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RESUMO

COSTA, Luana Corrêa. Memória de ouvido: produção partilhada do conhecimento na

umbanda. 95 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

O que o conhecimento presente em um terreiro de umbanda, localizado na periferia de São

Paulo, tem a revelar a aquele produzido no interior das instituições científicas é o tema desta

dissertação de mestrado. A partir dos princípios da produção partilhada do conhecimento, na

qual a imprevisibilidade faz parte do método e se revela tão ou mais importante que as

interpretações coincidentes, é possível refletir sobre como se dá o processo de aprendizagem

em uma comunidade oral específica, o Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás. Por meio do

convívio da pesquisadora, que é também membro do terreiro, uma griô aprendiz, a pesquisa

salienta questões relacionadas à relação universidade-comunidade; à transmissão dos

fundamentos religiosos pela oralidade; e ao processo documental em audiovisual sobre a

história do terreiro com base nas histórias de vida dos adeptos (ainda em produção).

Palavras-chave: memória; produção partilhada do conhecimento; transmissão oral do

conhecimento; umbanda.



ABSTRACT

COSTA, Luana Corrêa. Ear memory: a shared production of knowledge in umbanda. 95 f.

Dissertation (Master’s degree) - School of Philosophy, Languages and Human Sciences,

University of São Paulo, São Paulo, 2021.

What the knowledge present in an Umbanda, located on the outskirts of São Paulo, has to

reveal to knowledge produced within scientific institutions is the theme of this master's

thesis. Based on the principles of shared knowledge production, in which unpredictability is a

part of the method and proves to be as or more important than coincident interpretations, it is

possible to reflect on how the learning process takes place in a specific oral community, the

Temple of Umbanda Cantuá dos Orixás. Through the interaction of the researcher, who is

also a member of the umbanda temple, an apprentice griô, the research highlights issues

related to the university-community relationship; the transmission of religious foundations

through orality; and the documentary process in audiovisual about the history of the temple

based on the life stories of the supporters (still in production).

Key-words: memory; shared production of knowledge; transmission of knowledge through

orality; umbanda.
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PRÓLOGO

Exu ganha poder sobre as encruzilhadas

Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio,

não tinha profissão, nem artes, nem missão.

Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro.

Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá.

Ia à casa de Oxalá todos os dias.

Na casa de Oxalá, Exu se distraía,

vendo o velho fabricando os seres humanos.

Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá,

mas ali ficavam pouco,

quatro dias, oito dias, e nada aprendiam.

Traziam oferendas, viam o velho orixá,

apreciavam sua obra e partiam.

Exu ficou na casa de Oxalá dezesseis anos.

Exu prestava muita atenção na modelagem

e aprendeu como Oxalá fabricava

as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens,

as mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres.

Durante dezesseis anos ali ficou ajudando o velho orixá.

Exu não perguntava.

Exu observava.

Exu prestava muita atenção.

Exu aprendeu tudo.

Trecho do livro Mitologia dos Orixás, Reginaldo Prandi, 2001.



1- INTRODUÇÃO

1.1 Quem aprende ensina1

Meu avô estava sentado em uma cadeira dobrável, no canto de uma grande sala

iluminada. Vestia branco. Algumas pessoas, também trajadas de branco, circulavam

calmamente pelo recinto. Era um ambiente calmo, de temperatura agradável. Observando,

notei que mulheres e homens usavam colares confeccionados com miçangas coloridas,

andavam descalços e pareciam estar muito ocupados. Havia ali gente de todo tipo, de toda

idade.

Eu me aproximei de meu avô, olhando fixamente para ele com olhos de dúvida e

apreensão. Não sei se ele, em vida, já tinha me olhado assim. A compleição preocupada veio

no meu eu-adulta, desencantada. Ele me devolveu o olhar e, generosamente, sorriu

balançando a cabeça como se quisesse consolar a minha apreensão. Então, ele disse: “está

tudo bem, minha filha”. Eu indaguei num sussurro “mas… mas… vô”. Ele sorriu novamente

num quase deboche e eu o ouvi de novo: “está tudo bem, por aqui nada disso importa. Deus

que te abençoe, siga agora seu caminho”.

A bênção de meu avô materno José apareceu para mim em sonho, há cerca de cinco

anos, duas décadas depois de seu falecimento. À época, eu vivia um reencontro visceral com

minha ancestralidade iniciando uma trajetória dentro de uma casa de umbanda. Isso porque o

contato com a religiosidade resgatou parte da história de vida da qual fui apartada ainda

muito criança. Meu avô trabalhou como benzedor em um terreiro que ele mesmo construiu no

quintal de sua casa, em Santo André, no Grande ABC Paulista, onde nasci e cresci. E, apesar

do envolvimento de minha família com a religião, por motivos diversos, afastaram-me quase

completamente deste universo. Estou, neste momento da vida, dando início a um resgate

profundo desta trajetória.

Iniciar a redação de uma dissertação de mestrado relatando um sonho não é comum.

A objetividade exigida nas reflexões de uma pesquisa acadêmica é dissociada do mundo da

existência pessoal, que pouco tem a oferecer para o progresso da ciência, segundo o senso

1 Provérbio da África Oriental, adaptado por Nei Lopes a partir do seu livro Kitábu: o livro do saber e do
espírito negro-africanos.
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comum. Contudo, é inviável separar a minha vida particular (a autora) com o que tenho a

dizer sobre o tema escolhido para esta pesquisa.

Mezan (1985) faz uma análise mais detida ao uso do sonho no universo acadêmico em

seu estudo sobre a abordagem freudiana da cultura. Segundo ele, a hipótese de que os

interesses intelectuais, as atrações e as repulsas são explicáveis unicamente em termos

teóricos é insustentável.

Quem algum dia já se debruçou sobre um problema “teórico” sabe que não existem
“questões em si”. O que existe são problemas que, de uma forma ou de outra, dizem
respeito ao investigador, fazem parte de suas inquietações e proporcionam um certo
prazer ao serem abordados. O desejo de “resolver um problema”, ou seja, de vencer
uma dificuldade, de lançar luz sobre um domínio até então confuso ou inexplorado,
está sempre presente, em toda atividade intelectual. (MEZAN, 1985, p. 10)

A revelação intimista vinda por meio deste sonho orientou minhas escolhas pessoais a

respeito da religiosidade e foi ponto essencial para a construção da sujeita da experiência ou,

como prefiro chamar, da griô aprendiz2. Esta pesquisa segue, portanto, a partir da experiência

vivida e não ignora qualquer revelação que venha ao encontro do meu eu com a minha

natureza.

O saber científico, extraído dos sonhos de uma revelação inspirada, quer dizer,
sobrenatural, pode descobrir-se hoje simultaneamente como “escuta poética” da
natureza e processo natural nela, processo aberto de produção e invenção, num
mundo aberto, produtivo e inventivo. Chegou o tempo de novas alianças, desde
sempre firmadas, durante muito tempo ignoradas, entre a história dos homens, de
suas sociedades, de seus saberes, e a aventura exploradora da natureza.
(PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 226)

Há cinco anos, fui apresentada ao Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás (TUCO).

Na época, estava finalizando a escrita do livro Quelé, a voz da cor - Biografia de Clementina

de Jesus, projeto que fez com que eu, por seis anos (2011-2017), mergulhasse em estudos

acadêmicos sobre o candomblé e os sincretismos religiosos, que moldaram muitas das

canções interpretadas pela cantora. Passei a frequentar a casa por curiosidade antropológica.

Queria viver uma experiência sensorial mais intensa do que a permitida pelas leituras

acadêmicas. Em outras palavras, comecei minha trajetória na umbanda a fim de me inspirar,

emocionar.

O que me surpreendeu foi que, mais do que me emocionar, eu estava resgatando um

sentimento do qual desconhecia. Minha família sempre esteve muito envolvida com religiões

de matriz afro-brasileira, tanto o candomblé quanto a umbanda, e também o espiritismo

2 O termo griô aprendiz foi construído por Lillian Pacheco durante a criação do conceito pedagógico intitulado
Pedagogia Griô e será detalhado no decorrer da redação desta dissertação.
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kardecista. Contudo, sou de uma geração que passou pelo apagamento dessa trajetória e tive

outras doutrinas religiosas como base: igreja católica, budismo, religiões de matriz oriental,

entre outras.

Foi no TUCO que senti a presença forte dos meus ancestrais e que a palavra

ancestralidade passou a fazer sentido. Sentido porque sinto. Sinto o corpo pulsar pelo som

dos atabaques, dando o ritmo para minha caminhada. Caminhada guiada por Iroko, o Orixá

Tempo, quem rege a ancestralidade, quem direciona o início e o fim de todo ciclo3.

Iroko foi sábio ao me apresentar a umbanda no tempo certo. Nos terreiros, é o tempo

que traz o axé (força vital de criação e realização que sustenta o mundo). O axé e o saber são

inseparáveis, repartidos simultaneamente pelos mais velhos aos jovens por meio da

comunicação oral (CASTILLO, 2010; SANTOS, 2012).

O axé e o conhecimento passam diretamente de um ser a outro, não por explicação
ou raciocínio lógico, num nível consciente e intelectual, mas pela transferência de
complexo código de símbolos em que a relação dinâmica constitui o mecanismo
mais importante. A transmissão efetua-se através de gestos, palavras proferidas
acompanhadas de movimento corporal, com a respiração e o hálito que dão vida à
matéria inerte e atingem os planos mais profundos da personalidade. (SANTOS,
2012, p. 47-48)

É a isso que denominamos transmissão oral do conhecimento - o cerne desta

pesquisa. Nas sociedades orais, os membros destas comunidades utilizam os recursos de sua

memória para, ao longo do tempo, reter e transmitir as representações que lhes são

convenientes de perdurar. As mensagens são sempre recebidas no tempo e lugar em que são

emitidas. Tanto o emissor quanto o receptor compartilham significados semelhantes e todos

evoluem no mesmo universo semântico, no mesmo contexto.

Dentro de um terreiro de umbanda, pertencente à comunidade umbandista, eu afirmo,

hoje, minha relação mais próxima com a transmissão oral do conhecimento. Nesta

comunidade oral, o Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás, a palavra adquire poder de ação,

porque está impregnada de axé. Segundo Santos (2012, p. 48), a palavra no terreiro é

acompanhada das modulações, da carga emocional, da história pessoal e do poder daquele(a)

que a profere.

Apresentarei como reflexão central a relação entre a construção e transmissão do

conhecimento oral na comunidade de umbanda (TUCO), sua importância e suas

características para fazer também uma análise da dinâmica sociológica e antropológica que

faz com que a oralidade seja percebida como uma racionalidade subalterna

3 Aprendi sobre Iroko com a Mãe Pequena da casa, batizada espiritualmente como Ayedum Santiago.
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(PORTO-GONÇALVES, 2010), ou inferior na lógica da produção e transmissão do

conhecimento. Acredito que essa invisibilização, sobretudo no interior das universidades, tem

a ver com o processo histórico de extermínio físico e da violência predatória, que se fez

sempre acompanhar da validação de uma forma única de conhecimento, em detrimento de

quaisquer outros saberes (SODRÉ, 2012, p. 20).

Conforme Santos (1999, p. 328), afirma:

o genocídio que pontuou tantas vezes a expansão europeia foi também um
epistemicídio: eliminaram-se povos estranhos porque tinham formas de
conhecimento estranho e eliminaram-se formas de conhecimentos estranhas porque
eram sustentadas por práticas sociais e povos estranhos.

Sendo assim, objetiva-se aqui formar uma compreensão representativa no interior das

instituições científicas de que os conhecimentos presentes nessas sociedades orais possam

dialogar e conviver com os modos de formalização do conhecimento presentes no universo

acadêmico (BAIRON, 2017). Faço isso colocando-me como interlocutora da produção de

conhecimento, no entrelugar da oralidade e da escrita.

O método escolhido para tanto foi a produção partilhada do conhecimento que, como

visto a seguir, passou por inúmeros desafios até chegar ao resultado final escrito nestas

páginas. A produção partilhada do conhecimento fundamenta-se no deslocamento da

universidade ao território (terreiro) a fim de superar a dicotomia entre sujeito e objeto na

produção acadêmica. Foi justamente esta a metodologia encontrada para a pesquisa,

invertendo a lógica herdada do colonialismo de que a academia (letrada) está acima das

comunidades tradicionais (cultura oral).

A escolha por uma produção partilhada permitiu que este estudo fosse realizado por

meio da convivência comunitária, ou seja, sempre em diálogo com as inquietações da

comunidade. Segundo Bairon (2017, p. 109), a produção partilhada do conhecimento

explicita os vínculos sociais contemporâneos em suas dimensões conceituais tanto teóricas

quanto culturais de tradição oral. Estas páginas são, portanto, o resultado do encontro entre a

forma de vida comunitária e as raízes teóricas que fundamentaram esta pesquisa.

1.2 Percurso da(s) pesquisa(s)

Até chegar ao Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás, minha comunidade de terreiro,

esta pesquisa passou por uma etapa anterior da qual gostaria de relatar, registrar e refletir.
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Pelas minhas experiências vividas, há de se afirmar que esta pesquisa teria como eixo de

sustentação alguns elementos importantes: a transmissão oral do conhecimento, a

ancestralidade como sabedoria da vida e a relação entre pesquisadora e comunidade.

Encontrei na produção partilhada do conhecimento a possibilidade de reforçar todos

estes elementos. Imaginei que, para isso, eu deveria me aproximar de uma comunidade

tradicional. Esse pensamento me levou ao Quilombo São José da Serra, em Valença (RJ)4,

município natal de Clementina de Jesus, onde fui por inúmeras vezes em decorrência da

pesquisa para a biografia Quelé, a voz da cor5. Frequentei Valença entre os anos de 2011 e

2017.

Durante o percurso da pesquisa para a biografia, esporadicamente, tive contato com os

moradores do Quilombo São José da Serra, que são muito ativos nas atividades culturais e

políticas da região. Essa relação me levou a pensar no quilombo como uma possibilidade de

encontrar ali meu lugar como pesquisadora para uma produção partilhada junto à

comunidade.

Em outubro de 2017, durante uma visita ao quilombo e em vias de entrar como aluna

regular do mestrado no Diversitas/USP, conversei com o Seu Toninho Canecão (Antônio

Nascimento Fernandes), atual líder comunitário. Na conversa, acordei o início de uma

pesquisa, tendo como principal objetivo a construção do vínculo entre universidade e

comunidade.

Nesta ocasião, por sugestão de Toninho, eu fui convidada a atuar dentro da Escola

Municipal Antônio Alves Moreira, localizada na comunidade, com algum projeto que

reforçasse o conceito pedagógico do qual estava me aprofundando, a Pedagogia Griô6.

Construí, então, o primeiro projeto de pesquisa que tinha como objetivo contribuir para uma

reflexão sobre a educação escolar em áreas remanescentes de quilombo, ou que atendam

alunos oriundos desses territórios, com foco na relação entre saberes tradicionais,

desenvolvidos e ressignificados no interior do grupo, e os saberes escolares, que compõem os

denominados conteúdos da escola oficial.

6 Sobre a Pedagogia Griô, falarei mais adiante na dissertação.

5 Quelé, a voz da cor: Biografia de Clementina de Jesus foi um livro escrito por mim (Luana Costa), Felipe
Castro, Janaína Marquesini e Raquel Munhoz. Publicado pela editora Civilização Brasileira (Grupo Record), em
2017. Inscrito no ISBN: 978-85-2001-311-3.

4 Reconhecida oficialmente pelo governo federal como “remanescente de quilombo”, em 05 de abril de 1999, a
comunidade abriga hoje cerca de 200 quilombolas, que buscam preservar suas tradições e memórias. O
reconhecimento e oficialização de seu território veio em novembro de 2015, ano em que recebeu do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) de seu
território tradicional, composto de 476 hectares. Mais informações disponíveis em <
https://www.palmares.gov.br/?p=51877 >.
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Durante o ano de 2018, permaneci em contato com a comunidade, no intuito de

fortalecer os laços com a região e programei para, enfim, em 2019, conseguir residir no

quilombo e aprender os saberes tradicionais com os mestres que ali viviam. Neste tempo, fiz

mais duas visitas à comunidade e, em todas, fui recebida muito bem pelos moradores.

Conversei ativamente com o Antônio Carlos Fernandes, filho de Toninho Canecão, que, de

forma muito solícita, sempre me ajudava com questões práticas de hospedagem e transporte.

A relação entre pesquisadora e comunidade estava dando passos largos rumo a uma

produção partilhada sustentada pela vontade de aproximar os saberes de cultura oral da

academia, e realizar uma pesquisa em que a experiência valha tanto quanto teorias

acadêmicas.

Contudo, às vésperas de partir para a experiência quilombista (NASCIMENTO,

2019), Antônio Carlos pediu para que eu desenvolvesse um documento relatando quais

seriam minhas propostas dentro da comunidade e quais atividades realizaria na escola local.

Até aqui, pela pouca experiência com a produção partilhada do conhecimento, entendia que

não daria para chegar em uma comunidade tradicional com um roteiro pronto. Tentei elaborar

um documento expondo que a minha intenção primeira era aprender com os mestres de

tradição oral da comunidade para, enfim, desenvolver um projeto junto à escola do quilombo.

O documento não passou pelo crivo da Associação da Comunidade Negra

Remanescente de Quilombo da Fazenda São José da Serra, alegando que minha pesquisa iria

mexer com a estrutura da comunidade e que eu, como representante da Universidade de São

Paulo, não teria apoio dos moradores para a realização de um projeto envolvendo a escola

local. Insisti, então, por uma reavaliação, mas não obtive sucesso e entrei em um processo

profundo de entendimento sobre meu lugar de fala e meus privilégios de pessoa universitária.

Apesar de estar inserida em grupos antirracistas e de transgressão dos parâmetros

coloniais, ligada à preservação da vida em sua diversidade, sou de classe média, com acesso

ao universo acadêmico e intelectualizado. Circulo por grupos de pessoas ditas “culturalmente

instruídas”. Isso me coloca em um lugar bastante distanciado da realidade vivida em

comunidades quilombolas.

Digo isso porque a própria história de formação dos quilombos no território brasileiro

foi marcada por lutas territoriais que se estendem até hoje, por mais que a Constituição

Federal7 já tenha garantido a demarcação de terras para os quilombolas e povos indígenas.

7 A previsão consta no artigo 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição Federal , bem como no disposto do
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart68 >.
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Gomes (2015) explica que, desde o século XVI até o final do século XIX, às vésperas da

abolição, e depois nos primeiros anos de pós-emancipação, há uma intensa migração de

populações negras nas áreas rurais em busca de terras e de autonomia para o trabalho. O

resultado dessa intensa migração foi a explosão do campesinato negro extenso que, hoje, luta

para resistir às histórias fictícias sobre seus modos de vida espalhadas pela mídia e aos

sucessivos ataques aos direitos quilombolas em decorrência de um governo conservador8.

Em 2004, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.239 foi entregue ao

Supremo Tribunal Federal pelo antigo Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas

(DEM), questionando o Decreto 4.887/20039, que regulamenta a titulação das terras dos

quilombos. Com isso, todos os títulos de quilombos no país podiam ser anulados e novas

titulações não seriam possíveis. Além disso, mais de seis mil comunidades que ainda

aguardam suas titulações seriam fortemente ameaçadas.

Em 2018, os ministros do STF declararam constitucional o Decreto 4.887/200310,

depois de uma petição pública organizada pela Coordenação Nacional de Articulação das

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), entidade que representa mais de seis

mil quilombos em todas as regiões do país. Esta foi uma vitória para os movimentos de luta

pelos direitos quilombolas, mas não deixa de trazer ameaças aos quilombos de todo território

nacional.

As ameaças ao povo negro não se limita somente às lutas quilombolas. É pertinente

chamar a atenção para a história fictícia da escravidão que foi construída para virar

“mercadoria mascateada no balcão internacional das ideias, dos conceitos e das definições”

(NASCIMENTO, 2019, p. 81). A princesa branca que libertou por decreto negros

escravizados e submissos foi a imagem que se difundiu nacional e internacionalmente, dando

ao Brasil um aspecto de inocência, bondade e humanitarismo em seu regime escravocrata.

Esta imagem distorce o genocídio praticado contra africanos no Brasil. A elite

escravista branca, ao longo dos séculos, colocou os negros e negras expostos a torturas,

contínuos abusos e maus tratos. Segundo Nascimento (2019), o esquema de relações raciais

no Brasil baseia-se na supremacia do descendente branco europeu que se auto constituiu

numa pretensa elite. “Um supremacismo tão bem estruturado a ponto de ter podido

10 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369187>.
9 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm>

8 O atual presidente da República (2019-2022), Jair Bolsonaro (Partido Liberal), em abril de 2017, fez ataques
de cunho racista contra negros durante palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). Uma das declarações
racistas foi “Quilombola não serve nem para procriar”. Disponível em <https://youtu.be/0TicZmpwEQc>.
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permanecer livre de um desafio radical durante todas as transformações sociopolíticas pelas

quais tem passado a nação” (NASCIMENTO, 2019, p. 82).

Fanon (2008) faz uma crítica incisiva à negação do racismo contra o negro no mundo

moderno. Em sua análise, um dos pontos de destaque está na afirmação de que a maioria dos

negros, inclusive na África, está obcecada em fixar-se. Essa fixação, segundo Fanon, é

resultado de uma impotência social. Não conseguindo exercer um impacto sobre o mundo

social, eles se voltam para dentro de si mesmos. Dentro desta perspectiva, Fanon afirma que é

preciso se livrar das barreiras impostas e avançar a um corajoso engajamento com a

realidade. Entretanto, as barreiras impostas pelo racismo e o colonialismo deixou marcas

profundas na história do povo negro que, por sobrevivência, adaptou-se ao olhar branco.

Aos olhos do branco, o negro não tem resistência ontológica. De um dia para outro,
os pretos tiveram de se situar diante de dois sistemas de referência. [...] seus
costumes e instâncias de referência foram abolidos porque estavam em contradição
com uma civilização que não conheciam, e que lhes foi imposta. [...] tivemos de
enfrentar o olhar branco. Um peso inusitado nos oprimiu. O mundo verdadeiro
invadia o nosso pedaço. (FANON, 2008, p. 104)

Diante das afirmações expostas acima, entendo que meu lugar social tornou-se um

aspecto conflitante com a comunidade quilombola. Segundo Ribeiro (2017, p. 71), “o lugar

social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que

ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas”. Eu, como

indivíduo pertencente a um grupo social privilegiado, portanto, enxergo as hierarquias

produzidas a partir desse lugar e entendo como esse lugar impacta diretamente na

constituição dos lugares de grupos subalternizados.

A essa altura, toda a pesquisa e a pequena parcela de experiência vivida dentro do

curso de mestrado do Diversitas/USP parecia que caía por terra. Foi difícil enxergar a nova

encruzilhada aberta à minha frente. Tracei, então, todo o histórico de relação que construí

com a oralidade ao longo da minha trajetória e me vi diante de possibilidades tão

naturalmente minhas que bastou uma rasteira da vida para que eu pudesse me enxergar por

completo.

Utilizo aqui a citação de Bosi (2003, p. 152) para justificar a escolha pela atual

pesquisa:
Não basta a simpatia (sentimento fácil) pelo objeto de pesquisa, é preciso que nasça
uma compreensão sedimentada no trabalho comum, na convivência, nas condições
de vida muito semelhantes.

Desde 2016, tenho passado por um processo profundamente rico de reconhecimento.

O percurso do reconhecimento proposto por Ricoeur (2006), constituído pelas etapas de
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identificação, de reconhecimento de si próprio e de reconhecimento mútuo, é considerado

como um movimento de sentido. Percurso que exige espera, diálogo, ousadia, desapego, a

rememoração das lembranças e a reflexão sobre a memória, pois reconhecer é encontrar nos

objetos e/ou nas pessoas os traços de uma consciência que os tornam familiares a nós.

O fruto do meu percurso de reconhecimento foi o acontecimento pessoal que me

levou a dar início a uma jornada potente na religiosidade afro-brasileira. Eu me reconheci no

som dos atabaques, no perfume das ervas, no cheiro de tabaco queimado, nos pés descalços,

na vestimenta branca e nos colares coloridos. Eu me reconheci umbandista.

***

Deposito esta dissertação de mestrado após passado um ano e meio de enfrentamento

da maior pandemia do século. Desde final de 2019, a natureza, que guia meus caminhos e

trajetórias, se revoltou contra a humanidade (com razão!) lançando sobre o mundo o novo

coronavírus, COVID-1911. Dentre as consequências catastróficas que o vírus deixou, como

cerca de 600 mil mortes de brasileiros e brasileiras12, uma delas foi forçar o isolamento

social, obrigando todo mundo a ficar em casa. Escolas, universidades, espaços de

convivência foram fechados. Inclusive igrejas, templos e terreiros13.

Por conta disso, esta pesquisa enfrentou uma dura jornada para chegar até aqui.

Afinal, como eu, uma sujeita da experiência, iria produzir conhecimento junto à comunidade

de terreiro, localizada em uma região periférica e cheia de problemas oriundos da

desigualdade social, em meio ao enfrentamento de uma pandemia? Em outras palavras, fazer

pesquisa junto à comunidade já não era prioridade enquanto médiuns e frequentadores da

casa enfrentavam problemas como a fome e a falta de emprego.

Arregaçar as mangas, montar cestas básicas para as famílias das comunidades do

entorno foram as soluções assistencialistas viáveis em dado momento. Fora isso, se fez

necessário também dar apoio emocional às pessoas que frequentam a casa. As obrigações, as

rodas e as giras viraram encontros virtuais por meio de áudios enviados em grupos de

13 Relatório da CPI do COVID-19 mostra o impacto mais grave nas populações negras e quilombolas.
Disponível em
<https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/10/dados-cpi-evidenciam-impacto-pandemia-populacao-ne
gra/>

12 Até a escrita desta dissertação.
11 O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2.
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WhatsApp14, o que representou uma mudança drástica nas experiências sensoriais do terreiro.

Fomos obrigados a girar nossa gira interna.

Para o devoto, a religião tem a ver, sobretudo, com a resolução de problemas práticos

da vida cotidiana, mais do que com raciocínios e ideias abstratas. Segundo Durkheim (1978,

p. 166), “a verdadeira função da religião não é a de nos fazer pensar [...], mas de nos fazer

agir, de nos ajudar a viver”. O sociólogo afirmou em seus estudos que, quando o fiel está em

comunhão com seu deus “ele sente mais força, seja para suportar as dificuldades da

existência, ou para vencê-las” (DURKHEIM, 1937, p. 595). Foi justamente esta a intenção da

casa umbandista ao fortalecer o vínculo dos médiuns com o uso de ferramentas virtuais.

Mudar a forma de me relacionar com a minha própria comunidade durante a

pandemia de COVID-19 também me levou às mais diversas reflexões a respeito da produção

partilhada do conhecimento. Segundo Maffesoli (1998, p. 28), o equilíbrio entre o intelecto e

o afeto se encontra no pensamento orgânico das sociedades tradicionais, sendo um elemento

incontornável da sociedade pós-moderna. Bairon (2017, p. 104) diz que Maffesoli faz

referência à construção do que ele chama de “saber dionisíaco” que se aproximasse ao

máximo de seu objeto, estabelecendo, assim, “a topografia da incerteza e da

imprevisibilidade que dialoga com o não racional de maneira heterárquica”. Dessa forma,

explorar as contradições e as imprevisibilidades pode ser tão ou mais importante que realçar

interpretações coincidentes sob o predomínio da razão puramente instrumental.

Dentre as centenas de pesquisas de campo sobre terreiros e saber oral das

comunidades candomblecistas e umbandistas, quais são aquelas que efetivamente retornaram

à comunidade? Quais são aquelas que verdadeiramente colocam a universidade agindo em

função da comunidade? E o quanto essa produção de conhecimento partilhada respeita a

espera e as contradições que, por vezes, são reveladas?

Ora, eu como membro da comunidade de terreiro, uma griô aprendiz, tendo acesso a

uma infinidade de saberes orais e podendo relacioná-los aos saberes científicos dentro da

academia, me vi mais uma vez diante de uma encruzilhada. Nos altos da minha imaginação,

vi Exu de capa preta, apoiado em uma encruza, rindo alto da minha cara. Contudo, minha

escolha não foi seguir um caminho ou outro, mas foi colocar minhas possibilidades em

função da comunidade. Em meio a uma crise sanitária, econômica e política que vive o

Brasil, nos tempos desta pesquisa, minha atuação foi lutar pela vida dos meus irmãos e irmãs

de terreiro.

14 Aplicativo de envio de mensagens instantâneas.
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Nas páginas seguintes, descrevi minhas reflexões teóricas que dão corpo a esta

pesquisa. Um corpo um tanto machucado, mas sobrevivente. Nesta trajetória, foi possível

filmar alguns poucos rituais presenciais que ocorreram neste tempo e cinco entrevistas com

membros antigos do terreiro, das quais chamo de conversas gravadas - imprimindo um tom

de informalidade ao processo. A intenção, durante a produção partilhada, era construir em

conjunto com a comunidade um documentário filmado para registro da história do terreiro

tendo como fio norteador as pessoas, filhos de santo da casa umbandista.

No primeiro capítulo desta dissertação, procurei na antropologia a definição mais

próxima possível para o conceito de religião. Levei em consideração os pontos de vista dos

antropólogos Victor Turner e Talal Asad que, ao meu ver, alcançaram a compreensão mais

adequada de que é preciso definir os significados das práticas religiosas estando inseridas

nelas ou procurar compreender o que os símbolos significam para quem está inserido(a) em

determinada cultura e comunidade. A partir daí, acreditando que o mito fundador é a solução

imaginária para tensões, conflitos e contradições que não encontram formas de serem

resolvidos no nível da realidade (Chauí, 2001), busquei uma perspectiva mais ampla e menos

redutora da história da umbanda no Brasil.

Para encerrar o primeiro capítulo, reflito sobre as histórias de vida, a memória oral e

sua importância na autorrealização de pessoas oriundas de povos ditos subalternizados. Para

tanto, navego pelo campo da psicologia social, com Ecléa Bosi, da educação, com Líllian

Pacheco, e da filosofia, com Walter Benjamin e Axel Honneth. Além disso, defendo a ideia

de que o terreiro é um espaço plural que, ao permitir o intercâmbio de narrativas, dá

significado a todos os acontecimentos do mundo em todos os tempos, permitindo que se

manifestem ali saberes violentados ao longo dos séculos. Tudo isso, conduzido pelos mestres

de tradição oral, os griôs. Ademais, também começo a construir o termo memória de ouvido.

No segundo capítulo desta dissertação, procuro explorar o terreiro em todos os

aspectos. Na primeira parte, dediquei a descrever com o máximo de precisão o espaço físico

da casa, destacando detalhes simbólicos que se afirmassem ali como um espaço sincrético de

circulação de diversos saberes. Também busquei refletir sobre o local onde está inserida a

casa umbandista, a periferia. A periferia, aqui, é um cenário que me permitiu refletir sobre o

processo de aprendizagem no terreiro (participação periférica legitimada) e a relação entre

saberes e territórios (desprovincianização).

Na segunda parte deste capítulo, levo o(a) leitor(a) a saber mais sobre a minha própria

trajetória no Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás, descrevendo minhas vivências e como

estou hoje, parte determinante para descrever meu caminho enquanto griô aprendiz. A última
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parte do segundo capítulo é dedicada a refletir sobre como se constitui a dinâmica social no

terreiro, a hierarquia.

No terceiro capítulo, apresento as pessoas e suas histórias de vida que formam o

terreiro hoje. Durante a produção partilhada, os pais de santo da casa pediram para que eu,

em conjunto com a comunidade, fizesse um documentário narrando a história do terreiro

usando como fio norteador as histórias de vida das pessoas que compõem o TUCO. Com a

pandemia de COVID-19, tive que interromper as gravações no terreiro. Mesmo assim,

consegui concluir cinco gravações com médiuns antigos da casa, pessoas escolhidas pelos

próprios pais de santo. Neste capítulo, a partir das gravações, faço uma reflexão sobre o

processo de aprendizagem e transmissão do conhecimento pela oralidade e os desafios que

hoje enfrenta neste espaço.

Nesse ínterim, este trabalho é reflexo de cinco anos de convivência em uma casa de

umbanda, como membro da comunidade e uma griô aprendiz dos saberes tradicionais. Dos

cinco anos, a mudança da temática da produção partilhada e o enfrentamento à pandemia nos

últimos 18 meses de pesquisa também me ajudaram a refletir sobre a relação universidade e

comunidade.
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2 - A UMBANDA TEM FUNDAMENTO, É PRECISO PREPARAR 15

2.1 Nos termos da religião

Considerando que este estudo se dá no campo da religião, é apropriado dar início às

reflexões teóricas falando sobre o conceito de religião. Escolhi, para isso, embarcar em uma

perspectiva antropológica. De acordo com as reflexões do antropólogo Talal Asad (2010),

não dá para definir o conceito de religião e analisar o fenômeno religioso sem considerar o

símbolo. Asad analisou o conceito de símbolo de Clifford Geertz (1989) como uma pista para

a essência da religião. Para ele, o símbolo não é um objeto ou evento que serve como veículo

para um significado, mas um “conjunto de relações entre objetos ou eventos agregados

singularmente como complexos ou conceitos, tendo ao mesmo tempo significância

intelectual, instrumental e emocional” (ASAD, 2010, p. 265).

Ao definir símbolo nessa linha, muitas questões podem ser consideradas a respeito

das condições que explicam como tais símbolos vieram a ser formados, e como a sua

formação se relaciona a uma variedade de práticas. Asad (2010) lembra que Lev Vygotsky já

nos falava sobre como o desenvolvimento do intelecto infantil depende da internalização da

fala social. Isso quer dizer que a formação dos símbolos é condicionada pelas relações sociais

com as quais a criança em crescimento se envolve. O psicólogo estabelece distinções

analíticas fundamentais no desenvolvimento do pensamento conceitual: sincretismos,

complexos, pseudoconceitos e conceitos. Mesmo se referindo ao universo infantil, os

primeiros estágios permanecem atuantes na vida adulta. Nessa perspectiva, os símbolos

tornam-se objetos importantes para a pesquisa antropológica (ASAD, 2010, apud

VIGOTSKY, 1962).

Ao trazer os símbolos para o universo religioso, Geertz afirma que a religião

representa, portanto,

um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e
duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de
conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal
aura de factualidade que as disposições e motivações parecem singularmente
realistas (GEERTZ, 1989, p. 67).

Geertz considera que símbolos religiosos agem “induzindo o crente a um certo

conjunto de disposições (tendências, capacidades, propensões, habilidades, hábitos,

15 Ponto de defumação.
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compromissos, inclinações) que emprestam um caráter crônico ao fluxo de sua atividade e à

qualidade da sua experiência” (1989, p. 70). Neste sentido, Geertz lembra as abordagens

antropológicas mais antigas sobre rituais. O antropólogo britânico Alfred Radcliffe-Brown já

estava interessado em especificar determinados tipos de estados psicológicos que são

induzidos por símbolos religiosos. Para ele, os ritos podem ser considerados expressões

simbólicas e “terem função social específica quando, e na medida em que, tenham por efeito

refrear, manter e transmitir de uma geração a outra sentimentos dos quais a constituição da

sociedade depende” (RADCLIFFE-BROWN, 1973, p. 196).

Em suas obras16, outro antropólogo, Victor Turner (2013), destaca que o ato ritual é

uma manifestação povoada de simbologias e representações que podem estar associadas a

uma cosmogonia ou a aspectos diretamente ligados ao cotidiano de determinada sociedade.

Esta afirmação é muito importante quando tratamos da definição de ritual. O autor acredita

que sem a representação simbólica, através de movimentos, máscaras e outros objetos, não é

possível o estabelecimento de uma atmosfera ritual, ou seja, de um ambiente diferenciado da

realidade cotidiana, onde o ritual se desenvolve. Daí também se define a importância da

simbologia para o fenômeno religioso.

Porém, Turner faz uma crítica direcionada a pensadores como Radcliffe-Brown, que

se juntou a uma extensa parcela de antropólogos de campo que trabalharam intensamente na

área do ritual pré-letrado fazendo observações e registrando com exatidão atos, mitos e

preces. Sem dúvida, sua contribuição para a antropologia da religião é bastante significativa.

Contudo, sua perspectiva sempre tomou uma posição teológica, ou seja, se posiciona frente a

questões discutidas, aprovadas ou rejeitadas pela Igreja. Turner afirma que a implícita

posição teológica que esses pensadores tomaram para si tentou explicar, ou invalidar por

meio de explicações, os fenômenos religiosos, considerando-os produtos de causas

psicológicas ou sociológicas dos mais diversos e, até mesmo, conflitantes. O antropólogo

ressalta que estudos com este viés negam qualquer origem sobre-humana das religiões.

Mesmo assim, para ele, “ninguém negou a extrema importância das crenças e práticas

religiosas para a manutenção e a transformação radical das estruturas humanas, tanto sociais

quanto psíquicas” (2013, p. 21).

A mesma crítica, Asad faz a Geertz quando ele diz que Geertz também parece

assumir, inadvertidamente, o ponto de vista da teologia. “Isto acontece quando Geertz insiste

na primazia do significado em detrimento dos processos através dos quais os significados são

16 Levei em consideração as obras O Processo Ritual: Estrutura e Antiestrutura (2013) e Floresta de Símbolos:
Aspectos do ritual Ndembo (2005).
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construídos” (ASAD, 2010, p. 271). Para Asad, todo o campo da atividade evangelizadora

foi historicamente aberto - em particular a ação dos missionários europeus na Ásia, África e

América Latina - por meio do pensamento de que a religião precisa afirmar alguma coisa, se

não quiser “consistir apenas em uma coletânea de práticas estabelecidas e sentimentos

convencionais aos quais habitualmente nos referimos como moralismo”, conforme afirma

Geertz (1989, p. 73).

Nesta visão, exigir que as práticas reconhecidas devam afirmar algo sobre a natureza

fundamental da realidade, dando a elas significados que não sejam absurdos, é a primeira

condição para determinar se elas pertencem ou não à “religião”. Asad, com isso, critica

Geertz dizendo que, para ele, o não evangelizado é visto como alguém que possui práticas,

mas não afirma nada, dando permissão para que significados possam ser atribuídos às suas

práticas, e tornando-o, portanto, vulnerável. Ou, quando o não evangelizado de fato afirma

algo, a afirmação é tida como superficial ou perversa e pode ser dispensada.

No primeiro caso, uma teoria da religião torna-se necessária para a leitura correta
dos hieróglifos rituais mudos dos outros, para reduzir suas práticas a textos; noutro
caso, ela se torna essencial para julgar a validade de suas enunciações
cosmológicas. Mas sempre deve haver algo que existe para além das práticas
observáveis, das enunciações ouvidas, das palavras escritas, e é função das teorias
da religião alcançar e explicitar este pano de fundo ao dotá-lo de significado.
(ASAD, 2010, p. 272)

Asad (2010) propõe uma antropologia histórica que perceba na ideia de religião um

conceito e uma prática nascidos e aplicados no Ocidente moderno. Nesta perspectiva, a

antropologia teria como desafio entender as relações entre teoria e prática, abandonando a

postura de observador que acredita poder definir os significados das práticas sem estar

inseridas nelas.

Esta ideia levou-me a estudar os fenômenos rituais do ponto de vista de Turner

(2013). O autor, ao estudar o ritual ndembu na África Central, destacou a importância de, em

um trabalho antropológico sobre ritos, não apenas observar as pessoas executando gestos

estilizados e cantando canções enigmáticas que fazem parte dos seus rituais, mas tentar

alcançar a adequada compreensão do que os movimentos e as palavras significam para elas

(TURNER, 2010, p. 24). Isso quer dizer que qualquer análise que não se baseia em alguma

tradução dos símbolos usados pelo povo de uma determinada cultura está exposta a suspeitas

(TURNER, 2010, p. 25 apud WILSON, 1957, p. 6).

Turner e Asad trouxeram-me a reflexão de que os símbolos religiosos estão

intimamente ligados à vida social e que toda interpretação desses símbolos só tem veracidade
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se considerarmos o(a) sujeito(a) inserido(a) no campo no qual ele(a) se posiciona. Além

disso, para definir religião é preciso enxergar o fenômeno como um todo.

Asad afirma que insistir na ideia de que a religião teria uma essência autônoma - que

não poderia ser confundida com a essência da ciência, da política ou do senso comum -

define a religião como um fenômeno trans-histórico e transcultural. Esse esforço de

definição da religião converge com a “exigência liberal de nossa época: que a religião seja

mantida bem separada da política, do direito e da ciência - espaços nos quais diversos poderes

e razões articulam nossa vida distintamente moderna” (ASAD, 2010, p. 264). Para o

antropólogo, no entanto, separar religião e poder é uma norma Ocidental moderna, produto de

uma singular história pós-Reforma, e nos leva a assumir uma posição na qual os discursos

religiosos na arena política são vistos como disfarces para o poder político.

(...) aquilo com que o antropólogo se confronta não é apenas uma coleção arbitrária
de elementos e processos que por acaso chamamos de “religião”. Pois o fenômeno
inteiro deve ser visto, em grande medida, no contexto das tentativas cristãs de
alcançar uma coerência em doutrinas e práticas, regras e regulamentos, mesmo que
esta situação nunca tenha sido plenamente alcançada. O meu argumento é que não
pode haver uma definição universal de religião, não apenas porque seus elementos
constituintes e suas relações são historicamente específicos, mas porque esta
definição é ela mesma o produto histórico de processos discursivos. (ASAD, 2010,
p. 264)

A antropóloga brasileira Paula Montero (2009) explica que o paradigma weberiano da

secularização supõe que, no processo de construção da modernidade, o Estado se tornaria

cada vez menos acessível aos processos de moralização, e a religião se deslocaria para o

mundo privado, deliberando sua aprovação não mais ao poder político mas às consequências

individuais. Quando transferimos essa reflexão para o cenário brasileiro, percebemos que a

maneira como a religião se expandiu no espaço público não obedeceu essa fórmula.

A presença histórica das igrejas cristãs nas áreas de educação, saúde, assistência
social, etc. correspondeu a uma delegação consentida e pactuada pelo próprio
Estado. A concessão pública de canais televisivos e de radiodifusão a confissões
religiosas tampouco é um fenômeno recente. No campo da política também já nos
habituamos à presença de bancadas religiosas no Congresso. (MONTERO, 2009, p.
9)

A questão principal neste contexto não é criticar a ideia de secularização de Max

Weber, mas refletir sobre como cada processo histórico particular produziu a ruptura entre

Estado e Igreja e, ainda, entender que cada sociedade específica configura para si aquilo que

entende como esfera civil (MONTERO, 2009, p. 10). No Brasil, a separação entre Estado e

Igreja teve como produto histórico a produção de novas religiões. O processo de
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reconhecimento legal dessas novas religiões partiu de um longo debate político-científico em

torno daquilo que a sociedade e o Estado reconheciam como prática religiosa. Montero

examina o reconhecimento do pluralismo religioso no Brasil:

Se examinarmos o caminho particular que o Estado brasileiro tomou para se
constituir enquanto Estado republicano, que exigiu a constituição de uma esfera
secular distinta da autoridade religiosa, podemos distinguir dois processos paralelos:
de um lado, travou-se um debate jurídico para a delimitação dos direitos de
propriedade da igreja católica e pela redefinição de seu papel político e econômico;
de outro, desenvolveu-se uma longa controvérsia, que envolveu médicos, juristas,
jornalistas, quadros da igreja católica e outros intelectuais, para estabelecer um
consenso a respeito da legitimidade de certas práticas populares, percebidas como
mágicas e supersticiosas e associadas a atos de feitiçaria e possessão. Tratava-se de
definir se elas deveriam ou não ser objeto da repressão do Estado em nome da
“ordem pública”, concebida naquele momento em termos do quadro científico
proposto pelo higienismo. (MONTERO, 2009, p. 10-11)

Numa perspectiva antropológica, a pergunta que fica é: “onde, quando, como e pelas

mãos de quem um sistema de classificações se move para tornar certas práticas legítimas e

aptas a serem incluídas naquilo que uma sociedade entende como “religião”?” (MONTERO,

2009, p. 11). Na história brasileira, estabelecer a ordem pública era sinônimo de mudar

hábitos da população urbana, como urinar e cuspir nas ruas. Estabelecer a ordem social,

segundo Montero (2009), também significou combater a feitiçaria e o curandeirismo. As

práticas cotidianas de negros e mestiços sempre foram repreendidas diante da moral católica

e em nome dos bons costumes.

2.2 A umbanda (r)existe

Como pôde ser notado, a busca pela aceitação pública dos ritos afro-brasileiros é uma

história marcada pela violência em seus mais diversos níveis. A expansão do catolicismo a

partir do século XVII fez das igrejas o principal ponto de convergência das comunidades.

Com o crescimento urbano, já no século XVIII, houve uma intensa aproximação entre as

classes (senhores e escravizados, ricos e pobres) nos espaços públicos. Mestiços e negros

alforriados conviviam nas ruas, esquinas e becos misturando-se com suas danças, rodas de

capoeira e batuque (SILVA, 2005, p. 37).

Em termos legais, no Brasil independente, a Constituição de 1824 permitia a liberdade

dos cultos não católicos, desde que fossem realizados em ambientes domésticos, isolados do

público. Por mais que isso representasse uma garantia dos direitos dos negros de cultivarem
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sua fé, o sentimento de superioridade separou a fé católica das elites brancas das práticas

consideradas rudes e ignorantes do povo (SILVA, 2005, p. 48-49).

Segundo Silva (2005), se o crescimento urbano facilitava os encontros entre as

práticas religiosas dos negros e dos brancos, era preciso que a Igreja, enquanto instituição

dominadora, controlasse essa aproximação. Assim, foi permitido que os negros e mestiços

passassem a participar das festas católicas (procissões, autos e folguedos) e também a adorar

os santos pretos (São Benedito e Nossa Senhora do Rosário são os mais populares). Algumas

celebrações da cultura popular tiveram sua origem neste contexto, como as congadas,

moçambiques, folias de reis e o próprio carnaval. Os negros, assim, incorporaram em suas

práticas religiosas características fundamentalmente católicas.

Até aqui é possível afirmar que a separação social entre brancos, negros e mestiços

não significou que suas tradições se mantivessem impermeáveis umas às outras. Os

fenômenos religiosos que compõem o Brasil misturaram-se entre si. Seus símbolos, crenças,

rezas, cantigas, deuses e santos foram ganhando diferentes roupagens, reivindicações e usos

distintos. E é neste contexto miscigenado que surgem práticas ritualísticas que hoje desaguam

no que conhecemos como umbanda.

A história mais famosa sobre a origem da umbanda surgiu em 1908 e se deu no Rio

de Janeiro (RJ). Um jovem de nome Zélio de Moraes passava por problemas intelectuais que

o deixavam em transe. Sua família procurou, então, a Federação Espírita de Niterói. Em uma

sessão espírita kardecista17, Zélio incorporou o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas,

que disse que daria início a um culto em que os espíritos de pretos, índios e povo das ruas

assumiriam o protagonismo. Estaria criada uma religião que falaria com os mais humildes.

Na ocasião, o caboclo teria sido interrogado por um dos médiuns da Federação a

respeito de sua origem, o que causou certa revolta na entidade. Seu Sete Encruzilhadas ficou

na bronca porque o centro espírita não permitia a chegada dos caboclos e pretos velhos. Os

espíritos dos que foram submetidos ao projeto colonial seriam incorporados para dar passe,

curar, dançar e entoar cantigas.

Este mito de criação da umbanda foi narrado diversas vezes nos mais variados

contextos. Livros umbandistas, espíritas, revistas de federações, sites, apostilas de terreiros e

organizações religiosas. É difícil encontrar um texto - acadêmico ou não - que não faça uma

referência direta ou indireta a este mito, tratando-o como um marco histórico na religião. Este

17 Nome usado para os espíritas do kardecismo, doutrina religiosa, filosófica, mediúnica e moderno espiritualista
codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869), que usava o pseudônimo Allan
Kardec. A chegada do espiritismo no Brasil é datada no final do século XIX.
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fato já demonstra a preocupação existente na fixação do surgimento da umbanda num período

histórico determinado: início do século XX.

A antropóloga Diana Brown (1985, p. 11), uma das mais influentes pesquisadoras da

religião nos anos 1960, identifica os fundadores da umbanda como um grupo formado por

indivíduos dos estratos médios da população, kardecistas insatisfeitos que passaram a preferir

os espíritos e divindades africanos e indígenas presentes na macumba, tendo, no entanto, o

cuidado de não incorporar desta os elementos tidos como “incivilizados” e “repugnantes”

(sacrifícios animais, presença de espíritos considerados diabólicos, bebedeiras,

comportamentos grosseiros, etc).

Outro pesquisador no campo da sociologia, Renato Ortiz (1999), analisa a fundação

da umbanda com base em dois movimentos complementares: embranquecimento e

empretecimento. Por um lado, o mito de fundação da umbanda tratava de incorporar valores

brancos às práticas originadas dos benzimentos negros; de outro, o mito também representou

uma revolta ao fato dos espíritos oriundos de realidades subalternizadas não poderem ocupar

espaços religiosos.

No sentido antropológico, o mito fundador é a solução imaginária para tensões,

conflitos e contradições que não encontram formas de serem resolvidos no nível da realidade,

conforme explica Chauí (2001, p. 5):

Se também dizemos mito fundador é porque, à maneira de toda fundatio, esse mito
impõe um vínculo interno com o passado como origem, isto é, com um passado que
não cessa nunca, que se conserva perenemente presente e, por isso mesmo, não
permite o trabalho da diferença temporal e da compreensão do presente enquanto
tal. Nesse sentido, falamos em mito também na acepção psicanalítica, ou seja, como
impulso à repetição de algo imaginário, que cria um bloqueio à percepção da
realidade e impede de lidar com ela.

Há vários elementos que valem ser analisados no mito fundador da umbanda. Um

deles é o curioso fato de que a data de fundação da religião ficou oficialmente como 15 de

novembro18, o mesmo dia da Proclamação da República do Brasil - um episódio que, ao invés

de tratar das injustiças produzidas ao longo da história brasileira, é mais um capítulo de

fortalecimento do estado colonial do Brasil.

A história da umbanda e os significados do seu mito fundador contam muito sobre
os tensionamentos da formação brasileira. Há um país oficial que ainda tenta
silenciar os índios, os caboclos, os pretos, os ciganos, os malandros, as pombagiras
(mulheres donas de seus corpos em encanto) e todos aqueles vistos como estranhos
por um projeto dominante amansador de corpos, disciplinador de condutas e

18 O dia 15 de novembro passou a fazer parte do calendário oficial do país, quando a então presidenta da
República, Dilma Rousseff, sancionou a Lei 12.644, de 16 de maio de 2012, instituindo o Dia da Umbanda.
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aniquilador de saberes. [...] Temos aí um importante indício para revermos nossa
história e inscrevermos outras políticas que tenham como orientação ética/estética
as identidades subalternizadas. (RUFINO; SIMAS, 2019, p. 68).

Para complementar esta ideia, Giumbelli (2002) chegou à conclusão de que a história

da anunciação da religião é uma “construção tardia” e atribui esse fato a “um interesse pela

‘fundação’ e pela ‘origem’ de ‘uma religião’ exatamente quando a dispersão doutrinária e

ritual e a divisão institucional parecem se impor de modo inexorável” (GIUMBELLI, 2002,

p. 189).

O autor escreveu sobre o papel de Zélio de Moraes na organização da umbanda,

analisando as menções feitas a ele nos jornais acadêmicos e umbandistas a partir da década

de 1920. Depois de suas análises, Giumbelli constatou que a umbanda surgiu de um processo

que aconteceu “rizomaticamente, sem direção única e sem controle centralizado” (2002, p.

209). Contudo, há também uma perspectiva delimitadora na visão de Giumbelli, porque, para

ele, a

nova religião, com fronteiras minimamente definidas e sistemas doutrinários e
rituais minimamente codificados, designada como ‘umbanda’, só [grifo meu] se
explica por um movimento de institucionalização dominado por expoentes imbuídos
da cosmologia kardecista. (GIUMBELLI, 2002, p. 211)

Dito isso, o que aconteceu no início do século XX foi, na realidade, uma tentativa de

reorganizar alguns elementos dos cultos de origem negra, como as macumbas banto e os

candomblés nagô e angola, misturadas a práticas de cura indígenas e a valores morais

católicos, emoldurando todos os símbolos pela doutrina kardecista. A umbanda nascida em

1908 representa uma classificação construída para institucionalizar a religião e a diferenciar

das práticas bárbaras, fetichistas, primitivas e outros cultos. Essa umbanda seria conhecida,

portanto, como uma religião cujos princípios defendiam o amor ao próximo e o exercício da

caridade a partir de dogmas cristãos e espíritas (OLIVEIRA, 2016, p. 13; ROHDE, 2009, p.

85).

A demarcação das fronteiras da “nova” religião serviu para que a umbanda passasse a

existir socialmente. A atribuição de sua origem e características fundamentais é parte do

processo descrito por Bourdieu (2007) como luta das classificações.

[...] lutas pelo monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer
reconhecer, de impor a definição legítima das divisões do mundo social e, por este
meio, de fazer e de desfazer os grupos. Com efeito, o que nelas está em jogo é o
poder de impor uma visão do mundo social através dos princípios de divisão que,
quando se impõem ao conjunto do grupo, realizam o sentido e o consenso sobre o
sentido e, em particular, sobre a identidade e a unidade do grupo, que fazem a
realidade da unidade e da identidade do grupo (BOURDIEU, 2007, p. 113).
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Embora a institucionalização da umbanda tenha se dado no início do século XX, as

práticas rituais, elementos materiais e simbólicos, a memória e o imaginário do universo

umbandista foram construídos muito antes de sua data oficial de fundação. Segundo Rohde

(2009), existe um exemplo substancial da presença de diversas características fundamentais

das práticas umbandistas em um culto documentado bem antes de 1908. O denominado

calundu, no período colonial, representava os primeiros e diversos cultos em solo brasileiro

envolvendo o sincretismo de elementos religiosos negros, indígenas e europeus.

O calundu foi estudado por pesquisadores como o antropólogo Luiz Mott (1994), que

realizou uma análise etno-histórica da descrição dos ritos de Luzia Pinta. Luzia foi a

protagonista de um calundu-angola que funcionou na Vila de Sabará, em Minas Gerais, entre

os anos 1720 e 1740. No final de 1742, a Inquisição de Lisboa deu início a um processo

inquisitorial contra Luzia, condenada como feiticeira. Nascida em São Paulo de Luanda,

Angola, foi batizada na Paroquial Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Aos 12 anos, teve

uma visão mediúnica, caiu repentinamente no quintal da casa e viu o que chamou de “deus

nosso senhor”. Na mesma época, Luzia embarcou para o Brasil e viveu na Bahia em condição

de escravidão até os 20 anos. Depois, mudou-se para Minas Gerais, conquistando sua alforria

já aos 30 anos, quando começou suas práticas ritualísticas, que funcionaram na região por

duas décadas. Luzia foi presa, torturada e interrogada pela Inquisição de Lisboa, para onde

foi transportada em 1742 (MOTT, 1994; MARCUSSI, 2009).

Pelos estudos de Mott (1994) e de Silveira (2006) foi possível reunir algumas

informações importantes a respeito dos rituais conduzidos por Luzia. Os pesquisadores

relatam, por exemplo, que as cerimônias eram abertas ao público e conduzidas por toques de

atabaques. Conforme sintetiza Rohde (2009, p. 88):

Os objetivos relatados das reuniões eram a purificação da comunidade, a cura de
doenças ou malefícios e a realização de adivinhações esclarecedoras. A música e a
dança começavam até que Luzia entrava em transe, quando então era paramentada
com as roupas da entidade incorporada. Sim, ela trabalhava com diferentes
entidades e também faziam parte de seus ritos de cura missas para Santo Antônio e
São Gonçalo, e em algumas ocasiões ela também aparecia vestida como um anjo.

A influência do cristianismo, a incorporação de entidades, a dança ritualística e a

música percussiva são símbolos que caracterizam as cerimônias umbandistas como

conhecemos hoje. Pela análise descritiva de Silveira (2006), pode-se perceber que Luzia

incorporava diferentes entidades e divindades:

[...] a descrição dos figurinos de Luzia indica que ela devia provavelmente receber
um caboclo, mas também os inkisses Kaiongo e Inzaze. O que aliás não surpreende,
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porque não é muito raro que sacerdotes de grandes tradições sejam capazes de
incorporar dois, três ou mais espíritos distintos. (SILVEIRA, 2006, p. 226)

As evidências históricas de que Luzia incorporou em seus rituais elementos do

catolicismo surge porque fora batizada ainda em Angola e crismada em Sabará, sendo

obrigada a frequentar missas dominicais, se confessar e comungar. Em seus relatos ao

Tribunal da Inquisição de Lisboa, Luzia fez referência ao Deus cristão, à Virgem Maria e

citou uma devoção a Santo Antônio e São Gonçalo, substituindo ou camuflando o panteão

original dos deuses de Angola (Calunga, Muala, Saxia, Cuange, Lamba, Bala, etc.). A

calunduzeira também adaptou o receituário ritual às ervas brasileiras, conforme pesquisou

Mott (2016, p. 63).

Para Mott, o calundu de Luzia também incorporou elementos da feitiçaria angolana,

mais precisamente feiticeiros pertencentes à classe xinguila. O antropólogo atribui o calundu

de Sabará aos xinguilas por fazer referência explícita ao sexo feminino. De acordo com

relatos levantados em suas pesquisas, qualquer homem ou mulher pode tornar-se xinguila,

desde que se mostre possuído(a) por um espírito e capaz de revelar coisas ocultas e prever

fortunas ou desventuras. Outros elementos semelhantes notáveis entre o calundu e a xinguila

são o uso de paramentos pelos feiticeiros, como penachos, fitas, etc, e a confecção de patuás,

objetos que servem como proteção, representados por elementos cabalísticos embrulhados em

pedaços de panos. A partir disso, Mott é levado a concluir que foi no ritual xinguila do

complexo cultural Congo-Angola que a angolana Luzia Pinta se inspirou para a realização de

seus rituais calundus.

Sendo assim, a partir da análise do calundu de Luzia Pinta, surgiram alguns

importantes temas para reflexão e aprofundamento a respeito do surgimento da umbanda.

Conforme explica Mott (2016, p. 63):

[...] a descrição desse genuíno calundu-angola permite-nos observar como se
organizavam os rituais bantus antes de sua cooptação pelo complexo religioso dos
Orixás da Costa da Mina, tal como visto hoje, posto revelar-se estruturalmente
diverso do que é conhecido hoje por candomblé-angola.

Minhas indagações, portanto, a respeito do mito fundador - e aqui permita-me uma

adaptação para mito institucionalizador - da umbanda no Brasil, com base nos estudos de

Mott, são: não seria mais acertado atribuir ao calundu-angola a matriz primordial dos rituais

umbandistas, explicando a presença dos orixás/inquices e cerimônias emprestadas ao

candomblé como uma característica a mais do sincretismo na umbanda de origem
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afro-luso-ameríndio-brasileiro? Não seria mais adequado atribuir a prática original da

incorporação do espírito dos ancestrais como agentes dos diagnósticos e curas durante as

sessões na umbanda à tradição xinguila e, somente mais tarde e secundariamente, à influência

do espiritismo kardecista?

Defendo aqui que as práticas umbandistas estejam fundamentadas em tradições orais

(ameríndia, kongo e iorubá), tradições escritas (católica portuguesa e espírita kardecista) e

outras tradições (malês, maçonaria, orientalismo, ciganos, vegetalismo e medicina popular),

tal qual exposto por Ligiério e Dandara (1998).

Conferir à umbanda um surgimento simplista e baseado em preconceitos já bastante

estabelecidos na literatura antropológica - por exemplo, considerar que todos os cultos dos

negros bantos eram ritualmente pobres e sem divindades próprias como defendido por

Oliveira (2008, p. 76) -  fortalece o discurso de que a macumba não passaria de um

agregado de elementos variados de diversas procedências, sem nenhuma
sistematização mitológico-ritual, tendo que esperar os arautos da classe média
kardecista para que passasse a ser um culto relativamente organizado, já sob o nome
de umbanda. (ROHDE, 2009, p. 90).

Faz-se necessário um aprofundamento na história do complexo umbandista,

atribuindo à religião os elementos que a formaram e que lhe são de direito. A umbanda é uma

religião formada a partir de um processo longo, complexo e descentralizado de constituição

da “nuvem de sentimentos, práticas, objetos e memórias que hoje chamamos de umbanda”

(ROHDE, 2009, p. 94). Não desejo apagar o mito institucionalizador da religião e muito

menos a força representativa do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Contudo, desejo integrar a

história da umbanda numa concepção mais ampla e menos redutora.

2.3 Vovó não quer casca de coco no terreiro, porque faz lembrar dos tempos de

cativeiro19

Os pretos velhos na umbanda são entidades que representam os espíritos ancestrais

encantados de escravizados e griôs africanos. São memórias existenciais da escravização de

pretos e pretas no Brasil, ancestrais encantados, memórias pretas encantadas. Eles trabalham

no terreiro não por evolução espiritual, mas representando a própria magia preta investida de

19 Ponto de preta velha.
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poder de transformação. Os pretos velhos são a história preta na África e no Brasil. Eles não

simulam humildade e resiliência; eles são a própria capacidade de resistir e suportar dores

coloniais profundas. Quando incorporados no médium, eles nos ensinam a resistir, sendo, a

um só tempo, a própria leveza e força ancestral.20

Por trás de toda história que se apoia unicamente em documentos oficiais, existem

histórias de vida individuais capazes de traçar perspectivas diferenciadas sobre um

determinado contexto. Histórias estas ligadas aos aspectos do cotidiano, aos micro

comportamentos, que são fundamentais para o movimento de recuperação da memória nas

ciências humanas. Este movimento tem origem profunda na necessidade de enraizamento.

Conforme Bosi explica, “do vínculo com o passado que se extrai a força para a formação da

identidade” (2003, p. 16). Nesta perspectiva, a memória oral se torna um instrumento

precioso para o resgate da identidade, já que, por meio dela, camadas da população excluídas

da história ensinada na escola tomam a palavra (BOSI, 2003, p. 20).

Honneth (2003) compreende a identidade como possibilidade de autorrealização. Para

ele, a integridade do ser humano se deve a padrões de reconhecimento. A auto-imagem

normativa de cada ser humano depende da possibilidade de um resseguro constante no outro.

Por isso, a experiência de desrespeito (ofensas e rebaixamento) tem o perigo de desmoronar a

identidade da pessoa inteira (HONNETH, 2003, p. 214). Em termos modernos, o status de

uma pessoa refere-se à medida de estima social que é concedida à sua maneira de

autorrealização no horizonte da tradição cultural. Para Honneth (2003, p. 217),

[...] se agora essa hierarquia social de valores se constitui de modo que ela degrada
algumas formas de vida ou modos de crença [grifo meu], considerando-as de menor
valor ou deficientes, ela tira dos sujeitos atingidos toda a possibilidade de atribuir
um valor social às suas próprias capacidades.

Essa degradação valorativa de determinados padrões de autorrealização faz com que

os indivíduos não se refiram à condição de sua vida como algo positivo no interior de uma

coletividade. Honneth (2003) explica que isso implica em uma perda de possibilidade do

indivíduo entender a si próprio como um ser estimado por suas propriedades e capacidades

características. Aquilo que é tirado da pessoa pela falta de reconhecimento, ela encontra na

solidariedade de grupos.

20 Aprendi sobre os pretos velhos em conversas com a mãe pequena da casa, batizada espiritualmente de
Ayedum Santiago.

35



Lillian Pacheco21 entende a identidade humana como parte do ser humano

bio-psico-social, histórico, ecológico, político e étnico-cultural que revela sua vivência desde

a concepção da sua vida até sua morte por meio da consciência e a corporeidade vivida. A

educadora, há mais de duas décadas, vem construindo formas de (re)afirmar a identidade em

populações de baixa renda no Brasil, por meio do conceito pedagógico intitulado Pedagogia

Griô.

Com base nos estudos de Rolando Toro, antropólogo e etnólogo chileno criador do

sistema biodança22, Pacheco explica que a identidade se expressa desde os instintos,

sensações e emoções, até sentimentos mais refinados, e depois os sentidos, os símbolos, os

significados, os signos, a razão e a consciência. A identidade, neste sentido, se expressa

sempre mutante, mas contraditoriamente a mesma.

Levando em consideração que o passado escravocrata e a colonização cultural no

Brasil nos impôs uma ruptura entre nossa identidade e ancestralidade de forma tão profunda

que nos afetou psico, social, histórica e existencialmente, é comum nos depararmos com

perguntas como: somos brancos, mestiços, negros, quem somos? Para Pacheco, encarar essas

reflexões com a consciência ingênua de que somos todos miscigenados, levando a questão da

cor e do fenótipo de forma isolada, faz esquecer que o racismo é fato histórico, psicológico,

étnico, econômico, político e social. Por conta disso, a educadora propõe a busca pelo

empoderamento da nossa identidade e o fortalecimento do vínculo com a nossa

ancestralidade em coexistência com os lugares que ocupamos.

É uma posição política. Se a cultura for mesmo estruturante para a educação e a
formação de um povo, seu destino é referenciar pedagogias e ciências criadas pela
gente que tem o pé no próprio chão. (PACHECO, 2009, p. 75)

Para a continuidade geradora de uma identidade brasileira, temos que considerar que a

compreensão do mundo é bem maior do que a compreensão ocidental do mundo. Santos

(2002), ao analisar a crise da ciência moderna, afirma que o modelo de racionalidade

científica moderna e ocidental exclui qualquer conhecimento que não siga seus princípios

epistemológicos e regras metodológicas, e desconfia de evidências da experiência imediata,

22 Biodanza (sistema biodança) é um sistema de integração humana, renovação orgânica, reeducação afetiva e
reaprendizado das funções originárias da vida. Sua metodologia consiste em induzir vivências integradoras por
meio da música, do canto, do movimento e de situações de encontro em grupo, criado pelo educador Rolando
Toro.

21 Informações expostas no texto Identidade, Ancestralidade e Histórias de Vida, escrito pela educadora Lillian
Pacheco e em vias de publicação. Este texto foi usado em encontros durante minha formação na Escola de
Formação em Pedagogia Griô entre os anos 2018 e 2019.
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entendendo-a como vulgar e ilusória. Por isso, ele propõe a ideia de transição paradigmática

para uma nova forma de conhecimento, que chamou de conhecimento-emancipação. Este

conhecimento é representado pela trajetória entre um estado de ignorância que é designado

pelo colonialismo e um estado de saber que é designado por solidariedade.

Conforme explica Machado (2013, p. 43), nas comunidades de terreiro, o “mundo é

singular e plural pelas vivências mitológicas”. Cada pessoa da comunidade é inserida num

sistema de vivências em que prevalece uma única regra: dar continuidade e expandir o grupo,

por meio da iniciação de outros filhos (membros) e repasse dos fundamentos da religião.

Em seus estudos sobre a forma social negro-brasileira, Sodré (1988) afirma que as

forças no terreiro provêm dessa continuidade. Conforme o autor explica,

Se na sociedade ocidental moderna o indivíduo é socialmente escolhido porque tem
força, na comunidade de Arkhé o indivíduo tem força porque é escolhido (por um
Destino). A tradição - entendida como o conjunto de saberes transmitido de uma
geração para outra - é uma das vertentes da Arkhé. A herança cultural repassada (a
tradição é uma forma de comunicação no tempo) faz dela um pressuposto da
consciência do grupo e a fonte de obrigações originárias, que se reveste
historicamente de formas semelhantes a regras de solidariedade. (SODRÉ, 1988, p.
103)

A partir dessa afirmação, é possível entender que a herança cultural, os saberes e as

mais diversas narrativas presentes em um terreiro - ou comunidade tradicional - ampliam a

percepção que ajuda a compreender a vida em sua interdependência. Como afirma Machado

(2013, p. 43), é “como um enredo que permite dar significados a todos os acontecimentos do

mundo em todos os tempos”.

Considerando que os saberes são transmitidos pela tradição oral, estes significados

materializam-se por meio da narrativa. Para Benjamin (1987, p. 197-198), a narrativa nos

permite intercambiar experiências. Os narradores recorrem à experiência que passa de pessoa

para pessoa como fonte para narrar suas histórias. O filósofo defende que as informações

significativas transmitidas por meio da narrativa são compostas pela experiência do ouvinte,

que por sua vez produz nova experiência, e assim sucessivamente.

Dessa forma, a sabedoria que parte da tradição oral surge da experiência de vida, rica

e potente em suas manifestações. Isso se dá pela presença dos mestres de tradição oral,

fundamentais para a continuidade dessa já quase extinta sabedoria. Aqui, os chamo de

mestres griôs, fazendo referência direta ao conceito criado por Lillian Pacheco e Márcio

Caires, a partir de seus estudos e, sobretudo, de suas vivências em comunidades tradicionais

no interior da Bahia, no Brasil e no mundo.
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Os griôs são músicos, genealogistas, poetas e comunicadores sociais, mediadores e

embaixadores, bibliotecas vivas das histórias, lutas e glórias do seu povo. Essa definição tem

origem no noroeste da África (Império do Mali), onde Márcio Caires (2015, p. 102) foi

iniciado. Nesta cultura, o Griot23 aprende e ensina todos os saberes e fazeres da tradição de

nações, famílias e grupos de um universo cultural fundado na oralidade, no qual o livro não

tem papel prioritário. A família Griot de uma comunidade no noroeste africano tem o encargo

de guardar no seu corpo, na sua pele, no seu inconsciente e consciente, a memória viva, a

história e as ciências do povo de sua região e país, para caminhar entre as aldeias

transmitindo-os às novas gerações. Antes disso, o Griot aprende tudo caminhando e

convivendo com os saberes e ofícios de determinada comunidade24.

Pelas explicações de Pacheco (2009), no Brasil, o conceito do mestre griô veio

complementar o conceito de mestre dos saberes, termo já bastante usado em comunidades

tradicionais.
E o griô no Brasil? O que é? Atravessando o atlântico negro, voltando para a Mãe
África, na região em que o Brasil se encaixa como um jogo de quebra cabeça do
pangea, a gente se reencontra na história e no encanto da rede de transmissão oral.
(PACHECO, 2009, p. 63)

Um(a) mestre(a) griô se legitima por ter aprendizes que buscam vivenciar saberes que

são de tradição oral. Segundo Pacheco (2009), no Mali, quando um griô aprendiz quer

aprender com um(a) mestre(a), ele(a) lhe doa uma semente. Por este gesto, ele legitima a

relação entre o aprendiz e a pessoa que sabe.

Um mestre não se legitima por si só, mas por estar circundado por aprendizes que
lhe escolheram - sua história, seu mito, seus saberes e fazeres, seu ofício artesanal -
tudo que reflete uma diferença étnico-cultural que, por sua vez, é plena de ciência,
arte e de religiosidade ou, usando outro conceito, independente de religião, plena de
espiritualidade, ou ainda um conceito mais científico - plena de transcendência -
essa potencialidade de se fundir com totalidades vivas e experimentar a força
pulsante do cosmo, de um povo, de uma comunidade, de uma cultura. (PACHECO,
2009, p. 69)

Dentro de um terreiro de umbanda, o axé e o conhecimento são transmitidos pelos

mais velhos e mais velhas da comunidade por meio da oralidade. A doutrina (fundamentos

religiosos) só pode ser compreendida na medida em que ela é vivida através da experiência

ritual. O conhecimento só tem significado quando incorporado de modo ativo e em contato

com os mestres, na figura dos pais de santo e pais e mães pequenas da casa. Ou seja, nessa

24 Informações retiradas do texto “O que é Griô?”, de Lillian Pacheco, em vias de publicação.
23 Lillian Pacheco abrasileirou a palavra Griot, do francês, para griô, em 1998.
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comunidade, “a palavra ultrapassa seu conteúdo semântico racional para ser instrumento

condutor de àse [...], um elemento condutor de poder de realização” (SANTOS, 2012, p. 48).

A palavra, neste contexto, é acompanhada das modulações, da carga emocional, da

história pessoal e do poder daquele(a) que a profere. Assim, a linguagem oral está ligada aos

gestos, expressões e distância corporal. A transmissão do conhecimento pela oralidade faz

parte de um sistema dinâmico, como explica Santos (2012),

A expressão oral renasce constantemente; é produto de uma interação em dois
níveis: o nível individual e o nível social. No nível social, porque a palavra é
proferida para ser ouvida [grifo meu], ela emana de uma pessoa para atingir uma ou
muitas outras; comunica de boca a orelha a experiência de uma geração à outra,
transmite o àse concentrado dos antepassados a geração do presente. A palavra é
interação dinâmica no nível individual porque expressa e exterioriza um processo de
síntese no qual intervêm todos os elementos que constituem o indivíduo. (p. 49)

Ao ser pronunciada, a palavra torna-se som, que é ponto culminante na comunicação.

O som implica sempre numa presença que se expressa, se faz conhecer e procura atingir um

interlocutor (SANTOS, 2012, p. 49). No terreiro, o som é condutor de axé não só pela palavra

pronunciada, como também pelos instrumentos rituais carregados de conteúdo simbólico:

atabaques e agogôs são bastante conhecidos em cerimônias umbandistas.

Por conta do poder dinâmico do som nos rituais - seja por meio das palavras, seja por

meio da música - é possível afirmar que dele faz despertar o processo corporal, aflorando o

passado, isto é, as memórias, conforme Bosi (2003) explica. Este afloramento do passado

combinado ao processo corporal atribui à memória uma função decisiva na existência, já que

“ela permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no

curso atual das representações” (BOSI, 2003, p. 36). E é desse despertar do passado por meio

da escuta que surge a memória de ouvido.

A memória de ouvido é o termo que criei com base nos estudos de Bosi (2003)

quando ela afirma que a expressão oral da memória de vida tem a ver mais com a música,

com a narrativa, com a oralidade, do que com a escrita.

Há componentes musicais inerentes à expressão oral. Os sons compõem um reino
flutuante e o pensamento decompõe a superfície da água em vagas e ondulações…
frases, palavras. [...] A primitiva música indivisa se recompõe na memória através
do ritmo da língua: sucessão de sílabas fortes e fracas, átonas e tônicas, alternância
do tempo que vai e vem. (BOSI, 2003, p. 45)

Estar atenta à escuta da voz e do pathos do(a) narrador(a) oral faz com que eu assuma

o papel de griô aprendiz, em que a escuta é aliada para o aprendizado e a interpretação do
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passado de forma viva e pujante. O(a) griô aprendiz, termo cravado pela educadora Lillian

Pacheco, tem um papel social essencial na facilitação do diálogo entre tradição e

contemporaneidade, interagindo e mediando saberes ancestrais de tradição oral e as ciências

formais.

Na produção partilhada deste estudo, assumi esta posição híbrida, no entrelugar da

escrita e da oralidade, buscando caminhos para a facilitação deste diálogo. E isso não

significa assumir um papel submisso ou autoritário em relação à comunidade, mas tomar

iniciativas para que a produção do conhecimento ocorra em conjunto e, sobretudo, deixe para

o território a herança desses saberes compartilhados.

O cientista não está voltado a comportar-se como um sonâmbulo [...]; ele pode, sem
renunciar, contudo, a ser um cientista, tomar a iniciativa, procurar integrar nas
ciências perspectivas e questões novas. (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 221)

Ao considerar que a transmissão do conhecimento pela oralidade efetua-se através de

gestos, palavras, movimentos corporais, entre outros elementos, a única forma de registrar a

cultura oral seria por meio do audiovisual. Os antropólogos já utilizam o cinema como uma

ferramenta para “reproduzir a realidade”, num campo de estudos chamado antropologia

visual25.

Na antropologia visual, a aprendizagem ou a percepção de uma cultura, do outro ou a

nossa própria, se dá por meio da sensibilidade do olhar. É a proposta do olhar etnográfico,

que observa, o mais atenta e minuciosamente possível, tudo o que se encontra (os gestos, as

expressões corporais, os silêncios, os suspiros, os sorrisos, as caretas). Segundo Ribeiro

(2007, p. 11), propõe-se prestar atenção ao pormenor como revelador do todo, ao detalhe que

aponta para fora de uma singularidade/especificidade cultural ou de uma determinada

interação, que possui uma força de expansão.

Nesta proposta, o ver está indissociável do ouvir, do interagir, do experienciar. Há

também a preocupação particular do(a) investigador(a) de vigiar a linguagem, já que se trata

de mostrar com palavras (imagens e sons), que não podem ser insubstituíveis, principalmente

quando se quer dar conta, da forma mais minuciosa possível, das especificidades das

situações. Como explica Ribeiro (2007, p. 12), nesta passagem do visível, do multisensorial

(multissemiótico) ou da experiência à linguagem há necessidade de estabelecer relações entre

o que frequentemente era considerado como separado: a visão, o olhar, a memória, a imagem

e o imaginário, o sentido, a forma, a linguagem.

25 Para saber mais sobre a antropologia visual, indico o Laboratório de Imagem e Som no Departamento de
Antropologia da FFLCH/USP. Disponível em <http://www.lisa.usp.br>

40

http://www.lisa.usp.br


Utilizar o audiovisual como instrumento de registro da cultura oral é, acima de tudo,

um empreendimento interdisciplinar porque

apela a uma pluralidade de abordagens, que a Antropologia – que não é uma
disciplina auto-suficiente mas aberta – tem de frequentar: as ciências naturais, a
pintura, a fotografia, a fenomenologia, a hermenêutica, a teoria da tradução, as
ciências da linguagem, mas também a literatura [o cinema e o hipermedia], que não
é [são] mais do que o pleno exercício da linguagem. (LAPLANTINE, 1996, p. 8
apud RIBEIRO, 2007, p. 13)

O audiovisual nesta pesquisa não está ligado apenas aos registros das memórias da

comunidade umbandista da qual faço parte, mas também à produção partilhada do

conhecimento, pois esta metodologia é capaz de entender todas as questões trabalhadas na

antropologia visual e pressupõe a não hierarquia entre a cultura oral e pesquisa acadêmica. Os

registros por meio de vídeo permitem que haja uma aproximação menos mecanizada,

desconstrói a figura do(a) pesquisador(a) entrevistando com um gravador ou uma folha de

papel e parte para uma relação de mais parceria e confiança, captando detalhes como a

respiração, os silêncios, os gestos e emoções do(a) entrevistado(a) e do(a) entrevistador(a).

Vale ressaltar que, de maneira nenhuma, esses registros ultrapassaram os limites da

comunidade em relação aos segredos e fundamentos da casa e da religião. Tudo o que foi

registrado tem permissão dos pais de santo e tem como objetivo primeiro retornar à

comunidade como partilha do conhecimento construído a várias mãos. Com isso, portanto,

afirmo que lançar luz a questões como resgate da memória oral de gente de terreiro é a forma

que encontrei de lutar por relações étnico-raciais positivas.
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3 - O TERREIRO

3.1 Ogum salve a casa santa26

O Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás é localizado na zona sul de São Paulo (SP),

no bairro Cupecê, divisa com o município de Diadema (SP)27. Região periférica, distante do

centro urbano. As características fundamentais do entorno do terreiro são: comércios

pequenos, muitas casas residenciais, poucos ou quase nenhum prédio ou condomínio,

nenhum espaço de lazer comunitário ou parques, e algumas praças. O acesso se dá por meio

apenas de ônibus ou carro. Há poucas estações de metrô ou trem próximas e, mesmo assim, é

inviável chegar a pé.

É importante salientar que essas características do entorno do terreiro são comuns a

quase todas as periferias de São Paulo. E isso se dá pelo processo de formação territorial da

periferia urbana da metrópole paulistana integrada à industrialização, à urbanização e à

metropolização da cidade. Este território foi sendo produzido segundo um padrão periférico

de crescimento. Conforme explica Kowarick (1979, p. 31)

(...) A partir de então [meados dos anos 50] surge no cenário urbano o que passou a
ser designado de "periferia": aglomerados distantes dos centros, clandestinos ou
não, carentes de infraestrutura, onde passa a residir crescente quantidade de
mão-de-obra necessária para fazer girar a maquinaria econômica.

A formação das periferias de São Paulo, decerto, está ligada às desigualdades sociais

e à exclusão da população pobre dos centros urbanos - a mão-de-obra necessária para a

maquinaria econômica que é escanteada para áreas esquecidas pelo poder público. Contudo, o

fato de uma comunidade de terreiro ser localizada em uma região periférica me permite fazer

duas colocações sobre o fenômeno da aprendizagem humana desenvolvida no campo da

Antropologia.

A primeira diz respeito à relação da periferia com o processo de aprendizagem no

terreiro, o que chamarei de participação periférica legitimada, elaborado por Jean Lave e

Etienne Wenger (1991) e transferido para a realidade de terreiro pela pesquisadora Renata

Silva Bergo (2011) em sua tese de doutorado. Este conceito permite compreender as relações

entre membros novatos e veteranos na casa umbandista. A aprendizagem, num espaço de

periferia, não é encarada como processo de adquirir saber, de memorizar procedimentos ou

27 O endereço do TUCO, nos tempos desta pesquisa, é Rua Domênico de Palma, nº 76 - Cupecê, São Paulo - SP.
26 Ponto de Ogum.
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fatos, mas é considerada como forma evolutiva de pertença, de “ser membro”, de se “tornar

como”.

Para Bergo (2011, p. 56), uma das ideias da participação periférica legitimada é

convidar a pensar a “periferialidade” como uma posição privilegiada de participação, que não

carrega a carga negativa que comumente se atribui ao termo. Periferialidade, aqui, se

configura como um conceito dinâmico, que sugere uma abertura, uma forma de ter acesso aos

recursos necessários, e que se vai aprofundando através de um crescente envolvimento na

prática social. Estar em uma periferia, portanto, ajudou a atribuir ao Templo de Umbanda

Cantuá dos Orixás esta característica de participação evolutiva no processo de aprendizagem

dos membros do terreiro.

O segundo ponto é que a prática social das periferias está fundamentada na herança

colonial, já que estes espaços urbanos foram ocupados, em sua maioria, pela população que

foi subalternizada no processo histórico exploratório28. Problematizar a relação entre saberes

e territórios é colocar em questão a ideia eurocêntrica de saber universal - Um e somente Um

pensamento universal -, e nos obriga a considerar os processos por meio dos quais os

conhecimentos podem dialogar, se relacionar. Segundo Porto-Gonçalves (2010), para

promover a desprovincianização e o reconhecimento de novos lugares de enunciação é

preciso trazer o espaço para dentro da história e deixá-lo falar.

Optei por trazer aqui essas duas breves considerações sobre periferia, onde está

localizada a comunidade, porque acredito que se o espaço é grafado (ou geografado) no

processo histórico esse fato nos impõe a necessidade de levar a sério essa geograficidade da

história, inclusive, no campo das ideias, do conhecimento (PORTO-GONÇALVES, 2010).

Sabendo também que a discussão sobre periferia e centro está muito mais avançada na

contemporaneidade, a ideia aqui é apenas refletir sobre as características da periferialidade

do que propriamente se discutir centro versus periferia.

28 Optei por não escrever mais sobre isto, pois iria extrapolar o escopo deste trabalho.
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Figura 1 - Visão externa da casa do Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás, localizada na zona sul de São
Paulo. Imagem coletada em março de 2020.  Foto: Luana Corrêa Costa.

O Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás é uma casa de três andares. Ao chegar, nos

deparamos com dois portões de madeira. O portão maior só funciona nos dias de gira aberta

ao público externo. O portão menor é destinado exclusivamente aos membros da casa.

Frequentadores só têm a permissão de entrar pelo portão menor quando marcam consultas de

búzios ou trabalhos pontuais com os pais de santo. Ao entrar pelo portão menor, o membro

passa por um corredor de piso frio e deve, obrigatoriamente, cumprimentar todos os
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assentamentos29 da casa construídos naquele espaço: duas tronqueiras30 para os Exus,

assentamento para Iroko (Orixá Tempo) e para Ogum. Logo na entrada, à direita, tem uma

escada que leva ao segundo andar. Neste andar, o menor, está a sala dos pais de santo. Os

membros do terreiro só podem frequentar a sala dos pais quando vão se consultar com os

jogos de búzios, ou quando têm alguma reunião específica. No dia-a-dia, dificilmente, os

médiuns da casa passam por ali.

Passado o corredor e os assentamentos, chegamos à cozinha principal do terreiro,

onde são preparadas as oferendas nos dias de gira ou rituais específicos. A cozinha, toda

branca, tem um fogão industrial antigo, uma pia, uma geladeira, e dois armários, onde são

colocados utensílios como copos, talheres, farinha de mandioca, farinha de milho, açúcar, sal,

café, milho de pipoca, e demais produtos alimentícios usados para as oferendas básicas31

seguindo o fundamento da casa. Embaixo da pia, há outros utensílios utilizados na preparação

de oferendas, os chamados alguidares de barro (recipiente redondo em que o diâmetro da

boca é superior ao do fundo e que serve para, entre outras funções, armazenar oferendas e

entregas para entidades e santos cultuados na casa). Na cozinha, também há uma escada

caracol à direita que leva diretamente ao terceiro andar.

Ainda na cozinha, à esquerda, há uma porta com acesso a um corredor que fica atrás

do peji. Peji, na cultura nagô32, é o nome dado para o altar principal do terreiro, e fica no

congá, local consagrado onde são realizadas as giras, e todas as cerimônias públicas. O congá

tem um piso de madeira, é o único local do terreiro com um piso diferente de cerâmica ou

ardósia. No peji, foram colocadas imagens de santos católicos, como Jesus Cristo, e Iemanjá,

Cosme e Damião e duas quartinhas (louças brancas) grandes para Oxalá. Também há dois

vasos de flores. Na parte inferior do peji há um alguidar com rochas e água, que é contornado

por sete outras rochas, materiais usados no culto a Xangô. Ali também se encontra uma

quartinha de barro bem grande com uma corda, um assentamento a boiadeiro33. Acima,

observa-se uma estátua de pedra bem grande, de aparência oriental. Esta estátua representa

todas as yabás, as Orixás femininas (Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã). O peji foi todo

construído de mármore e é o local mais cultuado por todos os membros do terreiro, devendo

33 Um dos arquétipos das entidades cultuadas no TUCO.

32 Os iorubás, iorubanos ou nagôs constituem um dos maiores grupos étnico-linguísticos da África Ocidental,
com mais de 30 milhões de pessoas em toda a região.

31 Oferendas básicas são aquelas realizadas cotidiana e frequentemente nos trabalhos do terreiro.

30 É um compartimento fechado por uma pequena porta construído do lado externo do terreiro, destina-se a
segurança do terreiro e tem por finalidade o assentamento das forças dos Exus.

29 É o local onde são colocados alguns elementos com poderes magísticos, com a finalidade de criar um ponto
de proteção, defesa, descarrego e irradiação. Pode ser destinado a uma só força ou poder, ou a várias.
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ficar impecavelmente limpo, com flores e águas frequentemente substituídas. No congá,

também ficam posicionados os instrumentos sagrados, os atabaques.

Figura 2 - O congá e peji do TUCO, local onde são realizadas todas as cerimônias públicas da casa. Imagem
coletada em outubro de 2021. Foto: Luana Corrêa Costa.

São sete atabaques e um agogô os instrumentos comumente utilizados nas cerimônias

do TUCO. Os atabaques são colocados ordenadamente em frente ao peji e, quando não

utilizados, são cobertos com um pano de proteção. Pelo fundamento da casa, a ordem dos

atabaques é: Ogum (Run), Oxóssi (Rupi), Xangô (Lê), outro de Xangô, Preto Velho, Ibeji

(Orixá criança) e Oxalá. Run, Rupi e Lê são nomes dados aos três primeiros atabaques da

casa. Todos os instrumentos são consagrados e possuem assentamento de Orixás, ou seja, é

como se tivessem vida, devendo comumente fazer obrigações como qualquer médium mais

experiente da casa.

Ainda no congá, bem acima, no centro, quase no teto, há uma pequena estrutura de

madeira com outra quartinha de barro pendurada. Ali se encontra a cumeeira, o ponto central

da energia do terreiro, representando o ponto de ligação entre o céu e a terra.

Passando o congá, e voltando para a entrada do terreiro, há um espaço próprio para

receber os visitantes de fora da casa (consulentes). Bancos de madeira pintados de branco são

colocados numa parte do salão principal. Antes, porém, há uma recepção, com duas salas

pequenas que funcionam de loja de artefatos religiosos (velas, contas para confecção de guias

(colares), panos para cabeça, entre outros) e lanchonete. Também há dois banheiros (feminino
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e masculino) e um espaço com chuveiro para eventuais banhos de ervas dos médiuns ou

consulentes.

Subindo para o terceiro andar da casa, encontramos um salão bem amplo, uma

cozinha grande, dois vestiários e cinco salas pequenas, os roncós34, onde estão os

assentamentos dos médiuns burilados. Os médiuns burilados são aqueles que já passaram

pelos rituais de burilamento (aprimoramento espiritual) e assumem funções de mães e pais

pequenos da casa, como auxiliares dos pais de santo. São médiuns responsáveis pelas giras,

limpeza da casa, reposição dos materiais utilizados nas obrigações e festas do terreiro,

arrecadação de mensalidades, manutenção, entre outras funções35.

No salão amplo do terceiro andar há mais imagens de santos católicos e de Orixás.

Também existem nas paredes quadros com símbolos sagrados dos Orixás que, em sua

maioria, foram presentes de pessoas aos pais da casa. Em uma das paredes foi construída uma

estante de livros e um painel que expõe um pouco dos fundamentos da casa, organograma,

divisão de responsabilidades, entre outros informes. Neste salão, também ficam expostos os

igbás (louças) dos médiuns que passaram pelo ritual intitulado igbá orí. Não me foi permitido

aprofundar a explicação sobre igbá orí por ser um dos fundamentos secretos, apenas revelado

a quem participa do ritual. Passei pelo ritual de igbá orí em novembro de 2019.

Depois deste salão principal, há um corredor com quatro dos cinco roncós da casa.

Cada roncó comporta os assentamentos dos pais de santo e dos médiuns burilados. São louças

e armazenamentos de barro grandes, símbolos de Orixás e demais objetos sagrados, cada qual

com seu significado. Também não me é permitida a revelação do conteúdo dos roncós pelos

fundamentos sagrados do terreiro.

A cozinha do terceiro andar é bem maior que a cozinha do térreo. Ela comporta

armários grandes com materiais utilizados em rituais fechados para armazenar as comidas de

santo. Também há um fogão industrial e duas geladeiras e freezer, onde são colocados banhos

de ervas congelados para tratamentos espirituais específicos, e demais alimentos próprios

para rituais e oferendas. Normalmente, a cozinha do terceiro andar só pode ser utilizada em

rituais fechados, festas e obrigações. Há também dois vestiários, com chuveiros, banheiro e

armários para guardar roupas de santo e paramentos36 dos médiuns da casa. Neste mesmo

andar, existe também uma pequena área externa, como uma varanda.

36 Materiais utilizados nas giras pelas entidades, tais quais: pemba, velas, cigarros, cachimbos, panos de cabeça,
alguidar, entre outros.

35 Mais sobre as funções dos médiuns burilados, falarei adiante.

34 Espaço sagrado onde ficam recolhidos os iniciados no candomblé. Mesmo sendo uma casa de umbanda, o
TUCO possui alguns fundamentos e características próprias do candomblé, como os roncós.
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Figura 3 - Imagem do salão amplo do terceiro andar do TUCO. Nota-se uma estante de livros doados sobre
espiritualidade e demais assuntos. Este salão também é usado em dias de rituais fechados. Imagem de outubro
de 2021. Foto: Luana Corrêa Costa.

Figura 4 - Nota-se a presença de santos católicos e Orixás por todas as partes do terreiro. Normalmente, as
imagens foram presentes dados aos pais da casa por gratidão dos filhos de santo e consulentes. Imagem de
outubro de 2021. Foto: Luana Corrêa Costa.
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3.2 Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho37

Madalena. Surgiu-me em um pensamento repentino, num momento de incorporação,

o nome da baiana que conduziria meu caminho espiritual a partir daquele dia: o dia da minha

coroação no Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás, em 2 de setembro de 2018. Madalena,

uma baiana de personalidade arretada, jeito de gente bem temperada, como são os baianos na

umbanda. Baianos são entidades que assumem um arquétipo alegre, descontraído e malandro.

Trabalham para cuidar dos problemas de ordem material - pataco38, dinheiro, ou falta dele - e

também dos problemas de relacionamentos amorosos, os correspondidos e os que também

não são. Minha baiana, especialmente, adora os problemas de ordem emocional, de flores

brancas no cabelo, renda e de cigarro de palha. Quando penso em minha trajetória no terreiro

de umbanda, acredito que eu tinha mesmo que conhecê-la. Madalena, para mim, é como as

cantoras do povo mandinga, uma jeliya do império Mali, lá pelos idos do século XIII.

Herdeiras do poder de Sogolon, as jeliyas eram aquelas que aprendiam e
transmitiam pelo canto as histórias dos ancestrais, como caminho de manutenção da
comunidade e transmissão dos saberes. Eram elas, ainda, as guardiãs e cuidadoras
das grandes árvores. (SIMAS, 2019, p. 150)

Madalena é uma representação, agora inanimada, de uma griô. Em uma gira

(cerimônia), ou ritual dentro do terreiro, é como se eu conseguisse me comunicar com griôs

encantados, contadores de histórias, grandes mestres dos saberes da vida natural, que

transmitem seus ensinamentos por meio de jogos de palavras simples carregados de grandes

sabedorias. É ali, encantada ou incorporada, que o mundo se prova sobrenatural e se

manifesta como um espaço de acolhimento das dores, angústias, incertezas, alegrias, medos e

afetos. Acolhimento das mulheres e dos homens que respeitam e se integram ao que não é

material através da palavra, do canto, do som dos atabaques. São histórias de vidas que se

entrelaçam, se cruzam. E que nem a própria morte foi capaz de impedir o encontro. Tudo que

morre pode viver pela palavra, pela celebração dos ritos de lembrança e pelo arrebatamento.

No terreiro, os griôs já encantados, que morreram pelo cessamento das atividades biológicas,

têm a chance de dançar, girar, encontrar, falar, se manifestar por meio daquilo que permanece

vivo: a memória oral.

38 Dinheiro, termo normalmente usado nos terreiros.

37 Música de origem popular consagrada na voz de Dona Ivone Lara, e que é também um ponto de baiano no
Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás.
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Para conhecer Madalena, uma das entidades que trabalham comigo nos rituais do

terreiro, foi preciso percorrer um caminho fundamentado na transmissão do axé e do

conhecimento que, como é nas comunidades orais, se dá por meio do tempo. Há cinco anos,

fui apresentada ao Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás (TUCO) por intermédio de um

amigo, que é filho carnal do pai de santo da casa e tem a função de Ogã (responsável pelos

toques dos tambores durante os rituais). Neste tempo, estava imersa na pesquisa para o livro

sobre Clementina de Jesus, muito ligada às religiosidades africanas à sua época. Frequentava

as giras por curiosidade. Foi uma forma de trazer para a prática aquilo que eu tanto escrevia e

estudava.

Todavia, a prática tornou-se parte da minha vida. Fiquei cerca de seis meses

frequentando o TUCO como consulente. Na época, morava a apenas alguns quilômetros dali.

Passei a frequentar assiduamente as giras porque me fazia bem. E de tanto me fazer, me refiz,

e estou me refazendo constantemente, todas as terças-feiras à noite, meu dia sagrado de gira.

Era um sábado ensolarado quando cheguei para a gira de Preto Velho, em meados de

maio de 2016. Minha primeira vez num terreiro depois de adulta. Ao entrar, me deparei com

um ambiente claro, pintado quase completamente de branco. Em uma das paredes da

recepção, havia um quadro grande de Jesus Cristo, o próprio - uma representação bem

europeia de Cristo - cabelo, barba e olhos claros. Estava lotado. Várias pessoas de branco,

com seus colares de contas coloridas no pescoço, esperavam naquela sala. Peguei uma ficha

para entrar em uma fila de atendimento com uma das médiuns da casa. A cerimônia, chamada

de gira, ocorreria assim: cantavam diversos pontos acompanhados de atabaques e, depois dos

rituais, os médiuns já incorporados formavam uma roda e cada um de nós, os consulentes, na

devida ordem, íamos nos consultar com a entidade incorporada.

Já durante a cerimônia e os primeiros toques de atabaque, senti uma potente vibração

no meu corpo. Algo que até então só me atingia em festas de cultura popular que frequentava

vez ou outra nas periferias de São Paulo. Essa vibração corporal, para mim, carregava uma

forte simbologia: tudo aquilo que me atingia o corpo era sagrado. Por mais que aquele ritual

fosse algo completamente diferente do que se entendia como religião - fui afastada deste

universo religioso de matriz afro ainda muito criança - eu sabia no corpo que a natureza me

abriria este caminho como possibilidade. Nomeio este momento como o estopim do meu

percurso de reconhecimento (RICOEUR, 2006).

Reconhecer-me umbandista, naquele tempo determinado, fortaleceu e despertou um

fio imaginário que me conectava a um passado até então pouco conhecido para o meu

eu-adulta. Passado conscientemente conhecido. No inconsciente, por outro lado, ele
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permanecia bem vivo, só esperando o momento exato para se manifestar. Bosi (1994), ao

estudar o filósofo francês Henri Bergson, diz que o passado se conserva inteiro e

independente no espírito; e que seu modo próprio de existir é um modo inconsciente.

Desde os primeiros instantes de convívio naquela comunidade de terreiro, este

passado se manifestou pujante e percebi que queria retornar à casa com frequência. Sem

problemas graves de ordem pessoal, eu não tinha grandes explicações conscientes do porquê

querer voltar na semana seguinte - estar ali, simplesmente, me fazia bem. Ser atendida pelos

médiuns incorporados, conversar com as entidades, tomar o passe, ou meramente ouvir os

pontos cantados, me fazia sair um pouco do tempo presente e me transportava para uma

realidade sobrenatural. À época, era como se eu tivesse tomado um elixir da macumba, fiquei

hipnotizada por aquele universo mágico, cheiroso, saboroso, colorido, forte e ancestral. Aqui

trago a ancestralidade como sabedoria, o que significa confiar na continuidade, fazendo

sobressair as histórias de vidas e as presenças daqueles que compõem a vida - é assim que

abrem-se novos horizontes para a reivindicação de um mundo plural e vigoroso (RUFINO,

2019).

Passados os seis meses de frequência na casa, fui convidada a entrar para a corrente

(nome dado ao grupo de médiuns e cambonos (assistentes espirituais) que trabalham nos

atendimentos durante as giras) pelo caboclo de uma médium antiga e experiente durante uma

gira. Saí desta cerimônia impressionada e muito apreensiva pelo caminho espiritual e

religioso que se abria para mim. Tinha conhecimento sobre a religião, até então, por meio de

teorias e pesquisas acadêmicas ligadas à antropologia durante a produção do Quelé, a voz da

cor. Mas não me bastou. Eu não tinha experienciado este caminho. Era preciso me entregar

por completo ao processo religioso como uma sujeita da experiência:

Esse sujeito que não é o sujeito da informação, da opinião, do trabalho, que não é o
sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer. Se escutamos em espanhol,
nessa língua em que a experiência é “o que nos passa”, o sujeito da experiência
seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível que
aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas
marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. Se escutamos em francês, em que a
experiência é “ce que nous arrive”, o sujeito da experiência é um ponto de chegada,
um lugar a que chegam as coisas, como um lugar que recebe o que chega e que, ao
receber, lhe dá lugar. E em português, em italiano e em inglês, em que a experiência
soa como “aquilo que nos acontece, nos sucede”, ou “happen to us”, o sujeito da
experiência é sobretudo um espaço onde têm lugar os acontecimentos. (BONDÍA,
2002, p. 24)

No terreiro, o saber é protegido. Há uma hierarquia bem estruturada com a intenção

de proteger os fundamentos religiosos do olhar das pessoas alheias aos cultos e rituais. Em
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algumas casas de candomblé e umbanda, os fundamentos são tidos como segredo. Segundo

Sodré (1988, p. 142), no segredo:

não há nada a ser dito que possa acabar com o mistério, daí a sua força. O segredo
não existe para, depois da revelação, se reduzir a um conteúdo (linguístico) de
informação [...] é uma dinâmica de comunicação, de redistribuição do axé (força
vital), de existência e vigor das regras do jogo cósmico.

Sendo assim, no terreiro, o ato de contar, ler e ver, quando é apartado da experiência,

transmite um saber que é parcial. Outros aspectos só podem ser transmitidos pela experiência.

O saber de terreiro, tido por meio da experiência, vale mais quando vem aos poucos, como

acontece dentro da hierarquia religiosa.

Meu crescimento no TUCO foi, e está sendo, aos poucos. Em meados de 2017, iniciei

a minha trajetória como médium em desenvolvimento, primeiro nível dentro da hierarquia da

casa, no qual permaneci por seis meses. Durante este período, as minhas responsabilidades

eram: auxiliar os médiuns de passe nas giras, participar das festas e obrigações das quais eu

era convidada (alguns rituais não são apropriados para quem está em desenvolvimento) e

fazer as faxinas mensais. Um dos fundamentos mais importantes do TUCO é sempre manter

a casa limpa e há regras muito rígidas para tanto. Os médiuns que não participarem das

faxinas são suspensos das giras.

Durante o meu desenvolvimento mediúnico, nas giras, eu era convidada a fechar os

olhos e, pela vibração dos atabaques, deixar que me acontecessem quaisquer manifestações

corporais. Aos poucos, fui sentindo vibrações diferentes no meu corpo e, semanalmente,

aprendendo a lidar com essa forma nova de ritualística do sagrado, sempre orientada pelos

mais velhos. No início, meu corpo apenas se movimentava aleatoriamente, depois passei a

dançar com movimentos cada vez mais ritmados e precisos, semelhantes aos médiuns mais

experientes da casa. Não foi simples lidar com essas manifestações espirituais. Apesar de

sempre buscar um caminho espiritualista, tenho um lado cético, que entra em contradição

com uma religião em que se manifestam espíritos dançantes, falantes e que seguem um

arquétipo específico. Ao mesmo tempo, meu ceticismo e desconfiança me permitiram

transmitir verdade naquilo que estava me propondo a experienciar. E a verdade era que,

depois das giras, eu saía do terreiro feliz, encantada e transformada.

Após os seis meses de desenvolvimento mediúnico, participei de uma obrigação para

baianos. Obrigações são nomes dados aos rituais voltados a uma entidade específica ou

Orixá. Era início de 2018 e, como regra da casa, a primeira obrigação do ano é sempre para

os baianos. Durante esta festa, a mãe de santo, incorporada em seu baiano Pai Pedro, me
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convidou para fazer parte do grupo de cambonos, que são assistentes espirituais e estão acima

dos médiuns em desenvolvimento pela hierarquia da casa.

Aqui, farei um parênteses pois quero atribuir à figura do(a) cambono(a) no terreiro

como uma das mais importantes para o funcionamento de toda estrutura social e de

aprendizagem por meio da experiência. Dito isso, uso das pesquisas de Luiz Antônio Simas e

Luiz Rufino (2018) sobre a arte das amarrações e dos enlaces de inúmeros saberes praticados

chamada de cruzo.
A perspectiva do cruzo parte da implicação de que não há como pensar as
produções de saber presentes em determinadas práticas culturais sem que nos
afetemos e nos alteremos por aquilo que é próprio delas. (...) O cruzo produz efeitos
de encantamento e as consequências advindas de suas operações são compreendidas
enquanto possibilidades. (RUFINO; SIMAS, 2018, p. 33)

Ser cambona dentro de um terreiro, para mim, foi vivenciar ainda mais os efeitos do

encantamento pelo cruzo. Ou seja, pelos múltiplos saberes. Para uma epistemologia das

macumbas (RUFINO; SIMAS, 2018), o aprendizado só pode ser possível nesses

cruzamentos, nas relações dialógicas e inacabadas. Eu experiencio o cruzo no dia-a-dia do

terreiro e pude experienciar ainda mais fortemente enquanto cambona. Nesta fase, as

responsabilidades aumentam e, além de auxiliar os médiuns de passe durante as giras

semanais, eu também passei a me comunicar com consulentes fora do terreiro e a marcar

entregas (oferendas) e trabalhos específicos. Na prática, eu passei a frequentar o terreiro às

segundas-feiras, dedicadas às entregas, principalmente as de esquerda (exus e pombogiras);

às terças-feiras, dia de gira; e aos sábados para as faxinas. Foi um período de árdua

dedicação, mas de intenso aprendizado.

Especialmente às segundas-feiras, enquanto cambona, passei a ter contato com uma

médium antiga, a mãe pequena Ayedum (nome espiritual), que exerce um papel fundamental

no meu desenvolvimento na casa. Foi com Ayedum que aprendi sobre os fundamentos para as

entregas de oferendas aos exus e pombogiras. Aprendi também sobre os rituais preparatórios

de gira, a fazer padês39, preparar a canjica de Oxalá, as velas, a pipoca de Omolu, e assim por

diante. Pela oralidade, e com o rigor exigido pela religião, Ayedum me ensina todas as

semanas um pouco mais sobre os fundamentos da casa e, assim, ela contribui para a minha

evolução na religião - e na vida vivida, pois tudo que aprendo no terreiro, pratico fora dele.

39 Padês são comidas oferecidas aos Exus antes de quaisquer cerimônias na umbanda para que eles não
“atrapalhem” o trabalho que será realizado ali. No TUCO, os médiuns burilados (mais antigos) devem tirar
padês antes das giras.
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Figura 5 - Preparativos para a festa de Cosme e Damião, em setembro de 2019. Foto: Luana Corrêa Costa

Quando se assume o papel de cambono(a) no terreiro é preciso se lançar num rodopio,

sem amarras. Este é um dos desafios a ser encarado, tanto na ordem das problematizações

acerca dos conhecimentos quanto na feitura de pesquisas acadêmicas voltadas a terreiros de

umbanda e candomblé. Lançar-se em rodopio significa deixar-se deslocar os eixos

referenciais,
fazendo com que aqueles princípios que comumente são compreendidos como
objetos a serem investigados e que por uma série de relações de saber/poder são
mantidos sobre uma espécie de regulação discursiva sejam credibilizados como
potências emergentes e transgressivas. (IBIDEM., p. 35)

Assim, ser cambona me fez ter contato com outros princípios explicativos de mundo,

orientados por outras lógicas de saber. É certo que este processo não terminou, há muito a

saber e a experienciar no terreiro, contudo, especialmente enquanto cambona, pude praticar o

rodopio em profundidade. Dessa maneira, meus aprendizados não se apresentaram de forma

linear e ordenada, mas foram codificados em encruzilhadas. E é certo que, nesta pesquisa,

desejo manter o olhar e a postura como a prática de quem cambona. Poderia me atribuir o

papel de pesquisadora cambona, como defende Simas e Rufino (IBIDEM.), todavia prefiro o

termo sujeita da experiência, pois acredito ser mais adequado.

Minha experiência como cambona durou pouco mais de seis meses. Eu acreditava que

este período duraria mais tempo, visto que não me sentia pronta para assumir quaisquer

outras funções na casa. Muitos iaôs, filhos de santo iniciantes, permanecem anos na função
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de cambono(a), por isso nem imaginava o que viria a seguir no meu caminho religioso. No

final de agosto de 2018, passei pela minha primeira camarinha.

Em minhas pesquisas sobre a história da umbanda, encontrei a palavra camarinha nos

textos do antropólogo Luiz Mott (2016) sobre o Acontudá de Paracatu (MG). Nos idos de

1747, a Dança de Tunda, manifestação ritual estruturalmente muito semelhante aos atuais

terreiros de candomblé e xangôs do nordeste, usava camarinha para designar uma casa

pequena com acesso apenas a quem era iniciado naquele determinado ritual. Transferindo

para os dias de hoje, na zona sul de São Paulo, especificamente no Templo de Umbanda

Cantuá dos Orixás, três séculos depois, camarinha refere-se a uma espécie de retiro espiritual

dos médiuns da casa durante um período de três dias para preparar o orí (cabeça) para os

trabalhos no terreiro. O que acontece na camarinha não me foi permitido escrever, pois é um

dos fundamentos secretos do TUCO e instiga a curiosidade de qualquer médium em

desenvolvimento: todos que entram na corrente têm o desejo de adentrar uma camarinha.

Foi nesta minha primeira camarinha, logo na primeira, que passei por um dos

momentos mais importantes para a minha trajetória no terreiro: a minha coroação. Coroar

significa passar a ser médium de passe, cuidar dos consulentes por meio da incorporação de

entidades, que agora, mais maduras, devem falar, dar passe, bênçãos, orientar entregas

(oferendas), entre outras responsabilidades. Era uma tarde de domingo, 2 de setembro de

2018, quando o baiano da minha mãe de santo, Pai Pedro, mais uma vez, me chamou para o

centro do congá e lá me fez incorporar minha baiana, Madalena, a primeira entidade que se

apresentou para mim para falar e dar seus/meus primeiros passes.

Assumir esta responsabilidade tampouco foi simples. Para aprender a controlar a

incorporação conscientemente foi preciso refinar os meus sentidos e intuições. É um trabalho

sutil e poderoso que me trouxe inúmeras experiências sobrenaturais e provações. Eu fortaleci

minha fé - nas entidades, nos Orixás e, sobretudo, em mim mesma.

Na prática, faltar às giras seria só em caso de vida ou morte. As faxinas mensais se

intensificaram. Todas as semanas, tinha que repor velas, ervas, cigarros, preparar minha bolsa

com os paramentos das entidades, lavar roupas brancas a tempo de secar para a gira ou ritual

seguinte. Quando eu vi, o TUCO tornou-se minha segunda casa. Depois da coroação, minhas

amizades no terreiro se intensificaram, me vi completamente integrada à comunidade, como

uma família. Minha família de santo.

Em 2019, passei por outro ritual extremamente importante para a minha trajetória no

terreiro: o igbá orí. O ritual de igbá orí é secreto e não me foi permitido dar muitos detalhes

sobre ele. Contudo, algo que me chamou muito a atenção durante o trabalho foi compreender
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melhor toda a dinâmica social da casa e da religião. O igbá orí movimenta a casa inteira.

Foram poucos iaôs (eu e mais três pessoas) que estavam passando pelo ritual, mas uma

equipe formada por mais de 20 pessoas cuidou de todos os detalhes. Eu nunca tinha visto

uma movimentação tão bonita e comunitária. Talvez nas festas de cultura popular nos

interiores brasileiros, ou nas periferias, aconteça algo tão potente. Arrisco dizer que o coletivo

é característica fundamental das comunidades orais, sociedades tradicionais. Além disso,

pude ver a dedicação afetuosa de Anunciata Maria Galves e André Lima, meus pais de santo.

Foi algo digno de compreensão somente de quem é pai e mãe. Senti-me filha deles. Fui

acolhida, acalentada e renasci nos braços deles.

Todo este convívio com a comunidade me levou a perceber que uma sujeita da

experiência (BONDÍA, 2002) é, na realidade, uma griô aprendiz. A conclusão veio de meu

envolvimento paralelo com o curso de formação em Pedagogia Griô, um conceito pedagógico

que tem como fundamento construir soluções para problemas relacionados ao patrimônio

simbólico e a autoestima da população de baixa renda ao inserir a tradição oral no processo

educativo. Uso a Pedagogia Griô aqui enquanto teoria transformadora do mundo.

O(A) griô aprendiz tem um papel social essencial na facilitação do diálogo entre

tradição e contemporaneidade, interagindo e mediando saberes ancestrais de tradição oral e as

ciências formais para a expressão da identidade, vínculo com a ancestralidade e a celebração

da vida.40

Com base nisto, achei o eixo que me ligava ao fato de me (re)conhecer umbandista,

pertencente à comunidade de terreiro, com ser também pesquisadora, tendo o lugar social que

me permite transitar em espaços acadêmicos. Estou, portanto, nos meandros entre o saber oral

e o saber escrito. Sou, antes de tudo, uma encantada. Uma griô aprendiz da minha

comunidade, iniciada por meio de cada ritual que já vivenciei, dos cultos aos Orixás, das

festas e das obrigações e responsabilidades a mim atribuídas.

40 Informações retiradas do texto “O Lugar do Griô Aprendiz”, de Lillian Pacheco, em vias de publicação.
Também aprendi sobre o papel do griô aprendiz durante o curso de formação em Pedagogia Griô.
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3.3 Campo de batalha e campo de mandinga41: a estrutura social do TUCO

Ao adentrar um terreiro de umbanda, todo mundo pode, potencialmente, ser um futuro

pai ou mãe de santo. Mas sê-lo(a) não se trata de uma decisão de ordem pessoal. Para que

isso ocorra é preciso contar com uma complexa rede, uma trama social, como uma rede de

pescador, em que os nós amarrados criam a sustentação necessária para que a função da rede

(pescar) seja cumprida. O pescado é a garantia do sustento de inúmeras comunidades

ribeirinhas brasileiras. O pescado é o resultado da sustentação da rede e da continuidade da

vida, da sobrevivência de determinada comunidade. Sendo assim, no terreiro, a rede

representa o conjunto de pessoas e suas relações enredadas que dão o sustento para que

qualquer um(a), ao se tornar filho(a) de santo, possa ser sacerdote/sacerdotisa.

É considerável, também, saber que a trama social que sustenta um terreiro de

umbanda em sua complexidade não é o único caminho para o crescimento dos filhos da casa.

Faz-se necessário o reconhecimento divino e terreno do preparo e das condições de cada

um(a) para assumir suas funções. São raras as vezes que se atinge o nível do sacerdotismo. E

quem chega à liderança da casa certamente foi escolhido(a) pelos Orixás. É como se a rede de

pescaria, citada acima, estivesse realmente sendo orquestrada e conduzida por Iemanjá, a

rainha das águas salgadas.

No Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás, os pais de santo são os primeiros pais da

casa, não tendo ainda passado a liderança da casa para nenhum(a) outro(a) filho(a) de santo.

Já estão na função há 40 anos. A primeira a receber a missão de fundar o terreiro de umbanda

foi a Anunciata Maria Galves. Criada na igreja católica, Anunciata sempre fora religiosa, e

procurou o espiritismo e a umbanda por conta de uma doença grave de seu filho ainda muito

novo. Diante dessa provação, um milagre, ela tomou como missão o sacerdotismo e foi

evoluindo neste processo até fundar seu próprio terreiro, que na época (anos 1980) tinha

como sede uma casa, conhecida pelos médiuns mais antigos como Casa do Meio, no bairro

Vila Olímpia, em São Paulo.

Foi nesta casa que Anunciata reencontrou André Lima. André já tinha experiências

em outros terreiros de umbanda - herança de uma família bastante ligada à religião por conta

de uma doença psiquiátrica de seu pai - e tivera contato com Anunciata há algum tempo. Em

entrevista concedida a esta pesquisa, tio Beto, o médium mais antigo da casa, conta que,

quando André entrou no congá, Anunciata, incorporada em seu caboclo Pai Ogum Beira-mar,

41 O campo de batalha é o lugar das estratégias, já o de mandinga é aonde se praticam as frestas. Não há batalha
sem mandinga e mandinga sem batalha. (RUFINO; SIMAS, 2018).
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anunciou que o pai da casa estava ali. E foi assim que André se tornou o pai de santo do

TUCO, exercendo a função junto à Anunciata a partir de então e ao longo das últimas quatro

décadas.

Eu ouvi isso, isso eu nunca vou esquecer. O pai Ogum Beira-mar, o caboclo da
Anunciata, pediu para André tomar conta dos filhos do pai Ogum. A partir daí, o
André ficou com a gente. Nesses 38 anos, eu brigo pelo TUCO, brigo pela
Anunciata e pelo André porque eu vi tudo isso acontecer, todo esse crescimento da
casa. Eles são meus irmãos e eu confio na honestidade, idoneidade e no acolhimento
deles e na forma como eles conduzem a casa. (Conversa com tio Beto, gravada em
05/09/2019)

Todas as regras e os fundamentos do Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás foram

estabelecidos de acordo com as experiências de Anunciata e André. Ambos tiveram seus

aprendizados junto a mestres de tradição africana, o que trouxe ao TUCO características

bastante peculiares em relação a outras casas umbandistas. Comumente, membros do terreiro

que já frequentaram outros lugares fazem observações como “este terreiro parece mais uma

casa de candomblé” ou “os fundamentos usados aqui são africanos”, ou ainda “nunca vi uma

casa umbandista realizar rituais candomblecistas como esta aqui”, entre outros.

Esta impressão se dá por conta de uma característica um tanto primitiva presente nos

rituais do TUCO. Durante o burilamento, por exemplo, os médiuns dormem em esteiras e não

podem realizar higiene pessoal (como escovar os dentes) por alguns dias. Os fundamentos

transmitidos nas camarinhas por meio da oralidade pelos pais da casa vêm sempre

acompanhados de mitos iorubás. Pai André cita os costumes e tradições referenciando a

forma como acontece nas aldeias africanas. Este cuidado e respeito pela origem das

ritualísticas imprime a ideia de que o TUCO é um terreiro com fundamentos bem construídos

e sólidos.

Sendo Anunciata e André, com a força de seus ancestrais e sua espiritualidade, a raiz

dessa imensa árvore do terreiro, o tronco de sustentação são os pais e mães pequenas. Os

chamados médiuns burilados assumem uma característica fundamental na casa. Divididos por

setores, eles administram toda a dinâmica social do terreiro. Existem áreas como manutenção,

giras (cerimônias), rituais, limpeza, secretariado, responsáveis pelos médiuns em

desenvolvimento, responsáveis pelos médiuns coroados (médiuns de passe) e assim por

diante. Ao todo, o TUCO tem aproximadamente 200 médiuns ativos. E todos são orientados

pelos pais pequenos da casa em seus devidos setores. Os burilados, por sua vez, respondem

diretamente aos pais de santo. Há, portanto, uma relação de poder bem construída entre

aqueles que comandam o terreiro.
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Aqui, gostaria de retomar a discussão sobre territorialidade e o esmagamento das

diferenças em espaços urbanos. Destaco que os médiuns burilados, fundamentais para a

existência e sobrevivência do Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás, são majoritariamente

pessoas que assumem posições subalternizadas na sociedade, tais como: empregadas

domésticas, copeiras, motoristas, seguranças, pedreiros, operadores de caixa de

supermercado, entre outras funções. Isso porque, pelas concepções espaço-temporais em

decorrência dos múltiplos dispositivos capitalistas, quem pertence a esses espaços periféricos

são oriundos das classes ditas subalternas. Conforme explica Sodré (1988, p. 20),

As comunidades litúrgicas conhecidas no Brasil como terreiros de culto constituem
exemplo notável de suporte territorial para a continuidade da cultura do antigo
escravo em face dos estratagemas simbólicos do senhor, daquele que pretende
controlar o espaço da cidade. Tanto para os indígenas quanto para os negros
vinculados às antigas cosmogonias africanas, a questão do espaço é crucial na
sociedade brasileira. (...) Para todo e qualquer indivíduo da chamada “periferia
colonizada” do mundo, a redefinição da cidadania passa necessariamente pelo
remanejamento do espaço territorial em todo alcance dessa expressão.

Por estar localizado em uma periferia, o TUCO configura-se como um lugar de força

ou potência social para uma etnia que experimenta a cidadania em condições desiguais. É por

meio do terreiro que se obtém, segundo Sodré (1988), os traços fortes da subjetividade

histórica das classes subalternas no Brasil. Com isso, faço uma reflexão sobre a inversão de

papéis sociais dentro de um espaço de terreiro.

Os médiuns burilados são pessoas que, na sociedade, assumem funções ditas

subalternizadas. Quando entram no espaço de terreiro, passam a desempenhar papéis de

liderança. Essa característica está presente não só nesta comunidade específica, mas em

sociedades orais como um todo. Não poderia passar despercebido o fato de um médium em

desenvolvimento, na estrutura social do terreiro, ter que, obrigatoriamente, obedecer um

médium burilado, independentemente de seu papel social fora do terreiro. Em outras

palavras, um médico em uma posição social privilegiada deve responder diretamente a um

pedreiro que, espiritualmente, está em uma posição superior à sua.

Na hierarquia espiritual, há uma característica semelhante: os caboclos, pelo

fundamento adotado no TUCO, são entidades “superiores”, evoluídas. A própria casa tem

como liderança espiritual os caboclos. Pai Ogum Beira-mar, caboclo da mãe de santo, é quem

rege o terreiro. Papel que, definitivamente, na sociedade brasileira, é o oposto. As sociedades

indígenas, nossos caboclos, estão há 521 anos resistindo contra seu extermínio. Por todo

Brasil, as comunidades indígenas passam por momentos de tensão nas relações políticas com
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o Estado, sobretudo para cumprir seu dever constitucional de proteger o direito à terra e à

continuidade de seu povo. Segundo Krenak (2019, p. 41), temos hoje cerca de 250 povos

indígenas, o que corresponde a 900 mil pessoas, população menor do que a de grandes

cidades brasileiras.
O que está na base da história do nosso país, que continua a ser incapaz de acolher
seus habitantes originais - sempre recorrendo a práticas desumanas para promover
mudanças em formas de vida que essas populações conseguiram manter por muito
tempo, mesmo sob o ataque feroz das forças coloniais, que até hoje sobrevivem na
mentalidade cotidiana de muitos brasileiros -, é a ideia de que os índios deveriam
estar contribuindo para o sucesso de um projeto de exaustão da natureza.
(KRENAK, 2019, p. 41)

Por mais que a maior parte das previsões apontava que, no século XXI, as populações

indígenas não sobreviveriam à ocupação do território, pelo menos não mantendo formas

próprias de organização, nossos caboclos continuam a resistir, preservando costumes e,

sobretudo, lutando por manter o organismo vivo que é a Terra. O quebranto, espécie de

doença causada pelo olho grande e pela tara de dominação, que a violência colonial produziu

por mais de cinco séculos em nosso país deve ser curado com as palavras evocadas nos

terreiros de culto. Sendo assim, espiritual ou materialmente, o terreiro configura-se como um

espaço de resistência, onde o protagonismo é devolvido a quem lhe é de direito.

Retomando a reflexão quanto a hierarquia do terreiro, no TUCO, existem também os

médiuns coroados, que estão abaixo dos burilados. Estes são aqueles que estão autorizados,

pela espiritualidade, a dar passe nos consulentes e a indicar tratamentos espirituais

específicos. Aqueles que possuem mais tempo de coroação, obviamente, estão mais aptos a

determinadas funções. Mas há também uma característica fundamental nesta etapa da

hierarquia, que é o próprio interesse e curiosidade do(a) médium em relação ao seu

crescimento na religião. É preciso deixar que o conhecimento encontre seu caminho por meio

da convivência comunitária. Somente participando das obrigações, festas, rituais e

cerimônias que se tem acesso ao conhecimento religioso. Assinalo aqui que a valorização, no

âmbito religioso, do aprendizado surge através da convivência, em contraste com a reflexão

analítica e solitária de estudos, no sentido convencional do termo. Nesta perspectiva, adquirir

o saber religioso decorre da integração social do indivíduo à vida da comunidade,

estimulando uma compreensão intuitiva.

Para crescer na hierarquia do terreiro, portanto, são necessários dois elementos

fundamentais: tempo e sabedoria. Um depende do outro. A sabedoria vem através da

experiência que, consequentemente, chega por meio do tempo. Sodré (1988) explica que a

mesma distinção, entre o saber adquirido através de leituras e o que se aprende pela
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experiência vivenciada, aconteceu com os iorubá na África na época da colonização britânica.

O autor observa que, embora os iorubá reconhecessem a importância da cultura letrada dos

colonizadores, distinguiam-se entre este tipo de saber e ogbon (inteligência, em tradução

livre) - a sabedoria que vem através da experiência é considerada superior por estes povos.

Antes de ser um(a) médium coroado(a), é preciso passar pela experiência de ser

cambono(a) e, anteriormente, passar pelo desenvolvimento mediúnico. Esta etapa é parte

fundamental de toda hierarquia dentro da dinâmica social do terreiro, pois traz consigo uma

ferramenta essencial, que, inclusive, está no título desta dissertação: o ouvido. Ouvir, no

terreiro, é o instrumento primordial e essencial para o crescimento do(a) médium, para a

movimentação dentro da trama social. O conhecimento é constituído pela escuta do(a)

outro(a), da musicalidade que vive e se manifesta por seus artefatos

simbólicos/culturais/musicais. Esses conhecimentos pertencem a uma dimensão ancestral

ontológica, cognoscitiva, cosmológica, mediúnica, espiritual, de espaços imaginados, mas

reais.

Ontológica pois está ligada ao ser em toda a sua complexidade; cognoscitiva porque é

preciso, nesta lógica, estar apto(a) a ouvir, tendo habilidade para conhecer; cosmológica na

tentativa de explicar o mundo como um todo por meio de outras possibilidades de

transmissão do conhecimento; mediúnica e espiritual porque está relacionada ao contexto

religioso.

O ouvido é o condutor do conhecimento nas comunidades orais, pois é ouvindo que

que se aprende os fundamentos religiosos, que se permite o transe mediúnico e também que

se manifesta a humildade necessária para servir ao próximo. É ouvindo as entidades que o(a)

cambono(a) faz com que a consulta entre o consulente e o médium tenha sucesso. Tanto que é

comum, durante os atendimentos, a aproximação corporal dos cambonos junto aos médiuns

incorporados para conseguir ouvir e anotar as recomendações das entidades.

Numa obrigação na mata, na cachoeira, o Pai Ogum Beira-mar, o caboclo da
Anunciata, estava incorporado e me chamou, todo mundo bateu palmas, eu não
entendia nada. Só ficava ali, observando. Eu estava sempre assim, observando tudo,
mas ficava quieta, só ouvindo. Quando a gente entra para corrente, nunca é muito
planejado, a coisa toda vai acontecendo e a gente vai aceitando, sem entender muito
bem tudo aquilo [risos]. (Conversa gravada com a médium burilada Stella, em
10/09/2020)

Outra possibilidade de crescimento dentro da hierarquia do terreiro passa pela ideia do

dom. Na umbanda, comumente são ouvidas afirmações como “quando você tem a

mediunidade, uma hora ou outra você vai ter que seguir este caminho”. O dom mediúnico faz
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com que algumas pessoas do terreiro recebam missões de dedicação à casa sem

necessariamente terem passado pela prática. Ou seja, existem aqueles que transitam pela

hierarquia porque é sua missão de vida.

A ideia do dom mediúnico na organização social do terreiro parece entrar em

contradição com o crescimento por meio da convivência comunitária e do tempo. Durante a

minha experiência junto aos médiuns do TUCO, e também em gravações para a produção

desta pesquisa, percebi que é comum se referirem às funções assumidas ali como sendo parte

de uma missão a qual não podem se furtar. Esta é a razão que justifica a dedicação contínua e

a entrega de suas vidas e corpos à religião. Contudo, os umbandistas entendem que seus

destinos só se cumprem se aquele(a) que ouvir “o chamado” compreender que será preciso se

integrar à comunidade para vir a ser efetivamente um(a) membro do culto religioso.

Assim, por mais que os adeptos assumam como missão de vida, eles entendem que

esta missão só será cumprida se houver a convivência na prática. Não há, portanto, uma

contradição, mas uma combinação dessas duas características fundamentais para a construção

da hierarquia dentro da casa: o dom mediúnico e a convivência comunitária na prática.

É deste conjunto de ouvir e conviver que vão se formando as relações, a trama social

e, consequentemente, forma-se a memória do terreiro. A memória entra, neste ínterim, como

função indispensável para a construção da história do Templo de Umbanda Cantuá dos

Orixás. De acordo com o historiador Jacques Le Goff (2003), a história é um processo

constituído de memória e de esquecimento, recordar ou esquecer são escolhas da nossa

consciência ou inconsciência.

Em primeiro lugar, porque há pelo menos duas histórias, e voltarei a este ponto: a da
memória coletiva e a dos historiadores. A primeira é essencialmente mítica,
deformada, anacrônica, mas constitui o vivido desta relação nunca acabada entre o
presente e o passado. É desejável que a informação histórica, fornecida pelos
historiadores de ofício, vulgarizada pela escola (ou pelo menos deveria sê-lo) e pela
mass media, corrija esta história tradicional falseada. A história deve esclarecer a
memória e ajudá-la a retificar seus erros. Mas estará o historiador imunizado contra
uma doença, se não do passado, pelo menos do presente e, talvez, uma imagem
inconsciente de um futuro sonhado? (LE GOFF, 2003, p. 29).

Quando fui indicada pelos pais de santo a registrar a memória do terreiro por meio de

recursos audiovisuais, uma carência levantada por eles no processo de produção partilhada,

logo me veio à consciência do quanto, para os membros do terreiro, era importante um

registro de sua história. Registrar a memória era como validar a existência da casa

umbandista e, mais que isso, seria um registro histórico da existência das pessoas daquela

comunidade.
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Para Bosi (2003, p. 16), “do vínculo com o passado se extrai a força para a formação

da identidade”. O registro da memória do terreiro por meio dos recursos audiovisuais serviria,

portanto, como um documento capaz de resgatar a identidade daqueles que fazem parte da

casa umbandista e, por meio de suas histórias de vida, formataram o Templo de Umbanda

Cantuá de Orixás: um templo de histórias de vidas que se entrelaçam e mantêm vivas as

tradições que ali se consolidaram.

Figura 6 - Grupo de médiuns (burilados, coroados, cambonos e desenvolvimento) na gira de terça-feira em
dezembro de 2019, último encontro presencial antes da pandemia de COVID-19. Foto: autor desconhecido.
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4 - O CORPO COMO TERREIRO: ASSENTAMENTO DE SABERES42

4.1 Partilhando conhecimentos: conversas biográficas

Desde que minha pesquisa de mestrado transferiu-se do Quilombo São José da Serra,

no Rio de Janeiro, para a zona sul de São Paulo, no Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás,

minha comunidade de terreiro, tenho tentado colocar em prática a produção partilhada de um

documentário audiovisual que registrasse a memória da casa umbandista. Aqui, estou me

referindo a dois anos de pesquisa (2019 a 2021) e tentativa de produzir conhecimento junto

ao terreiro. Mas a produção partilhada, posso afirmar, passa por muitas provações.

A ideia do documentário partiu de uma conversa, em agosto de 2019, com meus pais

de santo, Anunciata Galves e André Lima, na qual pedi permissão para iniciarmos uma

produção partilhada. Fui recebida com grande contentamento e, juntos, imaginamos

caminhos de produzir conhecimento. Era o fazer juntos na prática. Um cenário bem favorável

para uma produção partilhada, já que estava lidando com a minha própria comunidade oral.

Este relato tem a intenção de tratar a relação da pesquisadora em campo com a comunidade

de umbanda que me acolheu para compartilhar conhecimentos para a vida e também para um

trabalho acadêmico como este.

Naquela ocasião, as lideranças do terreiro apontaram a necessidade dos médiuns se

sentirem protagonistas da casa e viram na pesquisa uma oportunidade para tal. Para eles,

quando os adeptos se olhassem em vídeo sobre a história daquela comunidade, tendo suas

vidas como o fio norteador do roteiro, sua fé na própria história e em suas entidades poderiam

ser fortalecidas. O documentário serviria como um produto para a autorrealização dos

membros do terreiro.

A pedido dos pais, e como parte do método, fiz registros audiovisuais com os médiuns

ativos mais antigos na intenção de entender, por meio da oralidade, as histórias de vida que

sustentam e constroem o TUCO. Esta seria a linha norteadora do futuro documentário. Na

produção partilhada, o conhecimento nunca é produzido numa via de mão única. É preciso

que a comunidade perceba ali possibilidades de fazer crescer projetos que sejam importantes

tanto para os membros do terreiro quanto para a pesquisadora. Neste quesito, meus pais de

42 Assentamentos são locais onde são colocados alguns elementos com poderes magísticos, com a finalidade de
criar um ponto de proteção, defesa, descarrego e irradiação. Pode ser destinado a uma só força ou poder, ou a
várias.
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santo não titubearam e, em todas as nossas conversas, demonstraram muito interesse em

utilizar o meu fazer a favor da comunidade. Meu projeto, então, causou um frisson entre os

adeptos, que rapidamente se movimentaram para fazer dar certo.

Bairon (2017, p. 104) afirma que, na produção partilhada, a proposta é que a

universidade reconheça a ampliação contemporânea dos modos de produção do

conhecimento e procure dialogar de maneira mais consequente com o senso comum cultural.

O senso comum cultural é o nome dado à tradição, sobretudo oral, das produções culturais

populares.

É na relação entre o senso comum cultural e o imaginário que estão localizadas as
mais ricas associações entre sonhos, crenças, devaneios e narrativas ficcionais,
assim como a ação discursiva de universos culturais transmitidos pela tradição oral
e por conteúdos que sobrevivem imersos na contínua erosão e ressignificação dos
sentidos coletivos. (BAIRON, 2017, p. 104)

Foram registradas cinco conversas com médiuns burilados antigos: tio Beto

(Roberto), Emeli, Ayedum, Ricardo e Stella. Ambos são membros do terreiro há, pelo menos,

30 anos e vivenciaram o início de tudo junto aos pais da casa.

Gravei as conversas, em tom de informalidade, na intenção de utilizar elementos da

antropologia visual. A antropologia visual pressupõe a não hierarquia entre a cultura oral e a

pesquisa. O audiovisual, neste caso, entrou como uma ferramenta menos mecanizada de

entrevista acadêmica. Filmei as conversas com os médiuns sem o rigor de estar com papel e

caneta à mão e ter perguntas definidas para responder. Vale ressaltar que esta postura não

convencional causou um estranhamento nos entrevistados que, com frequência, me

perguntavam por que eu não estava anotando.

No entanto, em determinado período da produção partilhada e após ter filmado alguns

rituais autorizados pelos pais, a própria comunidade interviu nas gravações e pediu para que

eu utilizasse o tripé - instrumento que estabiliza a câmera e faz com que as filmagens fiquem

mais nítidas, sem captar as movimentações corporais de quem filma. Como as conversas se

tornariam um documentário, cujo os adeptos imaginavam um produto convencional e,

portanto, estéticamente agradável e profissional, não relutei em utilizar o equipamento.

Porém, sabia que perderia ali parte da metodologia utilizada na antropologia visual.

É importante ressaltar que todas as escolhas para as gravações partiram das

negociações coletivas junto à comunidade. A questão do tripé criou um paradoxo em relação

à antropologia visual, o que me causou um certo desconforto. Contudo, mais uma vez (e

acredito que este tenha sido meu maior aprendizado enquanto pesquisadora de comunidades),
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era preciso perder o controle e o rigor acadêmico, e deixar que os processos fossem

conduzidos pela própria comunidade, sendo eu uma figurante.

Escolher o audiovisual também foi uma construção junto à comunidade. Por mais que

estudos sobre a pesquisa em história oral apontassem para a filmagem como o método mais

adequado de registro da oralidade, o vídeo foi uma ideia que partiu do terreiro, visto que o

filho carnal do pai de santo da casa, Átila Lima, meu amigo pessoal e quem me levou ao

TUCO, é também editor audiovisual e poderia atuar como interlocutor na pesquisa.

Nestas conversas, conforme combinado com os pais de santo, estimulei os adeptos a

falarem sobre suas histórias dentro do Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás e também dos

seus aprendizados no terreiro - cada um(a) me explicou parte dos fundamentos da casa que

mais se identificavam, de forma livre. Para Meihy e Holanda (2007), apesar de se explicar no

contexto social, a memória individual é aferida por meio de entrevistas nas quais o(a)

colaborador(a) tenha ampla liberdade para narrar. Para os autores, alguns cuidados são

necessários em termos de pesquisa no campo da história oral, como não interferir e nem fazer

perguntas engessadas, mas estimular.

Estímulo é incitação, não forma de colocar na boca do entrevistado as respostas que
se quer obter. Estímulos podem existir ou não: tudo, porém, depende dos
pressupostos estabelecidos no projeto. (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 56)

Um comportamento muito comum de todos foi sempre engendrar uma narrativa

focada nas experiências dos pais de santo da casa, como uma gratidão pelo trabalho espiritual

ali realizado. Não se pode desconsiderar o afeto numa conversa como esta, em que são

expostas as histórias de vida. Contudo, a minha missão era justamente não deixar que as

conversas virassem uma ode às lideranças do terreiro, uma homenagem. Era preciso construir

o campo para que os médiuns se colocassem no centro de suas narrativas.

Para Bosi (2003), feliz é o(a) pesquisador(a) que se pode amparar em testemunhos

vivos e reconstruir comportamentos e sensibilidades de uma época. Porém, para tanto, é

necessário que quem pesquisa esteja atento(a) às tensões implícitas, aos subentendimentos

numa narrativa. Para contar a história do terreiro, optar pelas gravações em audiovisual -

além de ser o método mais indicado para registro da cultura oral, conforme dito

anteriormente - também foi uma escolha pautada no não empobrecimento da narrativa.

Relatar uma entrevista e registrá-la em documento, como um livro, não refletiria a

microssociologia do poder, as redes de influência, não iria captar a atmosfera daquele campo

da pesquisa (BOSI, 2003, p. 17).
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Outra questão que ganhou relevância durante as gravações foi como abordar a

oralidade, hoje em dia, numa época em que o grupo social dos terreiros, além de incluir

pessoas que trabalham como empregadas domésticas, lavadeiras, entre outras, também

abrange funcionários públicos, médicas, enfermeiras, professores, engenheiros, etc., ainda

mais em um contexto urbano? Os cinco entrevistados possuem histórias de vidas bastante

distintas, em termos de escolaridade, oportunidade e privilégios. Logo, o entendimento sobre

oralidade também seria distinto.

Para responder esta questão, utilizo o apoio teórico encontrado na obra de Michel de

Certeau (1988), quando ele diz que a relação dialética geralmente atribuída à oralidade e à

escrita seria mais bem pensada como um diálogo entre pares cujas posições não são fixas,

mas relativas, configuradas e reconfiguradas de acordo com mudanças no contexto social.

Essas relações, aqui, se configuraram de diversas formas. Os cinco adeptos, por terem mais

tempo de prática no terreiro, por serem muito mais experientes do que eu, são meus mestres,

estão em uma posição superior na hierarquia da casa e, portanto, nas conversas, eu assumi

uma postura de griô aprendiz. Mesmo fazendo um trabalho ligado à universidade, naquele

momento, eu estava como membro da comunidade, aprendendo pela oralidade. Por outro

lado, por mais que estivéssemos neste contexto de terreiro, foi comum, nas conversas, eles se

referirem a mim como uma pessoa da universidade, alguém intelectualmente superior. Lidar

com essa relação flutuante - membro da comunidade e pesquisadora da universidade - foi um

dos maiores desafios encontrados nas conversas.

Ademais, durante as gravações, pude perceber que houveram momentos em que o(a)

médium se continha para não falar demais sobre os fundamentos religiosos. Essa postura

acontecia não pela gravação em si, mas principalmente por eu não estar apta ainda, pela

hierarquia, a saber sobre determinados fundamentos. Há uma preocupação coletiva em

manter a curiosidade dos novatos e instigá-los a querer crescer na hierarquia. O segredo é

inerente à estrutura epistemológica entre os próprios adeptos.

4.1.1 Tio Beto

Tio Beto, ou Roberto França, é um homem branco, de classe média, professor de

Educação Física aposentado, tem 72 anos de idade e é considerado o médium ativo, ainda

vivo, mais antigo do Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás, depois da mãe de santo. Ele

conheceu o TUCO no início dos anos 1980, quando os trabalhos ainda eram realizados no
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bairro Vila Olímpia, em São Paulo. Por sua experiência, tio Beto participou especialmente da

mudança física do terreiro e, em nossa conversa, sua narrativa foi bem detalhada a respeito do

que ele lembra da construção da casa onde os rituais acontecem hoje.

Considerado pelos pais de santo uma biblioteca viva da história do terreiro, a conversa

com tio Beto foi a primeira a acontecer logo que iniciei a produção do que viria a ser um

documentário sobre a memória do TUCO. Isso se deu graças ao seu talento natural por contar

histórias, guardar datas, fotografias e detalhes sobre a construção da casa de umbanda como

ninguém. Mesmo após ser acometido por um derrame cerebral há alguns anos, tio Beto ainda

lembra como se deu a construção do TUCO e como foi difícil conseguir o terreno para

levantar um terreiro de umbanda, por conta da resistência do território (periferia) tomado pela

influência cristã protestante. Percebe-se isso pelo seguinte trecho da conversa:

Nós saímos da Cardoso de Melo43 e fomos para Interlagos, na garagem da casa de
um amigo, só para a gente continuar se vendo, porque não dava para chamar
público. Aí, saímos de lá e o Anielo arranjou, junto com o marido da Anunciata, um
terreno lá em Interlagos também, no meio da favela. Eu fui umas vezes lá, mas era
uma loucura. Se você levantava uma parede, o pessoal vinha e derrubava durante a
noite. Aí, não aguentamos né? Um dia nós fomos à noite para quebrar, para brigar
[com quem estava derrubando a parede]. Depois descobrimos que era tudo um
padre… um pastor que tava lá naquela comunidade incentivando o pessoal a
destruir o terreiro. Não havia meio de provar que era ele. Mas se a gente levantava
uma parede durante o dia, eles iam lá e derrubavam à noite, foram várias vezes
assim. Eles sabiam que ia ser um templo de umbanda. (Conversa gravada com o
médium burilado tio Beto, em 05/09/2019)44

Percebe-se também que há um orgulho e fé de pertença ao terreiro, que o acolheu nos

momentos mais difíceis de sua vida. Quando retornou ao TUCO após ser acometido por um

derrame cerebral, uma fila de adeptos o receberam com abraços. “Eu abracei um total de 178

pessoas naquele dia. Depois você me pergunta por que eu gosto daqui”, disse emocionado.

Por todo este afeto apresentado durante a gravação, o médium pediu para que a câmera fosse

desligada por alguns instantes. Neste momento, envolto pela emoção, tio Beto se lembrou da

câmera que, até então, não era protagonista da conversa e estava ali apenas como um objeto

pouco aparente. No instante do pedido de pausa, eu enquanto pesquisadora participante,

imediatamente desliguei o aparelho e permaneci em silêncio esperando que ele se

recuperasse.

Ao estudar os ensaios de Bosi (2003) sobre a pesquisa a partir da memória de pessoas

idosas, à qual a intelectual se dedicou com grande afinco ao longo de sua vida, encontrei o

44 Disponível em <https://youtube.com/playlist?list=PLck5SeZrRgC1c6tALJH-o4HVg-k2xdzLF>.
43 Rua localizada no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, onde existia o TUCO no seu início.

68



respaldo teórico que precisava para este momento da pesquisa. Bosi (2003, p. 65) diz que a

fala emotiva e fragmentada é portadora de significações que nos aproximam da verdade.

Ademais, ela afirma que:

Ao silêncio do velho seria bom que correspondesse o silêncio do pesquisador.
Aprendizagem difícil porque vivemos num moinho de palavras e citações que se
apoiam comodamente no discurso ideológico. O silêncio na pesquisa não é uma
técnica, é como que o sacrifício do eu na entrevista que pode trazer como
recompensa uma iluminação para as ciências humanas como um todo. (BOSI, 2003,
p. 65)

Orientada pelos pais da casa a colocar as histórias de vida dos médiuns como

protagonistas das conversas gravadas, estimulei tio Beto a contar sobre o que mais gostava de

toda a sua trajetória dentro do TUCO e como fora aprender pela oralidade o que sabia dos

fundamentos da casa. Ao contrário das outras conversas que tive, tio Beto falou pouco sobre

suas entidades, sobre espiritualidade, algum ritual que o tenha emocionado, falou mais sobre

sua atuação na manutenção e construção do terreiro, algo que, pude perceber, está no centro

da sua vida como filho de santo. “Se eu cuidava da escola [que trabalhava como professor]

por que não vou cuidar daqui? O TUCO é minha casa”, contou. Por isso, ele se consolidou na

casa como responsável pela manutenção física do terreiro, nessas quase quatro décadas de

dedicação.

Nós é que levantamos os baldes de concreto para subir as colunas do terreiro. Para
fazer isso aqui [aponta para o chão], na parte debaixo, você nota que existe um
tamanho de dois andares. Isso daí foi tudo a gente que construiu no braço mesmo.
(Conversa gravada com o médium burilado tio Beto, em 05/09/2019)

Além de participar da manutenção da casa de umbanda, o médium é um dos adeptos

mais preocupados em registrar a história do TUCO. Durante nossa conversa, ele agradeceu

pelo meu trabalho e disse que o que eu estava fazendo ali, ele já queria ter feito há muito

tempo. Este relato foi fundamental para uma produção partilhada: alguém da comunidade

estava validando meu trabalho no terreiro, atribuindo valor e, principalmente, percebendo a

continuidade desse processo. “Vocês, mais jovens, são a continuidade disso tudo aqui. O meu

tempo acabou, agora é com vocês”, relatou. A continuidade do terreiro e seus fundamentos é

um dos pontos de maior preocupação do médium quando indagado sobre o processo de

aprendizagem por meio da oralidade. Para ele, a oralidade, em conjunto com os fundamentos

da casa, só surte efeito quando alinhada à fé.
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A entidade fala sempre: se você olhar uma guia, é uma bolinha espetada num
barbantinho, amarrada atrás e você carrega bonitinho no pescoço. Agora, se você
pensa que aquilo lá [o objeto] é a sua união com o espiritual, a coisa muda de figura
tremendamente. Então, é fé. (...) As pessoas no terreiro têm que ter fé e
merecimento. Se você tem fé e merecimento, um simples cruzo na sua testa vale
mais do que seiscentos banhos de ervas. (Conversa gravada com o médium burilado
tio Beto, em 05/09/2019)

Neste trecho, pode-se perceber que a transmissão do conhecimento pela oralidade na

umbanda está ligada, também, ao valor atribuído aos objetos sagrados. Colocar fé nas guias é

dar ao objeto um significado. As guias, para os umbandistas, é a materialização da união do

sagrado com o corpo, símbolo de proteção máxima aos médiuns, sujeitos, pela sua função, a

carregar energias diversas dos consulentes atendidos. As guias servem como um bloqueador

de más energias, além de representar também os Orixás e entidades que aquele(a) médium

carrega.

Figura 7 - Retrato do pai pequeno (médium burilado) tio Beto durante conversa com a pesquisadora, em 5 de
setembro de 2019. Foto: Luana Corrêa Costa.

4.1.2 Emeli

Emeli Carmo de Mello Inácio é uma mulher branca, que reside na periferia de São

Paulo, e chegou ao Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás em 1984, aos 21 anos de idade.

Hoje, ela é mãe pequena da casa, responsável pela gira de quinta-feira e cuida dos médiuns
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coroados que trabalham neste dia da semana. Logo na primeira vez em que pisou no terreiro

para participar de uma gira de preto velho, a médium foi chamada pela entidade da mãe de

santo a entrar para a corrente, que significa começar sua trajetória no terreiro como filha da

casa. Para ela, este foi um dos momentos mais emocionantes de toda a sua história no TUCO.

A conversa com Emeli foi tomada por muitas histórias sobrenaturais sobre sua espiritualidade

e seu caminhar na umbanda.

No primeiro dia que adentrou o TUCO, o encontro com o preto velho da mãe de santo

fez com que Emeli fosse tomada por uma forte emoção. Neste trecho, abaixo, ela explica o

motivo:

É um preto velho [Pai Joaquim] que passou a vida inteira procurando uma filha da
qual o senhor dele, na época, tinha prometido nunca se desfazer. E ele acabou se
desfazendo. E ele também ainda trabalha meio lá, meio cá, né, espiritualmente. E
essa filha perdida era eu. Foi muito lindo, muito lindo. (...) Você pisar num lugar
pela primeira vez e ter uma identificação dessa e essa história ser verdadeira porque
a emoção que eu senti não foi, ah, eu tava carregada ou isso ou aquilo, não! Era um
choro de emoção mesmo, de um reencontro. (Conversa gravada com a médium
burilada Emeli, em 09/10/2019)45

O depoimento de Emeli sugere que o(a) novato(a), para seguir na religião, por vezes

precisa se emocionar. Faz parte da transmissão do conhecimento pela oralidade que o(a)

médium esteja com o canal aberto para todos os sentidos, não apenas verbal. A observação é

fundamental neste processo e a conversa com Emeli revelou a importância de ativar

caminhos multissensoriais durante a aprendizagem.

Ativar esses caminhos multissensoriais, neste contexto da religião, diz respeito

também a aprendizados que surgem de maneira intuitiva para os médiuns pelas suas

entidades, em momentos de incorporação. É comum ouvir de médiuns mais experientes que

certos fundamentos eles aprenderam com suas entidades. Na conversa com Emeli, pude notar,

houve uma apropriação dos fundamentos religiosos no decorrer de sua história no TUCO que

ela aprendeu por intuição durante seus trabalhos espirituais e aprimorou com a prática de

terreiro. A adepta falou ainda sobre a importância da prática no aprendizado dentro da

umbanda. Tal afirmação pode ser percebida pelo trecho:

Suas próprias entidades vão te ensinando muita coisa. Tudo o que eu sei eu aprendi
com as minhas entidades, com as pessoas mais velhas aqui, com a própria
Anunciata, com o André... e participando, né. A umbanda não tem uma coisa
teórica, né. Ela é a prática, na verdade. Se você pratica aquilo que você recebe,
aquilo que suas entidades te ensinam, você tá praticando a umbanda. E nos rituais

45 Disponível em: <https://youtube.com/playlist?list=PLck5SeZrRgC2L8tlboDPV6EmZW12zJ7uH>

71



também que nós temos, a preparação de comidas, de obrigações, oferendas, enfim...
Tudo isso você vai aprendendo participando. Não tem um livro, um site, nada que
ensina. Claro, tudo é conhecimento, porém a nossa casa tem esse fundamento
diferenciado de outras casas, de outros lugares. (Conversa gravada com a médium
burilada Emeli, em 09/10/2019)

A educadora Renata Bergo (2011), ao pesquisar os processos de aprendizagem na

umbanda para a sua tese de doutorado, comparou a comunidade umbandista à comunidade de

prática. Ela constatou, em seus estudos, que participar na prática cultural em que o

conhecimento existe é, pois, um princípio epistemológico da aprendizagem. Dessa forma,

o essencial do saber umbandista transmite-se fora de uma intervenção explícita, por
intermédio de uma comunicação silenciosa que não é um diálogo só entre veteranos
e novatos, mas uma conversa a muitas vozes abertas ao conjunto da comunidade de
prática. (BERGO, 2011, 122)

A essas muitas vozes abertas para a aprendizagem no terreiro, que podem ser

nomeadas também como intuição ou dom mediúnico, Emeli trata com muita seriedade e,

segundo ela, não se pode nunca duvidar de uma incorporação. “Não duvide, mesmo

consciente, não duvide da incorporação. Se a entidade tiver que trabalhar, ela vai trabalhar. Se

não, ela vai ficar quietinha. Mas não duvide”, disse. Não duvidar de uma incorporação no

terreiro, com o olhar de uma griô aprendiz ou educadora griô que sou, formada pelos mestres

Lillian Pacheco e Márcio Caires, é não duvidar da ancestralidade humana quando ela se

manifesta. É não duvidar da parte do ser humano bio-psico-social, histórico, ecológico,

político e étnico-social que se assemelha e se pertence a um território, uma

família-comunidade, um povo, uma ou mais divindades, o planeta, os astros, os elementos da

natureza, os seus ancestrais e a vida no universo46. A incorporação no terreiro, para mim, é a

manifestação dessa ancestralidade pulsante revelada por meio dos arquétipos, dos símbolos e

dos mitos do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo e do inconsciente vital.

O repasse dessa sabedoria por meio da palavra e do corpo acontece dentro de uma

hierarquia que se prova bem definida entre os adeptos. Quem chega sem a humildade de

entender que o conhecimento está com quem tem mais tempo de casa não consegue evoluir

na religião. Esta estrutura institucional, fundamentada na senioridade espiritual, marca a vida

social no terreiro, e é preciso confiar no tempo e na hierarquia estabelecida (que muitas vezes

não é revelada ao iaô) para receber o conhecimento. Emeli falou um pouco sobre isso no

trecho seguinte:

46 Aprendizado adquirido durante o curso de Pedagogia Griô, entre os anos de 2018 e 2019.
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Existe, dentro desta casa, como de outras, uma hierarquia, em que vai passando
aquela coisa, de mãe pra filho, de pai pra filha, e assim sucessivamente. (...) Dentro
das responsabilidades que nós temos, por exemplo, uma vez por ano existe a
camarinha - camarinha de coroados, de desenvolvimento e de cambonos. A gente
tem a responsabilidade da organização dessas camarinhas para passar esses
conhecimentos que nós, ao longo do tempo, temos recebido, passar para esses novos
médiuns e preparar eles para estarem amanhã aqui no nosso lugar. Ninguém é
eterno, né? (Conversa gravada com a médium burilada Emeli, em 09/10/2019)

Percebe-se, ainda, que há uma preocupação no repasse dos fundamentos da casa para

quem é merecedor(a) que, na visão da médium, isso se define quando a pessoa demonstra

interesse em saber mais e participa das atividades do terreiro quando é convidada. “Eu

sempre tive o sentimento de querer retribuir ao TUCO aquilo que eu recebo [as bênçãos].

Então, eu espero dos mais novos a mesma postura”, relatou.

Figura 8 - Retrato da mãe pequena (médium burilada) Emeli, durante conversa com a pesquisadora, em 9 de
outubro de 2019. Foto: Luana Corrêa Costa.

4.1.3 Ayedum

Ayedum, nome espiritual de Ivone Santiago, é de longe uma das figuras mais

instigantes do Templo de Umbanda Cantuá dos Orixás. Isso se dá pelo seu jeito um tanto

rigoroso ao lidar com os fundamentos da casa e no tratamento com os médiuns novatos. Essa
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característica, no entanto, não se restringe apenas a ela, é algo que está presente nas

comunidades de terreiro. Como ela mesma costuma dizer: a umbanda não é para os fracos.

Ayedum é uma mulher negra, de periferia, que exerceu ao longo de sua vida funções ditas

subalternizadas. Desde muito nova, se viu conectada e frequentadora de terreiros por conta de

seus pais. Ao narrar sua história de vida, em uma das muitas conversas que tivemos ao longo

da minha trajetória como médium do terreiro, ela cita seu pai como um grande mestre de

umbanda, formado sacerdote, e sua mãe como um alicerce e exemplo de vida. Sua fé na

religião se fortaleceu após a morte de seu irmão caçula aos 14 anos de idade. “Foi uma

tragédia, ele morreu afogado e a minha válvula de escape foi a umbanda”, contou.

Ao chegar no TUCO, aos 23 anos, em 1988, Ayedum disse estar dilacerada com a

morte do irmão e procurando um alento para a dor profunda que sentia. Foi atendida pelo

baiano da mãe de santo, Pai Pedro. Assim como Emeli, Ayedum não conteve a emoção e

contou que, só por isso, resolveu ficar naquela casa de umbanda. Das outras, ela sempre

fugia.

O Pai Pedro era um baiano, é um baiano. Eu cheguei, ele disse "tava esperando tu",
me abraçou, eu só chorei. Não fiz mais nada a não ser chorar. E ele falou tudo de
mim como se ele me conhecesse há muitos e muitos anos. Não desta vida, de outras.
(Conversa gravada com a médium burilada Ayedum, em 09/10/2019)47

De todos os médiuns burilados que conversei para esta pesquisa, Ayedum foi quem

mais se debruçou em contar sobre o processo de aprendizagem no terreiro. Não à toa, ela é a

mãe pequena que mais me ensinou, enquanto griô aprendiz, os fundamentos do TUCO pela

oralidade e pela participação ativa nas obrigações da casa. Por conta disso, não consigo

extinguir desta escrita o vínculo afetivo que me conecta à esta médium em específico. Sei que

nossa proximidade afetuosa foi elemento fundamental para que ela se dedicasse a me ajudar

no projeto acadêmico, além de querer, eu sei, o meu crescimento espiritual, na umbanda e na

vida.

Em sua narrativa, ela apresentou diversos elementos fundamentais para a

aprendizagem por meio da oralidade. Na conversa, pude perceber que a possibilidade de

continuar a receber os fundamentos da umbanda depende do zelo em reproduzir o controle

hierárquico sobre os segredos. Permitir o acesso prematuro aos fundamentos desestabiliza o

sistema, pulando degraus essenciais para a aprendizagem no terreiro. Esta afirmação é

comprovada pelo seguinte trecho da conversa:

47 Disponível em: <https://youtube.com/playlist?list=PLck5SeZrRgC2ZMmx-fTvvjnh5JE6Assxj>

74



Quando eu entrei, tudo eu queria saber por que. Para mim, não existe nada sem um
porquê. De repente, eu entrei e comecei a ver um monte de coisa, e você ia
perguntar e não podia saber porque não era o momento. Hoje eu sei sobre isso, que
não é o momento. Mas na época eu só era curiosa. Aí, eu fui vendo, aprendendo,
porque eu vejo e gravo, aquilo fica muito nítido para mim. E eu sempre escrevia,
colocava no papel, era uma mania minha escrever tudo para não esquecer. Um belo
dia, descobriram meus dotes. Tava tendo um casamento, eu me ofereci para ajudar,
não é que eu era xereta, eu era curiosa. Eu tinha vontade de aprender. Eu anotava até
encontrar o dia certo de perguntar para as pessoas certas. (...) Neste dia, eu fui
ajudar no casamento e, era meio dia, os pratos todos das obrigações já estavam
prontos. Quando viram que eu tinha feito tudo sozinha, falaram "nossa, ela sabe!".
Aí, me perguntaram como eu sabia e eu disse que aprendi tudo observando. Depois
disso, começou minha evolução dentro do terreiro. Toda obrigação que tinha eu ia,
eu posso, eu tava presente, eu participava. (Conversa gravada com a médium
burilada Ayedum, em 09/10/2019)

Nota-se que a própria pergunta é problemática na dinâmica social do terreiro, pois

pode sinalizar a falta de respeito para os limites de um corpo no interior dos conhecimentos

religiosos. A observação é fundamental para a aprendizagem. Mesmo assim, a médium,

enquanto novata, foi bastante ousada ao fazer sozinha as comidas de santo para o ritual

específico (casamento). Hoje, as comidas de santo no TUCO só podem ser feitas por médiuns

mais experientes e que têm permissão e conhecimento para tal função. Os novatos podem

oferecer ajuda, mesmo assim não são todos que têm autorização.

Outro aspecto importante neste trecho da narrativa diz respeito, mais uma vez, à

participação ativa do(a) médium nas obrigações da casa umbandista. O tempo todo, Ayedum

diz se colocar à disposição dos mais velhos para aprender os fundamentos. Quando ela fala

“eu ia, eu posso, eu tava presente”, coloca em evidência a sua vontade de pertencer àquela

comunidade. E o pertencimento se faz presente no momento em que o conhecimento chega à

adepta. Pertencer é participar. Participar é conhecer. E é no conhecimento que se dá a

evolução no terreiro de axé.

A umbanda é maravilhosa, mas ela ensina devagar. Para que você possa entender o
que é colher, almejar, o que é buscar e o que é ter, é preciso ir devagar. Com isso, as
pessoas valorizam muito, mas muito mesmo. E... "As almas dão, as almas dá, toma
cuidado que ela também pode tirar"48. Isso é uma magia. É um ponto, mas é uma
magia. Se você entender "ah, eu quero, quero, quero, mas eu não tenho estrutura",
então aí as almas podem tirar, que é o momento que você vai, mas você cai também.
Porque você perde muito fácil. (Conversa gravada com a médium burilada Ayedum,
em 09/10/2019)

48 Ponto de preto velho.
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Neste ensinamento precioso oriundo de um ponto de preto velho, Ayedum dá a letra

(ou a palavra falada, no caso) sobre a importância de não se desconectar da espiritualidade,

mesmo que as bênçãos (os milagres) tenham acontecido. Seu maior receio, na lida do

dia-a-dia com os médiuns novatos, é que eles se esqueçam de retribuir à casa aquilo que ela

oferece. Além disso, este ponto de preto velho (ou a magia, como ela mesma diz) fala sobre o

quanto é importante se estruturar, se firmar, no terreiro para receber o conhecimento, o axé.

Aqui, ela une dois elementos essenciais na manutenção da transmissão do conhecimento, dos

fundamentos religiosos, na casa: o comprometimento e o fortalecimento. “Cresce, mas traga

junto contigo as raízes. O seu início é sua raiz, a sua base. Essa base você vai formatando até

chegar ao conhecimento”, disse.

Figura 9 - Retrato da mãe pequena (médium burilada) Ayedum, durante conversa com a pesquisadora, em 9 de
outubro de 2019. Foto: Luana Corrêa Costa.

4.1.4 Ricardo

Ricardo Luis de Souza começou a frequentar o Templo de Umbanda Cantuá dos

Orixás em 1986, quando tinha 10 anos de idade. O seu início no terreiro foi marcado por um

fenômeno sobrenatural que acontecia todas as vezes que sua mãe ia ao centro espírita e o

deixava sozinho em casa. “Eu colocava fogo na minha mão”, disse. Preocupada com a
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situação do filho, a mãe pediu orientação às entidades, que aconselharam levá-lo ao terreiro

antes que ele colocasse fogo na cabeça49.

Passei com a entidade, o Pai Pedro [baiano da mãe de santo], aí ele me trouxe pra
corrente. Que lugar da corrente? Para o atabaque. Aonde eu colocava fogo? Na
mão. Aonde eu uso a mão? No atabaque. Essa foi minha história no TUCO.
(Conversa gravada com Ogã Ricardo, em 10/11/2019)50

Mais tarde, ao entender a história de suas entidades e de sua espiritualidade, Ricardo

compreendeu que o fogo é o elemento ligado ao seu Orixá de cabeça, Xangô. Por isso a

necessidade de colocar fogo no corpo. Para os adeptos, aqueles que possuem dons

mediúnicos, desde criança, passam a dar sinais de que precisam trabalhar no terreiro. É muito

comum, em terreiros de umbanda e candomblé, ouvir histórias de médiuns que passavam por

situações sobrenaturais durante a infância e a juventude, até buscarem ajuda espiritual e

resolverem o problema. Nas conversas gravadas com os médiuns para a produção do

documentário sobre o terreiro, todos, sem exceção, relataram histórias ligadas aos fenômenos

sobrenaturais que reforçaram a fé no espiritual - como uma provação de que existe algo para

além da materialidade, um mundo invisível.

Quando contou esta história, Ricardo disse: “não é uma lembrança muito recente que

eu tenho, mas é uma lembrança que marcou”. Bosi (1994) diz que lembrar não é reviver, mas

refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. Foi

isso que Ricardo fez ao atribuir o ato de colocar fogo nas mãos com o atabaque, com o fato

de se tornar Ogã desde criança e com sua história no TUCO.

A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa
disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Por
mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma
imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de
então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos
de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a
identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos
de ponto de vista. (BOSI, 1994, p. 55)

50 Disponível em: <https://youtube.com/playlist?list=PLck5SeZrRgC3Y9FbOjXS3OTdf5yd6Kg7w>

49 A cabeça na umbanda é o orí, local por onde entra a alma das pessoas e onde está também seus Orixás (em
iorubá, Orixá significa ori cheio de axé). Ensinamento que aprendi com meu pai de santo, André Lima.
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Figura 10 - Mãos de Ricardo tocando o atabaque ao explicar sobre os toques à pesquisadora, em 10 de
novembro de 2019. Foto: Luana Corrêa Costa

Ogã, ou Ogan, é uma das principais funções no terreiro. É um cargo representativo

que deve ser assumido por um(a) médium (de incorporação ou não, podendo ser homem ou

mulher, no caso dos fundamentos praticados no TUCO) que esteja preparado(a) para segurar

uma gira. Segurar a gira, para os adeptos, significa conduzir a cerimônia do começo ao fim,

prestando atenção para não deixar que a energia do trabalho espiritual se dissipe. Para isso, o

preparo do(a) Ogã é fundamental. Quando conduzi a conversa com Ricardo para que contasse

sobre sua história no terreiro e como aprendeu os fundamentos da casa, ele disse:

Como o tempo era menos corrido, eu era mais dedicado... Porque muda muito, o
Universo muda muito. Hoje em dia, se você fecha o olho já é outro dia. Você fecha
o olho, já mudou o ano. Eles tinham mais tempo para ensinar. Nós tínhamos muitas
obrigações em matas, cachoeiras, praia, camarinhas. E nesses intervalos, eles
ensinavam a gente. Veio o rufo, congo nagô, ijexá [nomes dos toques]... Quando eu
comecei a tocar o ijexá, eu falei "tô no céu". Já posso, no dia de gira, já posso tocar
para alguém ver. Eu nunca tive vergonha, eu sempre tive vontade. (Conversa
gravada com o Ogã da casa Ricardo, em 10/11/2019)

Mais uma vez, é perceptível a valorização dos adeptos ao processo participativo na

construção do conhecimento e, consequentemente, na evolução do(a) médium na religião. No

caso de Ricardo, ele disse que tinha vontade de aprender e que não tinha vergonha. Ou seja,
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para aprender os fundamentos religiosos, ele se colocava à prova nas giras, que é o momento

em que os adeptos se reúnem e que, geralmente, se mostram ao público (aos consulentes).

Outro ponto importante destacado pelo adepto é fazer uma diferenciação entre Ogã e

o que ele chama de atabaqueiro(a). Aí está a diferença entre alguém que toca atabaque (um

músico/uma musicista) e um(a) Ogã de terreiro. Para ser Ogã tem que ter merecimento. Para

merecer é preciso se dedicar. Ricardo disse que, no seu caso, foi uma vida inteira dedicada ao

espiritual para assumir a função na casa. No trecho a seguir, ele falou da grande

responsabilidade e como se deu este processo:

Não tem só o toque, tem o respeito também. A gente aprende o respeito. Neste
tempo que eu fui convidado a entrar para o atabaque, não só para ser Ogã, mas para
ser atabaqueiro também (...) eu prestava muita atenção. Então, é o preparo. (...) Com
o tempo, eu passei a entender a responsabilidade. (...) Eu tenho o costume de dizer
que ninguém anda sozinho, a gente não faz nada sozinho, e tudo tem um propósito.
(...) A gente não é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada. Mas se você aceitou
uma missão, você tem que cumprir. (...) Tem que ser realista, não usar da desculpa.
Infelizmente, a gente ouve muita desculpa (...) e no atabaque não é diferente. A
gente respeita a opinião, mas para chegar aqui e falar "fulano é Ogã da casa" é um
passo muito longo. Tocar atabaque qualquer um toca. Pode vir qualquer pessoa aqui
e tocar atabaque. O que você faz? Toco atabaque. Mas você é Ogã? Não. Hoje na
casa nós temos consagrados... O Ogã maior da casa que é o Pai André, eu também
sou, eu tive a honra e a felicidade de ser Ogã de Iemanjá (...) e os outros que estão, a
gente torce muito para que cheguem a ter esta responsabilidade. (Conversa gravada
com o Ogã da casa Ricardo, em 10/11/2019)

A responsabilidade, para ele, é um presente da espiritualidade. O tempo todo, em

nossa conversa, Ricardo fazia questão de demonstrar profunda gratidão pela função que

exerce no terreiro e pela responsabilidade que assumiu. Disse, inúmeras vezes, que, por mais

que fosse árdua sua missão no terreiro, ele tinha recompensa. “Quando você começa a

entender o que de fato é o espiritual, a nossa vida não muda só aqui dentro, mas em tudo”,

declarou.
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Figura 11 - Retrato do Ogã da casa Ricardo durante conversa com a pesquisadora, em 10 de novembro de 2019.
Foto: Luana Corrêa Costa.

4.1.5 Stella

Stella Purita é uma mulher branca, de classe média, que chegou ao Templo de

Umbanda Cantuá dos Orixás em 1983, ainda na adolescência, tentando resolver um problema

que tinha desde criança. Ela desmaiava muito e não sabia o porquê. Quando entrou em um

terreiro pela primeira vez, Stella chorou compulsivamente. Sem entender nada, passou boa

parte da sua adolescência procurando benzedeiras e pessoas que a levassem para uma prática

religiosa buscando resolver esses problemas que a medicina não conseguia solucionar. No

TUCO, ela nunca mais teve desmaios e entendeu que seus problemas de saúde eram, na

realidade, uma manifestação do seu dom mediúnico.

Entre todos os médiuns que conversei para esta pesquisa, Stella foi quem mais

demonstrou ser uma “aluna aplicada” no terreiro, considerando o senso comum de que alunos

aplicados são aqueles que anotam. Desde que entrou para a corrente, ela escreveu os seus

aprendizados sobre os fundamentos da casa e usa hoje como materiais escritos à mão para

ensinar os novatos. Durante nossa conversa, ela me mostrou seus cadernos com orgulho,

repletos de fundamentos registrados desde os anos 1980. Os caderninhos da Stella são bem

famosos no terreiro, os novatos sempre querem ler os ensinamentos anotados ali. Este

costume pode ir na contramão da transmissão do conhecimento pela oralidade em uma
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comunidade de terreiro. Porém, Stella, para mim, navega bem entre a oralidade e a escrita,

mesmo carregando com ela a metodologia prevalecente na epistemologia judaico-cristã, em

que o texto se encontra acima da oralidade.

Digo isso porque, desde 2018, a médium vem liderando uma espécie de escola do

terreiro, chamada Educa Tuco. Stella, a professora, reúne os adeptos divididos pela hierarquia

(desenvolvimento, cambonos, coroados e burilados) para ensiná-los sobre os fundamentos do

terreiro. A intenção é que todos falem a mesma língua, já que por vezes os fundamentos eram

interpretados e transmitidos de forma equivocada aos mais novos. Com o crescimento do

número de adeptos, os pais da casa não conseguiram acompanhar de perto a evolução de cada

filho(a) de santo, o que estava gerando conflitos nos fundamentos transmitidos dos mais

velhos aos mais novos. Por isso, Anunciata e André pediram para que a mãe pequena da casa,

Stella, liderasse este “grupo de estudos”.

Contudo, alguns cuidados são tomados no momento de transmitir os fundamentos. O

conteúdo de todos os encontros é passado pela vistoria dos pais da casa; por serem divididos

de acordo com a hierarquia do terreiro, os fundamentos transmitidos aos médiuns em

desenvolvimento são diferentes dos transmitidos aos médiuns coroados, por exemplo,

tomando cuidado para manter o segredo; e, para participar dos encontros, os médiuns devem

se preparar como se estivessem participando de um ritual ou obrigação da casa: tomam seus

banhos de ervas, acendem a vela do anjo de guarda e vestem branco, obrigatoriamente. No

terreiro, para estudar os fundamentos, também é necessário o preparo espiritual de cada

adepto(a), considerando que o conhecimento é parte fundamental para a transmissão do axé e

da evolução espiritual de cada um(a).

A idealização do Educa Tuco surgiu por uma questão que pode ser colocada em xeque

quando estudamos a transmissão do conhecimento em sociedades orais: a interpretação de

cada adepto(a). Na tradição oral, o conhecimento depende da lembrança e da memória de

quem transmite e, como vimos, lembrar está ligado à reconstruir, com ideias e imagens de

hoje, as experiências do passado (BOSI, 1994). É muito comum, no terreiro, receber duas

orientações diferentes sobre o mesmo assunto, ou cantar um ponto com as palavras erradas

mesmo após muitos anos de dedicação. A forma como o terreiro encontrou, recentemente, de

preservar os fundamentos sagrados foi dando à Stella a missão de criar o Educa Tuco. Todas

essas questões podem ser observadas pelo seguinte trecho da conversa:

A gente não teve livro, a gente não teve um ensinamento formal. A gente aprendia
nas camarinhas pela oralidade. Só que o tempo passa, evolui, e hoje existe uma
necessidade de você preparar as pessoas para a camarinha. Então, veja só, 37 anos
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depois, eu ensino o que me foi dado eu transmito. (...) Quando chega numa
camarinha, é basicamente um ritual, porque o ensinamento eu já dei aqui. Quer
dizer, não dei tudo né? Sempre tem alguma coisa para a gente aprender, sempre tem
um ensinamento, a entidade que mostra isso pra gente. (Conversa com a médium
burilada Stella, em 10/09/2020)
51

Por mais que o terreiro se configure como um espaço de oralidade, o que a médium

chama de ensinamento formal diz respeito à educação letrada que, para ela, também

representa uma evolução. Na literatura científica, a oralidade é abordada dentro de um

esquema evolucionista, “no qual é considerada uma característica de etapas primitivas do

desenvolvimento intelectual humano” (CASTILLO, 2010. p. 12). Dificilmente, os adeptos

reconhecem a oralidade como um processo de transmissão do conhecimento. Há também

uma dificuldade em memorizar muitos dos ensinamentos transmitidos durante as camarinhas.

Daí, a necessidade de anotar. Mas também aparece neste depoimento a consciência de que o

saber é infinito, nunca acaba, e ela atribui esse saber à espiritualidade quando diz que “a

entidade ensina”, consideração muito presente também na conversa com Emeli.

Figura 12 - Retrato da mãe pequena da casa Stella durante conversa com a pesquisadora, em 10 de setembro de
2020. Foto: Luana Corrêa Costa.

51 Disponível em: <https://youtube.com/playlist?list=PLck5SeZrRgC0slWBXuyuP8ojo3ub0Zsf4>
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4.2  Saber é crescer

Em todas as cinco conversas com membros antigos do terreiro, cada um(a) com sua

história de vida, foi possível perceber elementos que apareceram nas gravações e que

reconheço, aqui, como pontos chave para identificar como se dá a transmissão do

conhecimento pela oralidade na umbanda e, mais especificamente, no Templo de Umbanda

Cantuá dos Orixás. Independentemente de seu lugar no contexto social do terreiro e da

comunidade, todos os adeptos demonstraram que é preciso estar com os canais

multissensoriais abertos para adquirir o saber, o conhecimento, o axé. Isso significa que o

grande atrativo para evoluir na religião parte da emoção.

Em vários momentos, quando os médiuns falaram sobre suas trajetórias no terreiro,

frases como “foi muito lindo”, “chorei compulsivamente e não entendia o porquê”, “foi como

um reencontro”, entre outras, apareceram com frequência. Para adentrar a religião, portanto, é

preciso se reconhecer, encontrar nos objetos e/ou nas pessoas os traços de uma consciência

que os tornam familiares a nós (RICOEUR, 2006). O reconhecimento, neste caso, é o gerador

das emoções. Quando não nos reconhecemos, não nos emocionamos. Para que haja a

emoção, é preciso adentrar um universo capaz de fazer surgir a nossa identidade. E a

identidade, neste contexto, se configura como possibilidade de autorrealização (HONNETH,

2003).

Além disso, é possível destacar, ainda, a atribuição de significado a processos

mediúnicos, fenômenos sobrenaturais. Os médiuns relataram experiências que passaram antes

e depois de fazerem parte da comunidade de terreiro. Experiências das quais foram essenciais

para construir suas histórias e atribuir veracidade ao caminho religioso. É como se o dom

mediúnico validasse a escolha (seguir a religião). Colocar fogo na mão sem explicação;

desmaiar com frequência e nenhum(a) médico(a) saber do que se tratava; ser a filha perdida

de um preto velho (entidade/espírito), entre outras, foram narrativas construídas pelos adeptos

para justificar sua dedicação no terreiro. Por vezes, essas experiências sobrenaturais podem

ser incompreensíveis por quem não está inserido(a) no contexto religioso em questão. No

entanto, para mim, griô aprendiz, médium coroada do terreiro de umbanda, são justificativas

perfeitamente cabíveis. Eu me reconheci nas falas, nas histórias, porque vivi experiências

parecidas que justificaram minhas escolhas na espiritualidade. Eu sabia o que aquelas
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vivências significavam para eles, pois estou inserida também neste contexto, nesta sociedade

oral (TURNER, 2013).

Dito isso, a experimentação possibilita que esses médiuns aprendam a perceber e a

compreender o seu dom. A experimentação é outro ponto chave para o processo de

aprendizagem na umbanda. Entrar em transe mediúnico, por exemplo, só ocorre a partir da

experimentação do(a) médium que se coloca à prova. A mediunidade é um dom, que se nasce

com ele e não pode ser adquirido ao longo da vida, mas a prática da mediunidade pode ser

cultivada, lapidada, ou seja, aprendida. Para experimentar, de acordo com os pontos de vista

dos entrevistados, é preciso se colocar, se oferecer, ter vontade de crescer. Caso contrário,

o(a) médium, por mais que aprenda teorias, leia livros, se informe sobre a religião, nunca

crescerá no terreiro. Pois a umbanda não se aprende sem experimentação.

Outro ponto chave de importância imensurável para o processo de aprendizagem no

terreiro é a observação. Nas conversas com os médiuns, pude perceber que observar é uma

prática usada para aprender sem perguntar - ou perguntar na hora certa para as pessoas certas.

Foi observando que os adeptos adquiriram boa parte dos conhecimentos que transmitem hoje

aos mais novos. O Ogã aprendeu os toques por meio da observação, a mãe pequena aprendeu

a cozinhar as comidas de santo observando durante os rituais, e assim por diante. A

observação é a ferramenta básica neste aprendizado da construção do olhar sensível e

pensante aos fundamentos da casa. Mas observar não é simples, exige atenção e presença -

elementos que, hoje, são cobrados pelos mais velhos aos mais novos.

Antes de iniciar efetivamente a gravação para o documentário, a câmera era ligada e,

dessa forma, captei algumas falas e movimentos corporais naturais, como uma conversa

cotidiana entre médiuns no terreiro. Esta informalidade foi fundamental para que as

conversas não se tornassem ensaiadas ou performadas. Todos os médiuns pareciam estar bem

à vontade conversando comigo, e considero que isso tenha a ver com o fato de eu também ser

do terreiro, membro da comunidade. Este comportamento não surgiu à toa. Isso foi

construído por mim graças à minha própria participação legitimada no terreiro. Participar das

obrigações, giras, rituais, entre outros, fez com que os membros do TUCO passassem a

confiar em mim enquanto adepta e amiga.

A participação também é um dos elementos fundamentais para adquirir conhecimento

no terreiro e, assim, evoluir na hierarquia. Sendo a aprendizagem inerente à prática social,

participar do dia-a-dia, do cotidiano da casa, é essencial para o crescimento do(a) adepto(a).

Pela experiência vivida no terreiro nestes últimos cinco anos, paulatinamente, passei a

entender que a preparação dos rituais e cerimônias, bem como o cuidado com a casa, revelam
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mais sobre a complexidade da prática religiosa do que o próprio evento em si. É durante os

preparativos que os saberes circulam entre os adeptos. Como um assentamento de Orixá, o

corpo do(a) médium vai guardando e acumulando saberes que chegam por meio do ouvido,

guardados na memória e distribuídos pela oralidade.

Distribuir conhecimentos é distribuir axé (força vital). Não há nada mais precioso, em

um contexto umbandista, do que a partilha do axé. Confesso que, pelos inúmeros percalços

que passei no decorrer desta pesquisa, pensei em não mais realizar uma produção partilhada

do conhecimento e partir para um método mais, digamos, formal do meio acadêmico

científico. Todavia, hoje, compreendo que a produção partilhada do conhecimento não é um

método estabelecido e previsível. É um método flutuante, que acontece por meio da

convivência e que se concretiza quando os canais multissensoriais estão abertos. Sendo

assim, o processo de aprendizagem em comunidades orais como o TUCO, ao reunir todos os

elementos descritos acima e colhidos por meio das conversas gravadas e da minha própria

experiência vivida na religião, é por si só uma produção partilhada do conhecimento.

Partilhar com a comunidade os meus conhecimentos enquanto comunicadora que sou

e permitir que eles, tão gentilmente, partilhem comigo os saberes de terreiros, como mestres

da tradição oral, está sendo uma das minhas mais potentes experiências de vida. Sendo assim,

meu compromisso em dar à comunidade um documentário biográfico (e de biografia, eu

entendo) tornou-se um projeto pessoal. Assim que retomadas as atividades presenciais do

terreiro, que permanece com suas atividades suspensas por conta da pandemia de COVID-19,

continuarei recolhendo depoimentos gravados e entregarei à comunidade um documento

audiovisual carregado de axé.
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tempo. Mestre e senhor de todos os destinos. Foi pelo Tempo, Orixá Tempo, tão

sabiamente conduzido por Oyá (Iansã), que permitiu-se a conclusão desta dissertação de

mestrado. Não à toa é Iansã, a rainha dos ventos e das tempestades, aquela que chega num

rodopio, bagunçando tudo para, depois, conduzir cada coisa em seu lugar. Com Iansã, nada

do que não é para ser é. Pois cada coisa, cada ser, pertence a um lugar. E essa pertença, não

importa o que aconteça, ela se manifesta no corpo. Basta abrir os canais multissensoriais ou,

em outras palavras, basta se lançar num rodopio e deixar que as encruzas da vida manifestem

os caminhos. Isso é fé no processo.

O tempo trouxe a experiência que possibilitou conhecer com mais profundidade os

caminhos da umbanda. Foi experienciando os rituais, as camarinhas, os encontros, as

cerimônias, que hoje sinto-me integrada e pertencente à comunidade de terreiro. Se, em

meados de 2018, quando iniciei meus estudos no Programa de Pós-Graduação em

Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades (Diversitas/USP), tivesse que escrever uma

dissertação de mestrado sobre produção partilhada do conhecimento quase nada do que

desenvolvi aqui seria parido. Pois não tinha dado tempo de convivência comunitária, ou

tempo de vida. Só o tempo sabe conduzir a interação de modo conveniente com qualquer

terreiro, comunidade de prática, levando em conta as circunstâncias e desenhos singulares

que a prática religiosa assume nos diferentes espaços.

Os percalços vividos no decorrer da(s) pesquisa(s) também tiveram um imensurável

valor na experiência. Esta pesquisa passou não somente por uma mudança de campo

empírico, como também pelo enfrentamento de uma pandemia. A imprevisibilidade e o

equívoco, aqui, são usados como ferramentas de compreensão e fizeram parte das próprias

estratégias de produção do conhecimento. Compreender, na prática, meu lugar social ao ser

rejeitada a minha presença em uma comunidade quilombola reverenciou as escritas de

Djamila Ribeiro (2017) e de Linda Alcoff (2016) sobre lugar de fala. Também me fizeram

compreender as leituras de teóricos negros como Abdias Nascimento (2019) e Frantz Fanon

(2008) sobre racismo estrutural. Foi necessário me retirar de cena, numa prática antirracista.

Considero também a não conclusão do documentário histórico sobre o terreiro, por

conta do distanciamento social causado pela COVID-19, um solo fértil de reflexões sobre a

relação comunidade-universidade. Estando eu inserida na comunidade de terreiro, no

momento em que o mundo passa por uma pandemia, tão logo precisei abandonar o
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planejamento de gravações presenciais e dançar conforme a música. À época, alguns amigos

do terreiro questionaram o porquê de não realizar entrevistas online, utilizando plataformas

de conversa por vídeo. Contudo, ir por este caminho acabaria com a experiência sensorial

fílmica nos moldes que tinha acordado com a comunidade. Neste tipo de pesquisa, a narrativa

cumpria seu papel em segundo plano, porque o que mais me interessava era o corpo a corpo,

a oralidade de corpo inteiro.

Fora isso, acredito que a comunidade mereça um documentário produzido da forma

como eles (os adeptos) idealizaram, mesmo que isso tenha prejudicado o meu tempo

acadêmico. O que eles mais querem e precisam é o registro de 40 anos de história para a

posteridade. Está na hora de inverter a correnteza e nadar contra a maré do colonialismo. A

entrega deste produto à minha comunidade de terreiro, da forma como eles querem, é um ato

de resistência e de afeto. A gana de querer concluir vai contra tudo que passei nos últimos

anos de pesquisa. A conclusão é ilusória.

Mas, agora que os encantos desse poder foram esgotados, não é mais inútil observar
que o mundo, sua retórica e seus feitos são, essencialmente, plurais, não se prestam
a uma conclusão mas sim a uma abertura. Numa palavra, conformam-se menos a
uma representação, e isto no bom sentido do termo, do que a uma apresentação. Não
devem, portanto, constituir objeto de uma demonstração, sejam quais forem as
premissas, mas sim de uma mostração. (MAFFESOLI, 1998, p. 114)

Por conta de minha trajetória de vida e estudos no campo da educação, muito ligada à

Pedagogia Griô e aos mestres que a conceberam, Líllian Pacheco e Márcio Caires, enveredei

as reflexões acerca de como se dá a transmissão oral do conhecimento no TUCO, fazendo

uma análise das conversas gravadas para o documentário e identificando pontos chave para a

aprendizagem no terreiro. Com isso, posso afirmar que um terreiro de umbanda é, de fato, um

contexto de aprendizagem. A transmissão de saberes pela oralidade nas comunidades

tradicionais é tão fascinante aos meus olhos encantados que eu poderia viver uma vida inteira

produzindo conhecimento sobre isso. Mas um conhecimento que de fato coloque a

universidade em diálogo com a comunidade sem sobressair um ao outro. Do contrário, seria

só mais uma pesquisa que obedece a um saber científico absolutamente segregador.

A verdade é que, no fundo das entranhas institucionais do saber, ainda persiste um
grande desprezo e instrumentalização do senso comum cultural por parte do que
poderíamos chamar de “senso comum ilustrado”. (BAIRON, 2017, p. 106)

Ao reunir os depoimentos (conversas gravadas) dos médiuns mais antigos do TUCO

para a produção de um documentário histórico, pude perceber que as narrativas de memória
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individual acabam por trazer à tona uma característica interessante, que é identificar o relevo

das pessoas na sociedade. Ao agendar as gravações com as pessoas, por vezes, elas não viam

importância em colaborar com o documentário ou tentavam transferir para outros adeptos

esta função. “Isso se deve a uma característica da nossa sociedade sempre aberta a celebrizar

pessoas e diminuir o papel das pessoas comuns”, conforme explica Meihy e Holanda (2007,

p. 57).

A preocupação em tornar os adeptos (pessoas comuns) protagonistas de suas próprias

histórias e da história do terreiro partiu dos pais de santo (lideranças), interlocutores

fundamentais durante a pesquisa que acabaram por ficar com um papel direcionador e não

tanto participativo. A ideia de narrar a história do terreiro a partir das histórias de vida partiu

do pai de santo, André Lima, em uma de nossas conversas durante a convivência no terreiro.

Ele se sentia “incomodado” com o fato da história do terreiro vir sempre ligada à história de

vida somente das lideranças e não do conjunto de médiuns que ajudaram a construir o TUCO.

Não sabia ele que estava ali confirmando uma teoria proposta pela psicóloga social Ecléa

Bosi quando ela “amarra a história da pessoa à memória do grupo; e esta última à esfera

maior da tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade” (1994, p. 55).

A produção partilhada do conhecimento é uma abordagem metodológica que

empreende a dinâmica cotidiana do terreiro, sem perder de vista o fato de que tais relações

microssociais dialogam, ao mesmo tempo, com um contexto mais amplo. A periferia se

configura como um espaço em que os saberes transitam em uma multiplicidade e variedade

de modos de participação existentes numa comunidade, de maior ou menor engajamento, e

com diferentes condições de domínios e acessos. A “periferialidade” promove uma

participação plena, em que pressupõe um corpo aberto de conhecimentos ou de práticas

coletivas, considerando graus de aquisição imensuráveis. Em outras palavras, o

conhecimento, no terreiro de umbanda, nunca se esgota e é possível passar de um(a) para

outro(a) numa relação hierárquica sem privilegiar ninguém pelo sua condição social, somente

pela prática de convivência.

O axé e o conhecimento passam diretamente de um ser a outro, não por explicação
ou raciocínio lógico, num nível consciente ou intelectual, mas pela transmissão de
complexo código de símbolos em que a relação dinâmica constitui o mecanismo
mais importante. (SANTOS, 2012, p. 47)
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Estas são somente algumas das reflexões finais que faço a partir desta experiência de

pesquisa. Todas elas, porém, poderiam ser resumidas pelas escritas do célebre escritor do

nosso chão, João Guimarães Rosa, que sabiamente disse que “o real não se dispõe no começo

ou no final, mas no meio da travessia”52.

52 Grande Sertão: Veredas (1967).
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