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RESUMO:

Este trabalho tem por objetivo expor os resultados do projeto
desenvolvido na disciplina de Prática Curricular Patrimônio Cultural I e II
intitulado “Em busca dos terreiros: cultos, batuques e as expressões religiosas
afro-brasileiras em Florianópolis”.
A partir de entrevistas realizadas com praticantes da Umbanda,
pretendemos mostrar como esta religião pode ser considerada um patrimônio
imaterial de Santa Catarina. Com registros audiovisuais de entrevistas, rituais e
terreiros, elaboramos uma exposição sobre a religião que será apresentada no
IV Seminário de Educação, Relações Raciais e Multiculturalismo, II Seminário
Internacional Áfricas: Historiografia Africana e Ensino de História e o II
Seminário Memória e Experiência: elementos de formação da Capoeira Angola.
O produto final do trabalho será a produção de um vídeo para o Seminário de
Estagio.

PALAVRAS-CHAVES: História, Patrimônio imaterial, Religiões de matriz
africana.
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INTRODUÇÃO:
.
Das disciplinas Prática Curricular: Patrimônio Cultural (I e II) que estão
inseridas no currículo do curso de Licenciatura e Bacharelado em História da
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, surgiu o projeto Em
busca dos terreiros: cultos, batuques e as expressões religiosas afrobrasileiras em Florianópolis que teve por finalidade trabalhar com o
patrimônio imaterial, com o intuito de tornar visíveis as manifestações culturais
de grupos afro-descendentes, em especial a religião de matriz africana
denominada Umbanda, repensando seu lugar nas práticas de preservação do
patrimônio cultural.
O trabalho que se segue tem como intuito apresentar a trajetória da
pesquisa e os resultados da realização desde projeto. Primeiramente
descreveremos como foi o decorrer do nosso estágio, que se deu através da
realização de entrevistas com praticantes da Umbanda, visita aos terreiros e
participação nos rituais. A segunda parte deste trabalho refere-se aos ensaios
individuais das integrantes do projeto, onde expomos nossas experiências e
impressões pessoais acerca do campo de estágio; e concluímos com as
considerações finais e anexos.

TRAJETÓRIA DO ESTÁGIO:

A temática central do nosso projeto foi o patrimônio imaterial. A idéia se
deu através do contato com a Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural
da Fundação Catarinense de Cultura – FCC, situada atualmente no prédio do
Centro Integrado de Cultura – CIC – da cidade de Florianópolis. A Diretoria de
Preservação foi a instituição escolhida para a realização do estágio curricular, e
através dela conhecemos o projeto Identidades.
Esse projeto é realizado em localidades específicas em Santa Catarina,
onde são constatadas determinadas práticas, ou costumes, compreendidos
pela própria comunidade local como possíveis heranças culturais. Para os
realizadores do projeto, a identidade de um povo depende da maneira como
ele se relaciona com sua memória. Dessa maneira, é fundamental que as
comunidades locais tenham condições de avaliar o que pode ser considerado a
sua herança cultural. Isso torna a participação da comunidade parte
fundamental para a realização do projeto, e também contribui para que
posteriormente seja garantida a perpetuação daquilo que será herança cultural
através das gerações.
Até o momento o projeto Identidades resultou em duas publicações, os
“Cadernos do Alto-Vale”, resultado do projeto aplicado na região do Alto-Vale
do Itajaí, que abrangia 28 municípios, e os “Cadernos da Serra”, resultado do
projeto aplicado à região serrana de Santa Catarina no ano de 2009, que
abrangia 16 municípios.
Nesse contexto, nosso grupo resolveu se pautar no projeto para propor
um estudo

acerca das

manifestações

religiosas

de matriz africana,

especificamente a Umbanda, na cidade de Florianópolis, visto que tal tema tem
ainda pouca visibilidade no âmbito estadual, e que o único estudo focado em
populações de origem africana foi referente às populações quilombolas,
realizado pelo IPHAN de Santa Catarina.
Deste modo, como o Identidades se pauta em depoimentos para
identificar as heranças culturais, baseamos nosso estágio em entrevistas com
praticantes da Umbanda, em visitas aos terreiros e acompanhamento de
rituais.

Estas entrevistas foram realizadas no período vespertino e noturno, de
acordo com a disponibilidade dos entrevistados, assim como as visitas aos
terreiros. O acompanhamento de rituais se deu a noite, no horário em que eles
frequentemente ocorrem.
A primeira entrevista que realizamos foi com a Mãe-de-santo Graziela
dos Santos Lima, estudante de biblioteconomia na UDESC, que pratica a
Umbanda e Quimbanda. Conhecemos também os dois terreiros que a Graziela
freqüenta um pertencente a sua avó, a Tenta Espírita Exú Maré e outra da sua
madrinha, a Tenda Espírita Maria Padilha.
Graziela nos narra em sua entrevista algumas diferenças percebidas por
ela entre as diversas linhas de Umbanda. Deixando transparecer que a
vertente praticada por ela pode ser considerada mais tradicional, mais ligada as
raízes africanas da religião. Ela também nos contou sua trajetória e da sua
família dentro das práticas religiosas.
A segunda entrevista que realizamos foi com a Kátia Regina Luz, mais
conhecida como Mãe Kátia d'Omulú, praticante da Umbanda Almas de Angola,
e presidente da ATUAA: Associação dos Terreiros de Umbanda do ritual de
Almas e Angola do Brasil.
A entrevista de Kátia nos foi um tanto reveladora, pois descobrimos além
da existência de uma associação nacional que visa regulamentar nos terreiros
a prática da Umbanda de Almas de Angola, além de uma preocupação com a
preservação da natureza no sentido de conservar os lugares de rituais fora do
terreiro, como as cachoeiras, as florestas e as praias. Pertencente a uma
classe social mais abastada, podemos notar na fala da entrevistada uma maior
articulação no discurso pela militância para a aceitação da religião. Kátia se
preocupou em nos mostrar os avanços que a ciência tem tido para comprovar
fenômenos espirituais, como a existência dos orixás.
Outro ponto interessante dessa entrevista foi o fato de Kátia ressaltar
que a ATUAA já tinha livros publicados a respeito da temática da Umbanda; em
contraposição aos terreiros considerados mais tradicionais que enfatizam a
importância da oralidade para o culto e o fato de que se aprende dentro do
terreiro – como disse uma das entrevistadas – ouvindo e prestando atenção no
que é falado pelos mais experientes.

Sua entrevista foi concedida num momento de transição em seu terreiro,
sua mãe – Mãe-de-Santo até então responsável pelo terreiro – havia falecido a
pouco tempo e seria Kátia a Mãe-de-Santo a lhe substituir.
Nossa terceira entrevista ocorreu duas semanas depois da segunda, na
mesma tarde em que visitamos diversos terreiros na parte continental da
cidade de Florianópolis, e pudemos assim perceber a quantidade de terreiros
existentes, e como eles se camuflam em meio a cidade.
A entrevista ocorreu no terreiro Tenda Espírita Estrela do Oriente, onde
se pratica a Umbanda Almas de Angola, e o entrevistado foi Diego; um médium
do terreiro que estava se preparando para sua entrada de camarinha1. Em sua
entrevista pudemos perceber a dedicação que ele dispõe à Umbanda, a
importância que a religião tem e sua vida e como o praticante deve se doar
sem esperar retribuição. Através de sua fala percebemos qual o público que
freqüentava o terreiro; muitas pessoas recorrem à Umbanda em momentos de
necessidade sem necessariamente pertencer a religião. Quando alcançam o
objetivo desejado muitos permanecem no culto, outros tantos o renegam.
Na mesma semana da entrevista acompanhamos uma noite de ritual no
terreiro, onde infelizmente não nos foi permitido registrar imagens. Mesmo sem
o registro fotográfico podemos tirar algumas conclusões acerca desta visita,
notamos que os freqüentadores eram de uma classe social mais elevada. Tal
característica pode ser percebida através da vestimenta das pessoas, da
própria localização do terreiro, o qual está situado em um bairro de classe
média.
Nosso quarto depoimento foi uma grande surpresa, pois marcamos o
encontro com uma senhora a qual é mãe-de-santo no terreiro que herdou as
práticas do terreiro da Mãe Malvina. Contudo, no momento da entrevista, o
entrevistado foi a entidade Pai Matias, que estava incorporado na senhora.
Foi uma entrevista um pouco diferente das outras, pois Pai Matias
mudava o rumo da conversa o tempo todo, mostrou-se também preocupado

1

A Camarinha na Umbanda é um ritual iniciático que têm como fundamento prático, o
Desenvolvimento Mediúnico, Religioso, Doutrinário e Ritualístico, para que o principiante possa
adquirir conhecimento e prática de todos os fundamentos praticados na Umbanda. Através da
camarinha o médium atinge níveis maiores na hierarquia da religião.

com os caminhos tomados pela religião. Ele falou que seguia os preceitos da
Mãe Malvina2, mas alguns rituais, entretanto, já não eram mais praticados.
Outro ponto levantado pelo entrevistado foi a realização de festas com
fins de caridade, e a importância que a beneficência tem para o terreiro. Pai
Matias contou também a trajetória de vida de seu aparelho3, como ela entrou
para a Umbanda e como ela passou por diversos terreiros até se identificar
com o que pertencia no momento. Por fim falou que algumas pessoas não se
identificam com a religião, e a importância de pertencer a um terreiro.
A quinta entrevista foi com Daniel Antunes praticante da Umbanda
Esotérica, ele contou sua experiência com a religião, se definia como alguém
que não acreditava em espiritualidade e religiões devido suas percepções
marxistas. Por fim nos contou como entrou para religião, fato atribuído a um
grupo de amigos que o fizerem começar a acreditar em espiritualidade. Seu
envolvimento não começou com um terreiro específico, apesar de atualmente
ter escolhido uma linha e um terreiro para seguir.
Do decorrer da entrevista Daniel vai pontuar algumas características da
religião que optou por participar, apontando diferenças que ele pode observar
com sua experiência espiritual e também acadêmica – pois estuda o assunto entre as diversas linhas da Umbanda, destacando àquelas da Umbanda
Exotérica. Falou do casamento, da música e a relação que seu terreiro tem
com o atabaque – pois o terreiro de Umbanda Esotérica que visitamos e o
terreiro do entrevistado eram os únicos que não faziam uso deste instrumento
de som.
Por fim, nossa última entrevista, e o último terreiro a conhecer foi no
terreiro de Umbanda Esotérica – Centro Espírita Cabana Pai João - onde o
âmbito nos dias em que não são realizadas sessões de umbanda serve para
outros fins religiosos, eram realizados cultos de diferentes religiões em
diferentes dias da semana. Outra característica interessante é que o terreiro
dividia o espaço no prédio com uma loja maçônica. Neste dia foi feita uma
entrevista coletiva com praticamente todos os médiuns que participavam dos
rituais.

2

Mãe-de-Santo responsável por trazer a Umbanda de Sete Linhas para Florianópolis
Termo utilizado por Pai Matias para se referir à médium que o estava incorporando. Outros
termos também são utilizados com o mesmo propósito como cavalo, matéria, cabeça.
3

Lurdes , senhora que dirige o grupo há mais de vinte anos, conta desde
quando o terreiro existe, apresenta cada participante; conta sua experiência
com a religião, fala dos elementos que compõe o congá4, a relação com os
orixás, as guarnições do terreiro, a relação com a oralidade.
O terreiro de Umbanda Exotérica que visitamos foi o terreiro que mais se
diferenciou de todos os outros, e o que mais se assemelhava com um ritual
cristão. Além da ausência do atabaque e dos batuques, os membros estavam
todos vestidos de branco, não haviam nenhum tipo de imagens no congá –
apenas símbolos pintados em uma toalha branca representando os orixás,
flores, e algumas velas acesas. No congá podemos perceber a presença dos
quatro elementos, o fogo representado pela vela, a água, o ar e a terra.
Um fato bem marcante desta entrevista foi uma das derradeiras
perguntas referente à origem da religião, se os participantes se consideravam
de uma religião de matriz africana; a resposta que obtivemos foi a de que a
origem de uma religião não era importante e sim os rumos que ela estava
tomando agora. Com isso podemos notar um afastamento do discurso de
religião de matriz africana, e da própria relação com a África. Como supracitado
este foi o terreiro que mais mantêm práticas aproximadas com as cristãs, o
próprio nome que carrega mostra um afastamento das origens africanas.
Umbanda Exotérica faz referência a astrologia, incorporada à pratica, e ao
próprio exoterismo.
Finalizadas as entrevistas, reunimos todo o material acumulado para
organizar uma exposição que foi mostrada no IV Seminário de Educação,
Relações Raciais e Multiculturalismo, II Seminário Internacional África:
Historiografia Africana e Ensino de História e o II Seminário Memória e
Experiência: elementos de formação da Capoeira Angola no âmbito do Centro
de Ciências Humanas e da Educação – FAED – da Universidade do Estado de
Santa Catarina – UDESC – realizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros NEAB. Recebemos muitos elogios e muitos pesquisadores da temática se
interessaram pelo trabalho. Também transcrevemos todas as entrevistas e as
analisamos através das fichas de Inventário do Patrimônio Cultural de Santa

4

Termo utilizado para se referir ao altar.

Catarina, disponibilizadas pela Fundação Catarinense de Cultura – FCC através da Diretoria de Preservação do Patrimônio.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ESTÁGIO

A Análise do estágio é feita mediante os ensaios acerca das visões /
percepções que as acadêmicas puderam tiram durante a realização do projeto.
Cada uma das acadêmica escolheu o que mais lhe chamou atenção sobre as
especificidades, as diferenças entre as linhas da religião, a relação com a
música, com o corpo; ou seja, aquilo que saltou aos olhos das acadêmicas
durante as observações feitas em campo, ou através das falas dos
entrevistados.

“COM LICENÇA DE MEU PAI OGUM E DE MEU PAI OXALÁ”
Práticas cantadas: a importância da oralidade e da música nos terreiros
de Umbanda em Florianópolis

Por Beatriz Pereira da Silva
“Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema
Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Juremá
Com licença de meu Pai Ogum e de meu Pai Oxalá
Com licença de meu Pai Ogum e de meu Pai Oxalá
Já abri minha Jurema, já abri meu Jurema
Já abri minha Jurema, já abri meu Juremá
Com licença de meu Pai Ogum e de meu Pai Oxalá
Com licença de meu Pai Ogum e de meu Pai Oxalá”

5

O presente ensaio é fruto da disciplina “Prática Curricular Patrimônio
Cultural II” onde o projeto intitulado “Em busca dos terreiros: cultos, batuques e
as expressões religiosas afro-brasileiras em Florianópolis” procurou trabalhar a
Umbanda em Florianópolis como Patrimônio Imaterial. Sendo assim busca-se
entender a importância dos “pontos” cantados nos terreiros de Umbanda em
Florianópolis, compreendendo estes como elemento fundamental dentro da
religião e como evento comum entre os terreiros pesquisados, mesmo
apresentando diferenças significativas entre si. Assim como analisar a
importância da oralidade dentro da religião como forma de transmissão de
saberes e conhecimento.
Nosso projeto foi criado focando na identificação, pesquisa e
mapeamento de alguns terreiros de religião de matriz africana em Florianópolis
como forma de contribuir para a reflexão do papel e o lugar destas no cotidiano
da cidade. No início das entrevistas focamos na localização dos terreiros em
que os entrevistados freqüentavam, procurando fazer ligações de possíveis
semelhanças e diferenças entre as práticas e o cotidiano de cada terreiro.
Com o tempo e algumas entrevistas já realizadas pode-se perceber que
seria inviável mapear parte dos terreiros de religiões de matriz africana em
Florianópolis, então nosso foco voltou-se para a Umbanda e mesmo assim o
mapeamento não seria possível devido ao tempo disponível para a realização
5

Referencia retirada do site; http://confraria.da.luz.sites.uol.com.br/abertura.htm, dia 15 de novembro de
2010 às 10h53min.

do projeto e a quantidade destes na região. Além da grande quantidade de
terreiros de Umbanda em Florianópolis, o que se pôde perceber durante as
entrevistas e durante cada terreiro visitado foi complexidade que a própria
religião representa. Não se pode falar na região de Florianópolis de uma
Umbanda, ou apenas separar a religião em vertentes, pois o que pode ser
percebido é que mesmo seguindo uma mesma vertente, cada terreiro possuí
sua particularidade e sua complexidade, seja na forma de organizar o altar, ou
mesmo na maneira de se relacionar com os Orixás, ou entidades.
Dentro dessa complexidade, foram encontradas algumas semelhanças,
principalmente quando o rumo das entrevistas seguiam para a origem da
Umbanda em Florianópolis. Todos os entrevistados citavam como a introdutora
da religião a Mãe Malvina. Sendo até analisada nos estudos de Cristiana
Tramonte sobre as religiões afro-brasileiras na Grande Florianópolis como
pioneira.
Em um dos capítulos de seu livro “Com a bandeira de Oxalá” a autora
discute algumas interpretações sobre o surgimento da Umbanda, assim como o
surgimento da mesma na região da Grande Florianópolis e falando
especificamente da região a autora coloca;
Durante e pesquisa, os entrevistados mencionavam diversos centros
que estariam atuando mais ou menos na mesma época de Mãe
Malvina, mas esta é a referência sobre a qual não há nenhuma
controvérsia. Assim tomaremos o terreiro de Mãe Malvina como o
marco inicial da Umbanda na futura região da Grande Florianópolis. 6

Além de todos os entrevistados fazerem referência a Mãe Malvina,
outras semelhanças entre os terreiros analisados foram encontradas, como a
importância do ponto (músicas cantadas nos rituais) para a religião, tento este
uma ligação com o sagrado. De acordo com as entrevistas realizadas, o ponto
cantado seria um dos elementos mais significativo para a realização dos rituais.
Sobre este assunto Daniel Antunes, praticante de uma vertente da
Umbanda intitulada como Umbanda Exotérica aponta;

6

TRAMONTE, Cristiana. Com a bandeira de Oxalá!: Trajetórias, práticas e concepções das
religiões afro-brasileiras na Grande Florianópolis. Itajaí: UNIVALE, 2001. P. 75 e 76.

“(...)a música também trabalha nesse contexto de trazer as pessoas
para dentro do ritual, não só os médiuns da corrente, mas também a
assistência...focar as pessoas para o que está acontecendo. Mas ela
é essencialmente para a movimentação de energia dentro da doutrina
7
mantrica(...)”

Sendo assim este ensaio tem a finalidade de analisar, discutir e focar em
uma das principais semelhanças encontradas durante as entrevistas que são a
importância do ponto e da referência a questão da presença ainda marcante da
oralidade dentro dos terreiros de Umbanda.
Além da revisão bibliográfica, serão utilizadas algumas entrevistas feitas
durante o trabalho de campo como fontes possíveis a serem discutidas no
presente ensaio. Das entrevistas feitas, será utilizada uma fala da Mãe de
Santo Graziela dos Santos, da Mãe Kátia de Omolu, como é conhecida no
santo e de um integrante da religião Daniel Antunes. Considerando a história
oral como uma metodologia comum para os historiadores que recortam suas
temáticas na História do Tempo Presente e pensamos que realização destas
entrevistas serviram de base para o nosso trabalho de campo e que a análise
destas é de fundamental importância para a discussão a ser feita.
Lembrando que História e memória são coisas distintas. José Carlos
Sabe, faz uma análise pontual esta distinção, apontando que as clássicas
distinções entre memória e história revelam que a primeira constitui-se de
narrativas não assumidas como discurso sistematizado pela criação dos
historiadores. História, por sua vez, não é memória, posto que constitui em uma
forma de saber, com critério de elaboração. 8
É preciso ter em vista que a fonte produzida pela metodologia da história
oral assim como as demais está exposta a interpretações e críticas, no caso da
história oral lidamos com a memória de pessoas, sendo assim alguns
estudiosos como Henry Rousso dizem que esta não pode ser vista como
individual, analisando o uso da memória o autor aponta que a memória é uma
reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação

7

Entrevista realizada com Daniel Antunes no dia 21 de setembro de 2010.
MEIHY, J.C.S.B. Manual de história oral. 2.ed. São Paulo: Loyola, 1996. P. 75 apud: SILVA,
Rafael Pereira. A AUTONOMIA APARENTE: Formação, trajetória e relações políticas de um
Centro de Educação Popular em Criciúma (CEDIP) 1983-1998). Dissertação de Mestrado pela
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2006, p. 50.
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seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo somente,
mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. 9
Mesmo assim, sabemos que existe uma freqüente preocupação em
salvaguardar bens de valor cultural, o que Pierre Nora chama de “vontade de
memória”, onde segundo o autor, nasce e vive do “sentimento que não há
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, manter aniversários,
organizar celebrações [...]” (1993, p.13). É um fenômeno que surge com a
aceleração do tempo e da própria história causada pela revolução industrial e,
posteriormente, corroborada pela revolução dos meios de comunicação. A
memória coletiva até então predominantemente interiorizada e oral, com a
aceleração da história, torna-se individualizada, exteriorizada e escrita. 10
Neste sentido é importante dizer que, as falas dos entrevistados
mostradas na próxima discussão a ser feita, foram devidamente recortadas
como fonte a serem analisadas e problematizadas durante a discussão
A LIGAÇÃO COM O SAGRADO:
Entendendo o “ponto” como elemento fundamental nos rituais de
Umbanda em Florianópolis
A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a
fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que
existe no homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais
vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos
transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em sua
11
semente.

Muitos estudiosos apontam que a Umbanda teria surgido através de
uma herança de diferentes povos oriundos de África, que trazidos pela
diáspora reelaboram e recriaram suas práticas e cultos no Brasil. Diferente da
maioria das religiões a Umbanda é conhecida por introduzir diversos elementos
9

ROUSSO, H. A memória não é mais o que era. In: AMADO, J; FERREIRA, M. de M. (org.)
Usos e Abusos da História Oral. 3 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001. P. 9495 apud: SILVA, Rafael Pereira. A AUTONOMIA APARENTE: Formação, trajetória e relações
políticas de um Centro de Educação Popular em Criciúma (CEDIP) 1983-1998). Dissertação de
Mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2006, p. 50.
10
Estas informações foram extraídas do projeto “Em busca dos terreiros: cultos, batuques e
as expressões religiosas afro-brasileira em Florianópolis”.
11
Tierno Bokar Salif, falecido em 1940, passou toda a sua vida em Bandiagara (Mali). Grande
mestre da ordem muçulmana de Tijaniyya, foi igualmente tradicionalista em assuntos africanos.
Cf Hampaté Bâ, A. e Cardaire, M., 1957 apud: História geral da África: I. Metodologia e Pré
História da África/ coordenador do volume J. Ki-Zerbo – São Paulo: Ática; [Paris]: Unesco,
1982.

de outras religiões como o kardecismo, elementos de práticas das populações
indígenas e até mesmo do catolicismo. Segundo Adolfo de Mendonça Junior;
E a umbanda é considerada a mais genuína religião brasileira de
origem africana, culto brasileiro dos orixás, derivado dos candomblés
da Bahia, mas fortemente marcado por cultos dos índios brasileiros,
catolicismo popular e pelo espiritismo (...) Ela é uma religião
influenciada pelo catolicismo, pelo espiritismo, pela cultura indígena e
africana. É considerada também como uma religião afro-brasileira e
uma religião genuinamente brasileira. 12

Marcos Alexandre Capellari faz uma análise sobre os elementos
fundadores da Umbanda e destaca que estes poderiam ter sido desenvolvidos
a partir de outras práticas religiosas afro brasileiras como a Cabula, onde o
autor irá explicar que o chefe era chamado de embanda, ou mesmo na
macumba, onde o chefe era chamado de umbanda.
Independente de tentar encontrar a origem da Umbanda no país é
importante destacar que os significados dados a determinadas manifestações
culturais não são estáticos, pois de acordo com o contexto histórico, social e
político os significados mudam. Porém estes podem deixar marcas que
persistem ao longo da história. No caso das religiões de matriz africana, que
foram perseguidas, demonizadas e tiveram muitos de seus participantes
reprimidos através da força, algumas visões que se formaram no final do
século XIX e principalmente no início do século XX persistem até os dias de
hoje.
Ao contrário do que é reproduzido no senso comum, a relação entre
senhor e cativo não era algo homogêneo. Tiremos da cabeça essa imagem que
muito se transmite nas escolas, do coronel latifundiário cujo sua única ação
para com o cativo é o castigo físico. Para compreender o Brasil no período da
escravidão, o mínimo a pensar seria as múltiplas relações entre senhor e
cativo. Este seria o primeiro passo para entender o cativo como sujeito atuante
daquele período, não somente como objeto de estudo ou escravo sem
participação histórica. Se entendermos estas pessoas como atuantes da
história dentro
12
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compreender como algumas práticas, assim como as religiões de matriz
africana se reelaboraram e se transformaram ao longo da história.
Trazidos com a diáspora, os cultos de matriz africana revelam, segundo
Renato da Silveira13, muito de nossas crenças e também de nossos
preconceitos. Das diferentes práticas de populações africanas, surge o
encontro, e com este a reformulação de diversos cantos, lendas e rituais. Onde
ainda hoje, essas práticas são a memória viva influenciada pela tradição oral,
do canto em ioruba aos batuques para os orixás.
Segundo João José Reis as primeiras referências do candomblé, por
exemplo, são datadas no séc. XIX. Porém pouco se sabe sobre a história das
religiões de matriz africana neste período, porque muito do que se guarda vem
da tradição oral, até pouco tempo vista como uma fonte não confiável pelos
historiadores. Assim, os estudos se baseiam em dois tipos de fontes escritas,
nos jornais e registros policiais.
Os sujeitos que faziam este tipo de registro, nada entendiam das
práticas e rituais desses cultos religiosos, segundo João José Reis, ou estavam
interessados nestes como tema de pesquisa, lazer e curiosidades, ou
perseguiam e condenavam estas práticas14. Com isso os estereótipos
formados, assim como informações equivocadas eram constantes nesses tipos
de documentos.
Sendo assim, muitos estudiosos que procuram desvendar o surgimento
da Umbanda no país se deparam com grandes dificuldades devido a esta
particularidade que seria o uso da oralidade para a transmissão de
conhecimento dentro da religião, ou até mesmo a autonomia que cada terreiro
possui de reelaborar suas práticas. O que pode ser compreendido também ao
longo das entrevistas, onde a grande maioria dos entrevistados tinham como
referência a Mãe Malvina, porém muitos passaram a seguir outra “linha”. Sobre
este assunto, um dos entrevistados já citado anteriormente, Daniel Antunes,
coloca;
“O terreiro e o ritual vai se adaptando de acordo com a consciência
das pessoas (...) a espiritualidade vai moldando o ritual e vai levando
ao que eles chamam de ritual superior” 15
13

REIS, João José. Revista de História. Biblioteca Nacional. Dezembro de 2005, ano 1, nº6.
Pg. 24.
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Idem.
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Entrevista realizada com Daniel Antunes no dia 21 de setembro de 2010.

Seria possível arriscar em dizer que mesmo a Umbanda sendo
considerada por muitos estudiosos uma religião genuinamente nacional esta
carrega em sua bagagem significados e heranças trazidas de África, ou seja,
os africanos são trazidos pela diáspora com suas crenças, valores, modos de
pensar e estar no mundo.
Abrindo um paralelo entre as chamadas tradições orais africanas e os
terreiros de Umbanda analisados, a presença da oralidade e da música são
elementos comuns. Não podemos dizer que sigam a mesma lógica, mas que
são reelaborados ao longo do tempo, pois assim como a história, a cultura não
pode ser considerada estática. Alguns rastros trazidos com a diáspora, como
por exemplo, experiências e saberes através da observação de elementos da
natureza podem ser observados também dentro da Umbanda, como por
exemplo os instrumentos musicais, muitas vezes elaborados com elementos
animais, vegetais e minerais que são carregados de significados assim como a
música.
Sobre o significado das músicas, ou pontos, dentro dos rituais, Daniel
Antunes coloca;
“então os pontos cantados são pontos de invocação, pontos de
desmanche de trabalho, pontos de elevação de vibração, pontos de
demanda, de quebra de magia então existem vários pontos cantados
e cada um deve ser cantado, deve ser entoado com aquele fim então
quando tu canta tu expressa uma vontade e a vontade movimenta
energia e a gente entende o ponto cantado assim. Então mesmo
sendo palavras simples eles tem um significado mantrico e quando
eles são bem cantados, quando eles são cantados como
foram...quando são de raiz né, como as entidades passaram, o
próprio som deles e as notas musicais, as vogais fazem essa
16
movimentação de energia.”

Pensar a movimentação e a herança dos significados trazidos pelas
populações africanas ainda não é tarefa deste ensaio, porem seria interessante
apontar algumas semelhanças na forma de pensar das sociedades orais
africanas com algumas características citadas pelo entrevistado. Sobre as
tradições orais africanas Hampaté Bâ nos fornece uma importante contribuição
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em seu texto “A tradição viva” para compreendermos o sentido da oralidade
para alguns povos africanos;
Nas canções rituais e nas fórmulas encantatórias, a fala é, portanto, a
materialização da cadência. E se é considerada como tento o poder
de agir sobre os espíritos, é porque sua harmonia cria movimentos,
movimentos que geram forças, forças que agem sobre os espíritos
que são, por sua vez, as potências da ação (...)
Na tradição africana, a fala, que tira do sagrado o seu poder criador e
operativo, encontra-se em relação direta com a conservação ou com
a ruptura da harmonia no homem e no mundo que o cerca. 17

Podemos dizer então que tanto nas tradições orais africanas, quanto nos
terreiros de Umbanda, a música, ou ponto cantado, possuem um sentido
sagrado, sentido este que não pode ser apenas traduzido nas letras, pois a
palavra cantada carrega o que Daniel Antunes chama de “energia” e Hampaté
Bâ chama de “forças”.
Pensando no objetivo do trabalho, que seria trabalhar a Umbanda em
Florianópolis como Patrimônio Imaterial, podemos pensar os pontos como um
saber transmitido de geração em geração dentro dos terreiros de Umbanda,
pois estes são de fundamental importância dentro dos rituais, o que pode ser
percebido em todas as entrevistas que obtivemos. Graziela dos Santos em sua
entrevista nos aponta a importância do ponto no contexto do ritual da Umbanda
que ela pratica;
“A gente entra para começar uma sessão com o ponto de defumação
né, já começa cantando aí depois ela canta para Oxalá depois canta,
a gente sauda todos os terreiros e tem uma música específica.
Depois ela vem com os pontos dos Guias e Orixás de direita que
seria “de luz” vamos dizer assim. Aí depois ela canta tipo um abre
caminho, no caso no terreiro dela a dona do terreiro seria uma
entidade da linha da Quimbanda, seria a Maria Padilha então ela tem
que fechar o caminho com ponto dessa entidade. Depois começa,
antes disso tem a saudação de todos os guias, ai depois tem a
saudação do guia da casa que seria a entidade dela da linha da
Quimbanda, aí depois os Exus, aí depois tem o ritual em si que seria
os médiuns baixar as suas entidades e orixás.” 18
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Parte da transcrição da entrevista feita com Graziela dos Santos Lima, no dia 09 de agosto
de 2010.

Pode-se pensar então, que nos terreiros, os sons transmitidos através
da música ou a fala, transmitem diversos significados nos diferentes ritos nas
diferentes “linhas” da Umbanda, assim como os objetos, os congás
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ou a

dança, construindo uma multiplicidade de sinais e características que são
próprias da Umbanda, independente da “linha”. Segundo Heloisa Mara Luchesi
Módolo, a relatos datados de 1728 expressando que os encontros festivos
entre as populações de origem africana ocorriam muita música e dança.
Porém para que se compreenda o sentido da música nos terreiros de
Umbanda é importante compreender o significado do “sagrado”, pois como já
foi dito anteriormente, esta possui um significado sagrado dentro da Umbanda,
às letras, a forma de cantar, a sequência com que os pontos são cantados, o
ritmo, tudo isso influencia no andamento dos rituais ou giras.
Para compreender o significado do sagrado, João Luiz de Almeida
Carneiro em seu artigo “O Sacerdócio Umbandista: Entre a Tradição e a
Massificação” (2009, p. 8) faz uma análise dos estudos de Mircea Eliade sobre
o que o autor irá chamar de três conceitos fundamentais sobre os estudos das
religiões, sendo estes a hierofania, a epifania e a ritualização. Segundo a
explicação do autor a hierofania seria a manifestação do sagrado do mundo, ou
seja, Eliade define o termo hierofania quando o homem toma conhecimento do
sagrado quando este se manifesta, por se mostrar como sendo algo totalmente
diferente do profano.
O segundo seria como acontece essa manifestação do sagrado e sua
importância no tempo, justificando a existência da ritualização, onde Eliade
explica que esta desvenda o comportamento do homem em relação ao Tempo,
pois o Tempo sagrado e forte seria o Tempo da origem, é quando o homem se
esforça por voltar a unir-se a este Tempo original. Para a autora são múltiplas
as formas de manifestação do sagrado em diversas práticas de todos os
tempos, destacando o mito e simbolismos comuns entre diferentes sociedades,
seriam estes; ritos de passagem, ou por uma “ruptura” do interdito entre o Céu
e a Terra, por exemplo, construindo entre estes um eixo de comunicação. Onde
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em algumas sociedades africanas, por exemplo, Opá ligaria o Céu e a Terra,
também pela coluna vertebral do ser humano. 20
Outro conceito importante apresentado pela autora seria o de “CorpoCasa-Cosmos”, onde sobre este conceito, João Luiz de Almeida faz uma
importante discussão;
Outro conceito importante em Eliade é o de “Corpo-Casa-Cosmos”;
apresentando o homem religioso como habitante de um Cosmos
“aberto” e que está “aberto” ao Mundo podendo se comunicar com os
Deuses, sacralizando a si e a tudo no espaço em que se insere. Ato
contínuo, o Cosmo é ao mesmo tempo um organismo real, vivo e
sagrado: revela as modalidades do Ser e da sacralidade. Otofania e
hierofania se unem. Por extensão de sentido, o sacerdote e a
mediunidade compõem, por excelência o Axis Mundi umbandista e os
21
“órgãos” essenciais do “corpo” templário.

O que a autora vai chamar de “Axis Mundi” seria, como foi falado
anteriormente, esta ligação entre o Céu e a Terra, por exemplo. Além disso é
importante ressaltar que esses significados, ou ensinamentos dentro da
Umbanda são transmitidos através da oralidade. Mesmo hoje, com a
quantidade de trabalhos escritos sobre a temática, percebemos em todas a
entrevistas a importância dada aos ensinamentos transmitidos por meio da
oralidade. Em uma de nossas entrevistas este assunto é discutido de maneira
pontual pela entrevistada, onde esta diz que mesmo havendo um esforço para
produzir trabalhos escritos, os elementos fundamentais para entender e sentir a
religião são transmitidos através da oralidade;
Porque assim, todo o conhecimento da vida de santo é via oral. Todo.
Fuxico, a inteligência do santo. A inteligência do santo é via oral. Hoje
em dia já temos livros né? A gente já tem publicado, a gente tem
incentivado bastante escritores para tá publicando mas mesmo
assim, o que tá sendo publicado é história, são as práticas, aquilo que
uma casa toda deve ter. Então, é mais à nível da organização dos
templos que tá sendo publicado. Mas fuxico, aquela história: o que tu
vai aprender a lidar com A com B tal, o que é o teu santo, tudo a
pessoa vai saber com ela entendeu? Porque é impossível... por
exemplo, de Obaluaê, é impossível eu sozinha escrever tudo que
esse santo traz, carrega. Porque cada um tem uma vivência diferente.
Porque cada orixá, ele tem 16 qualidades e essas qualidades vibram
de forma diferente. Então, se todos nós fossemos de Obaluaê cada
um teria uma finalidade diferente, porque é uma qualidade diferente.
20

Eliade, M. o Sagrado e o Profano, São Paulo: Martins Fontes, 1992 apud: CARNEIRO,
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Então, tudo isso é muito sutil. É muito complexo, é impossível
22
simplificar.

A Umbanda tem influência de diversas etnias, classes sociais e culturas,
onde foi transformada e reformulada ao longo da história, e que portanto não
possui um “livro sagrado” que a conduz. Dentro das diferentes linhas, existem
diferentes maneiras de vivenciar o sagrado, esta vivencia, tal como sua
aprendizagem se dá pelo intermédio do que João Luiz de Almeida irá chamar
de sacerdote, melhor dizendo, da mediunidade deste, que é mantida e vivida
através da oralidade.
Sendo assim, pode-se dizer que em todas as linhas de Umbanda que
foram pesquisadas, tanto os pontos cantados nos rituais, quanto à questão da
oralidade são mantidas, sendo o ponto uma forma de contato com o sagrado,
onde mesmo as diferenças entre os terreiros visitados sejam gritantes, esses
fatores permanecem vivos em cada um dos terreiros que nos foi possível
conhecer.
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Entrevista realizada em 18 de agosto de 2010, com Kátia Regina Luz (Mãe Kátia de Omolu)

ANEXOS:

(Ogã em uma gira de Exu e Pomba Gira)23
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PRÁTICAS DA UMBANDA: A DIVERSIDADE QUE FORMA UMA RELIGIÃO

Por Mariana Schlickmann

O presente ensaio integra o relatório de estágio para a disciplina Estágio
Curricular Patrimônio Cultural II. Nosso projeto para a disciplina consistiu em
procurar mostrar como a Umbanda, uma religião de matriz africana, pode ser
considerada um patrimônio imaterial de Santa Catarina, o estado mais
“europeu” do Brasil.
A intenção deste ensaio é perceber a pluralidade da Umbanda, suas
diferentes linhas e suas múltiplas formas de ser manifestada e praticada. Este
trabalho se desenvolveu através de uma pesquisa bibliográfica, de visitas a
diferentes terreiros de Umbanda, e de entrevistas com praticantes da religião.
Existem diversas linhas doutrinárias da Umbanda, e dentro destas
linhas, diversas formas de as por em prática. Essas diferenças doutrinárias
levaram a cerca de nove ramificações: Umbanda Popular, Umbanda
tradicional, Umbanda Branca e/ou de Mesa, Umbanda Omolokô, Umbanda
Traçada ou Umbandomblé, Umbanda Esotérica, Umbanda Iniciática, Umbanda
de Caboclo e Umbanda de pretos-velhos24.
Em nosso estágio tivemos contato com terreiros de Umbanda Exotérica,
Almas de Angola e Sete Linhas ou Quimbanda. Percebemos neles diferenças
no que se referia ao altar, as vestimentas, a música e as formas de conduzir os
rituais. Na fala dos entrevistados também percebemos estas diferenças.
Citamos como exemplo a entrevistada Kátia Regina Luz, que fala sobre a
principal diferença entre a Sete Linhas e a Almas de Angola:
A principal diferença é a coroação. Na Almas de Angola a coroação,
sacrifica animais assim como o Candomblé, tem a emolução. E nas Sete
Linhas não acontecia isso, as aves eram soltas. E na Almas de Angola
como o Candomblé, porque a Almas de Angola tem o lado da Angola forte
nessa questão de feitura do santo. Ela lida almas, que vem dessa ritualística
das Sete Linhas, preto velho lá eles fuxicam, deles os caboclos e fortalece
25
essa questão do orixá na feitura de santo da pessoa.

Há algumas razões para existirem diferenças dentro da Umbada.
Primeiro, podemos dizer que a religião se manifesta de diferentes formas e em
24
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diferentes lugares porque a cultura está sempre em transformação, ela não é
estática, fossilizada26. Dessa forma, cada terreiro modifica os rituais de acordo
com suas percepções culturais. E, em um país com tanta diversidade cultural,
não causa espanto que uma religião nascida no Brasil seja tão plural.
Outro motivo para a existência de multiplas Umbandas é a dificuldade de
manter antigos rituais, como os rituais que envolvem contato direito com a
natureza, como por exemplo em cachoeiras. Nas grandes cidades, onde as
paisagens naturais sofreram drásticas mudanças e também onde a própria
sociedade muda seus costumes, alguns rituais acabam não sendo mais
praticados. Na entrevista que realizamos com o Pai Matias, ele nos conta que
apesar de manter os mesmos rituais da Dona Malvina, que é considerada a
fundadora do primeiro terreiro de Umbanda de Santa Catarina e Florianópolis,
mas que alguns ritos não são mais praticados:

Bom, o nosso ritual é o mesmo. Começa, vamos supor, se batiza.
Dentro da lei da umbanda. Depois se faz o cruzamento, a passagem
dos guias, que nem a dona Malvina fazia, o guia chega diz o nome, a
roupa, como é que é dia a minha mãe faz. A obrigação de sete linhas,
depois de obrigação de sete linhas, vem a obrigação para mãe-desantos. Aí o filho faz quando estiver pronto, preparado, se não ele fica
com a de Sete Linha. Continuando vindo, mesmo só pra quem vai ter
um terreiro, chega a fazer a de mãe-de-santo, porque, não basta o
santo fazer a obrigação de mãe-de-santo, depois tem que fazer a
obrigação de mão-de-faca pra ter o direito de ter o seu terreiro. E
continua a fazer obrigações que nem a minha mãe fez, ela a está até
hoje. Depois da dona Malvina, teria a minha mãe que tem a obrigação
de 21 pés dentro da Umbanda. Essas são as obrigações e essa do
banho de Ebô, que é 12 de novembro, também temos, mas apenas a
idade e a dificuldade que se tem depois de levar essa oferendas
todas e entrega. Ai então foi que foi interrompida, mas a festa de
Cosme e Damião, aqui é feito e lá também é feito, em dezembro, ele
ia na cachoeira festeja a Oxum, Santa Barbara, e Oxossi. Passamos
um domingo inteiro na cachoeira. Aí esta nós também paramos
porque é muito difícil. E 31 de dezembro fizemos durante 20 anos,
nosso terreiro, lá na praia do Canto Grande, a festa de Iemanjá. Ela
fazia em Canasvieiras e nós em Canto Grande. Mas também
27
paramos de fazer porque é muito dificultoso.

A necessidade de muitas vezes se camuflar para a sociedade também é
um motivo que justifica a pluralidade da religião. A Umbanda ainda sofre muito
preconceito, e é vista com muitos estereótipos. Com a finalidade de evitar
26
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perseguições, principalmente nas grandes cidades, muitos terreiros se
camuflam da maneira que lhes é mais conveniente. Alguns se passam por
simples residências, outros dividem seu espaço com outros tipos de religião e
também, como nota Norton Figueiredo Correa, no livro As religiões afrobrasileiras do Rio Grande do Sul, diversos terreiros inclui o termo “espírita” em
sua denominação oficial, como o terreiro de Almas de Angola que visitamos,
cujo nome é Tenda Espírita Estrela do Oriente.
Esta prática de incluir o termo “espírita” no nome do terreiro é explicada
pelo fato de que como o Espiritismo e o Kardecismo possuem semelhanças
com a Umbanda, e são religiões mais aceitas pela sociedade, alguns terreiros
preferem se passar por templos espíritas do que sofrerem as perseguições e a
violência que muitos terreiros sofrem, não só em Santa Catarina, mas em todo
país, devido ao preconceito e a intolerância religiosa. Lisias Nogueira Negrão
afirma que este disfarce proporcionado pelo espiritismo teve seu auge de
utilização entre as décadas de 30 e 40 do século XX. 28
O autor também mostra que a adoção do termo “tenda” na denominação
dos locais de culto se deu pela tentativa de fugir da palavra terreiro, que era
considerada fortemente conotada e que se estava intensamente ligada a
Macumba e Magia Negra.
Nas entrevistas que realizamos, sempre que perguntamos aos
entrevistados se estes já sofreram algum tipo de preconceito devido a sua
religião, todos foram unânimes em dizer que sim. Infelizmente, esta pode ser
considerada uma característica comum a todos os tipos de Umbanda.
Nesta perspectiva de se desvencilhar do preconceito, a Umbanda que
segue a “Linha Branca” é a mais aceita pela sociedade. De acordo com Norton
Figueiredo Correa:
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[...] a expressão “branca” traduz seu propósito de busca de
ocidentalização e a tentativa de minimizar o componente afro. Com
efeito, algo muito enfatizado pelos integrantes dos terreiros mais
ortodoxos é que ali não se toca tambor e nem se sacrifica animais [...]
Essa idéia de “branqueamento” espraia-se por toda a simbólica ritual.
Por exemplo, procura-se seguir a moral cristã; as vests litúrgicas são
brancas, inspirando-se seguidamente nos uniformes de enfermagem
– o que remete para idéias como “limpeza”, “não-contaminação”,
“pureza”, “higiene”. [...] De fato, uma simples vista de olhos numa
sessão se Umbanda pura mostrará um número muito mais
signigficativo de brancos do que nos terreiros de Linha Cruzada, e
sobretudo de Batuque. (CORREA, 1994, p.18)

Tivemos contato com este tipo de Umbanda onde todos se veste de
branco, não há tambores e nem sacrifícios de animais em uma visita a uma
Umbanda Exotérica. O fato de ter características de um ritual cristão, e ser a
mais distantes das raízes africanas e afro-decendentes da Umbanda, torna
esta linha a mais aceita pela sociedade. O que a torna, junto com a Almas de
Angola, as vertentes mais elizadas da Umbanda, e que não por acaso, as que
possuem o maior número de praticantes brancos. No ritual que acompanhamos
em um terreiro de Almas de Angolas não havia nenhum afro-descendente
participando.
Por outro lado, podemos perceber a presença das camadas mais
humildes da sociedade, e da maior presença de afro-descendentes no
Batuque29 e nas Umbandas consideradas “de raíz”, que são mais tradicionais,
antigas, e que seus terreiros encontram-se nos morros e periferias das cidades.
Estas linhas de Umbanda envolvem rituais com tambores, sacrifícios de
animais e possuem uma maior aproximação de raízes africanas e afrodecendentes.
Apesar de a Umbanda possuir um culto livre, onde qualquer pessoa, de
qualquer classe social pode participar, podemos perceber como diferentes
grupos sociais frequentam diferentes linhas da religião.

29

CORREA, Norton Figueiredo. Panorama das Religiões Afro-Brasileiras no Rio Grande do
Sul. In: ORO, Ari Pedro (Org). As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1994, p. 33.

Sobre o enbranquecimento da Umbanda, Wilson do Nascimento
Barbosa nos fala o seguinte:

Uma importante viragem no processo para “tornar branca” a
Umbanda deu-se com a experiência relacionada à descida do
Caboclo Sete Encruzilhadas, no médium então kardecista Zélio
Fernandino (15 de novembro de 1908), que levaria a uma gradual
reestruturação da Inbandla como Umbanda de Linha Branca, isto é,
como um ramo cada vez mais desafricanizado de religião, sob a
influência dos discípulos de Alan Kardec. A Umbanda de Linha
Branca iria se estruturar no período 1913 [...] a 1930, com a formação
de associações civis que enquadravam no total cerca de trezentas
tendas [...] Mais tarde, o movimento se estenderia a todo o Brasil.
Na nova hierarquia cerimonial, o sacerdote perderia gradativamente a
sua condição de feiticeiro (capacidade impregnadora) e avançaria
enquanto hieródulo (cavalo-de-santo e médium). Os nomes africanos
para o sacerdote perderam influência, poder e, portanto,
desapareceram. O termo “pai-de-santo” ou “mãe-de-santo” vieram a
substituir a terminologia africana. Os “três outros mundos” também
desapareceram, reduzindo-se a um “outro mundo” unificado, dentro
do padrão kardecista. A tradição africana de formação sacerdotal pelo
discurso e pela cópia foi substituída por uma formação apenas
ritualística e com apoio livresco. As relações com a Igreja Católica se
reforçaram no nível de base, constituindo-se muitas vezes o culto
local um complemento subordinado das práticas católicas, o chamado
catolicismo popular.(BARBOSA, 2008, p. 12)

Nascimento aponta dois momentos fundamentais para a Umbanda: de
1913 a 1960, onde há uma Umbanda “Empretecida”, mas em processo de
transformação, e de 1960-1990, onde há um forte “branqueamento” da
Umbanda.
Ele aponta que mesmo neste primeiro momento há sinais de que a
religião procurou se desvencilhar das práticas culturais “trabalhadores de
origem nordestina,
descendentes de indígenas ou quilombolas”30, que eram estigmatizados pela
sociedade. Ao mesmo tempo em que procurava se desvencilhar das camadas
mais pobres da população, as novas federações umbandistas buscavam uma
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aproximação, através da limpeza da imagem, com a classe média, com a
política – através da eleição de seus representantes – e com a mídia.
Contudo, esta primeira reforma na Umbanda não se desassociou da
imagem social de “religião de pretos”, apesar de sua ampla difusão já que
apesar da aproximação de brancos e negros, a maioria dos brancos adeptos
da religião eram pessoas pobres, de baixa instrução formal e que já viviam nos
bolsões de cultura negra, onde já foram educados religiosamente como negros.
No tocante as classes mais elevadas, o autor diz:

Quanto às pessoas de elevada posição social ou alta instrução formal
que buscavam por diversos motivos às religiões estruturadas afrobrasileiras, elas preferiam então manter-se à margem de suas
imagens sociais, prestando-lhes contrapartidas de eventuais ajudas
financeiras, antirrepressivas ou políticas. Dessa forma, não era
possível facilmente à Umbanda afastar de si a imagem de usar
apenas um “biombo civilizado” atrás do qual teriam persistido as
mesmas práticas sócio-culturais de elaboração e/ou condução de
malefícios sociais ou individuais. As delegacias de costumes
perseguiam a prática religiosa negra e a Umbanda reformada, mesmo
ampliando suas linhas para quase folclorizar-se, continuou duramente
perseguida até os anos (19)60. (BARBOSA, 2008, p. 14)

O autor coloca que na segunda fase da religião (1960-1990), ela
encontra-se cada vez mais afastada de suas raízes africanas, o que modificou
bastante a estrutura dos rituais. Barbosa aponta que a partir desta nova busca
por raízes e a intelectualização dos chefes-de-terreiro proporcionaram a
ramificação já citada da Umbanda. Ele afirma então que:

Deste modo, embora haja nesta Umbanda uma metodologia e uma
origem em comum, cada grupo de terreiros parece tomar um destino
próprio que expressa uma grande diversidade de papéis e
divergências. O atendimento ao público mantém a forma coletiva na
sessão de passe e a forma individual na consulta. A manifestação
dos desejos negativos continua aí a ser reinterpretada, buscando
tanto a normalização das relações sociais em que a Umbanda
embranquecida se desenvolveu como parece caracterizar um
abandono da afirmação afro-brasileira, com conseqüente adaptação
aos objetivos sociais da dominação vigente. Esta nova Umbanda
expressa uma expectativa de ascensão social de brancos e mestiços
pobres, que foram socializados na margem afro-negra da sociedade
brasileira [...] (BARBOSA, 2008, p. 18)

Podemos então concluir que diversos fatores influenciam na diversidade
existente dentro da Umbanda. A cultura é o maior motivo para a existencia
dessas diferenças, pois as vertentes são constituídas por pessoas que
praticam os rituais, e estas pessoas tem formações diferentes, perspectivas
diferentes e acabam refletindo isso na religião. De acordo com Clifort Geertz, a
cultura é algo semiótico e “o homem é um animal amarrado a teias de
significados que ele mesmo teceu”.31Deste modo, a cultura tem influência direta
sobre a religião, e como a cultura não é estática, e a Umbanda não possui uma
instituição que a force a manter suas práticas e rituais de uma forma
homogênea, a diversidade existente dentro da religião já é tida como
naturalizada, e essas vertentes, algumas vezes já tão afastadas de suas raízes
continuam a utilizar o nome Umbanda por ainda não possuir outra
denominação para defini-las.
O decorrer do tempo, as mudanças nas paisagens das cidades e do
meio ambiente, as mudanças de comportamento da sociedade e as
contradições geradas pela modernidade, que divide a religião entre os que
querem acompanhá-la e os que não querem; tudo isso influencia a Umbanda, e
propicia a criação de diferentes vertentes.
Lisias Nogueira Negrão apresenta muito bem esta questão das
diferentes Umbandas e suas identidades ao dizer que:

A identidade da Umbanda não se afirma, pois, de forma unívoca, mas
duplamente dividida: de um lado, entre as necessidades de sua
afirmação
enquanto
culto
específico
e
as
pressões
homogeneizadoras das demandas por legitimação; de outro, entre os
apelos diferenciadores do cultivo às raízes e a desão integradora à
ideologia nacionalista. Não se trata de identidade definida, mas em
processo de construção, em que elementos culturais de diversas
origens sincretizam-se e, em função das necessidades do momentos,
derivadas das trocas com a sociedade global, prevalecem ou não
deixados na obscuridade. Não obstante algumas tendências mais
claramente perceptíveis e recorrentes, a identidade umbandista fazse e refaz-se em função das demandas de diferenciação e
legitimação, apresentando-se de forma eminentemente dinâmica e
compósita. (NEGRÃO, 1996, p. 170)
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Percebemos assim que não existe uma única Umbanda, que esta
religião não possui uma única identidade, e que não pretende possuir. Essa
diversidade é uma das principais características da Umbanda, a que a torna tão
rica.

Referências Bibliograficas:
BARBOSA, Wilson do Nascimento. Da `Nbandla à Umbanda: Transformações
na Cultura Afro-Brasileira. SANKOFA - Revista de História da África e de
Estudos da Diáspora Africana. São Paulo: Núcleo de Estudos de África,
Colonialidade e Cultura Política, Número I, Ano I, Junho de 2008.
GEERTZ, C. Uma Descrição Densa: Por Uma Teoria Interpretativa da Cultura.
São Paulo: Cia. Das Letras, 1996.
GRUZINSKI, Serge. O Pensamento Mestiço. São Paulo: Companhia das
Letras, 2001.
KOGURUMA, Paulo. . Conflitos do imaginário: a reelaboração das práticas e
crenças afro-brasileiras na ''Metrópole do Café, 1890-1920''. São Paulo (SP):
ANNABLUME/FAPESP, 2001.
NEGRÃO, Lisias Nogueira. Entre a cruz e a encruzilhada: formação do
Campo Umbandista em São Paulo. São Paulo: EDUSP, 1996.
ORO, Ari Pedro (Org). As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1994.
TRAMONTE, Cristina; SCHERER-WARREN, Ilse; BAASCH, Sandra Sulamita
Nahas; Universidade Federal de Santa Catarina. Com a bandeira e
Oxalá: trajetória, práticas e concepções das religiões afro-brasileiras na
Grande Florianópolis. 2001.

Umbanda de branco? O fenômeno de branqueamento nos terreiros de
umbanda.

Por Taiane Santi Martins

O presente ensaio é fruto do projeto de estágio (em anexo) intitulado Em
busca dos terreiros: cultos, batuques e as expressões religiosas afrobrasileiras em Florianópolis realizado em terreiros de umbanda da grande
Florianópolis. O projeto surgiu com a intenção de dar visibilidade às religiões de
matriz africana, em especial a umbanda; religiões que sofrem de grande
preconceito perante a sociedade atual. Pautado no campo do patrimônio
cultural este projeto visou também levantar documentação e informação
suficiente para uma possível intervenção da Fundação de Cultura Catarinense,
por meio da Diretoria de Preservação do Patrimônio, no sentido do
tombamento de patrimônio imaterial.
Para isso visitamos quatro terreiros na cidade de Florianópolis,
acompanhamos duas giras de Exu e Pomba Gira, e fizemos seis entrevistas
com praticantes da umbanda; as entrevistas tiveram como objetivo identificar
heranças culturais, e elementos que pudessem ser considerados como
possível patrimônio imaterial. Os entrevistados eram participantes de diferentes
linhas de umbanda, nossa primeira entrevista foi com a Mãe-de-Santo Graziela
dos Santos Lima, praticante da Umbanda e Quimbanda - Graziela denomina
sua prática com Umbanda de Raiz. A segunda entrevista foi com Kátia Regina
da Luz, mãe-de-santo praticante da Umbanda Almas de Angola, e presidente
da ATUAA: Associação dos Terreiros de Umbanda do ritual de Almas e Angola
do Brasil. A terceira e a quarta entrevista foram também com praticantes da
Umbanda Almas de Angola.
Já a quinta entrevista foi um tanto inusitada, ao chegar ao local da
entrevista não nos encontramos com a Mãe-de-Santo a qual tínhamos
marcado, ma s sim, com Pai Matias que foi quem concedeu a entrevista. A
entrevista com Pai Matias foi no terreiro da herdeira de Mãe Malvina, mãe-desanto responsável por trazer a Umbanda de Sete Linhas para Florianópolis.
Nossa derradeira entrevista foi com um grupo de Umbanda Esotérica, que
mistura elementos da umbanda com elementos da astrologia.

Finalizadas as entrevista e com todo o material levantado o trabalho que
nos esperava era a transcrição das supracitadas. Já durante a realização das
entrevistas pudemos notar que não se pode falar em Umbanda como sendo
uma prática homogênea, não são apenas entre as linhas que existem
diferenças, mas também entre terreiros da mesma linha. É no momento das
transcrições das entrevistas, entretanto, que foi possível ressaltar o fato de que
os entrevistados mostravam muito mais do que diferenças entre as linhas de
umbanda; foi possível perceber mudanças de rituais, práticas, vestimentas,
ornamentos, pensamentos e crenças. Nossas entrevistas levam a um mundo
de diversidade, onde não se pode falar numa umbanda una, singular.
Percebemos que a Umbanda de Sete Linhas, Quimbanda, Almas de
Angola e Umbanda Esotérica são freqüentadas por segmentos diferentes da
sociedade e essa diferença entre os participantes acarreta formas diferentes de
pensar a religião. O que se percebe através das entrevistas realizadas é que as
Umbandas denominadas de Raiz, de Sete Linhas, Quimbanda são as que
predominam na região periférica da cidade de Florianópolis, predominando
ainda a participação de afro-descendentes. A Umbanda de Almas de Angola e
a Umbanda Esotérica além de terem os terreiros localizados em bairros mais
privilegiados, a presença de afro-descendentes nos rituais é pouco notada.
Para além da localização dos terreiros, o público que freqüenta as supracitadas
linhas de umbanda é de classe média em sua maioria. O que aponta para um
fenômeno não só de branqueamento desta religião, como também uma
espécie de elitização.
Em artigo para a revista Nossa História, em edição de outubro de 2006,
Artur Cesar Isaia vai dizer que nos primórdios da religião a idéia dos dirigentes
era a formação de uma religião “nacional” que pudesse se afastar da cultura
negra e se aproximar o máximo possível dos valores da elite brasileira.
Segundo o autor foi realizado no Rio de Janeiro, no ano de 1941, o Primeiro
Congresso de Espiritismo de Umbanda; com a clara intenção de legitimar esse
processo de elitização da religião. Uma das teses levantadas no congresso foi
a de que a umbanda teria suas origens na Índia, de onde teria sido levada para
África. Outra tendência era aproximar a crença umbandista do espiritismo de
Alan Kardec. Alguns intelectuais a apresentavam como uma modalidade do
espiritismo interpretada pelos brasileiros. Dentro de um cenário muito próximo

ao passado escravista, onde os preconceitos de cor e o desprezo pelas
heranças africanas ainda era gritante, a tentativa de afastar a origem africana
da umbanda, associando-a a uma cultura considerada “superior” mostra
claramente uma estratégia da elite brasileira de incorporar tal prática sem
atribuí-la a devida origem.32
Para muitos o próprio ritual religioso era importante, pois se aproximava
do povo, entretanto, este perderia significado a partir do momento que a
população brasileira se torna-se mais “educada”. Quando isso acontecesse,
estar-se-ia menos preso a certas práticas, como o uso de velas, o culto de
imagens e mais próxima doutrina que os teóricos umbandistas divulgavam por
meio de livros e publicações.

O esforço era claramente de distanciar a

Umbanda

mediúnicas

das

manifestações

disseminadas

nas

camadas

populares.
Muitos registros dessa época [1941] mostraram as atividades
mediúnicas entre os pobres bastante ligadas ao modo de vida
dos negros. Em inúmeros registros da época encontramos a
expressão “baixo Espiritismo” denominando essas práticas,
próprias de segmentos marginalizados. Estas deveriam ser
disciplinadas, ritual e doutrinariamente, dentro da proposta de a
Umbanda se afastar da negritude e da pobreza. (ISAIA, 2006)

Como se vê na citação de Isaia as práticas que tinham mais proximidade
com a origem africana deveriam ser disciplinadas. Além disso, os primeiros
dirigentes admitiam apenas trabalho com espíritos (Caboclos, Pretos Velhos,
Crianças, etc.), e não toleravam a manifestação dos Orixás (as divindades
africanas).
A narrativa acerca do surgimento da Umbanda é datada de 15 de
novembro de 1908, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas33 em Zélio
Fernandino de Moraes - um médium de cor branca, bem posto socialmente e
morador do Rio de Janeiro – transmitindo quais seriam os fundamentos da
nova religião que deveria ser criada. A manifestação do Caboclo das Sete
Encruzilhadas se deu durante uma sessão da Federação Espírita de Niterói,
fazendo com que a nova religião que então surgia fosse considerada uma
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dissidência do espiritismo. Para a Umbanda que se consolidaria a partir de
então:
... a presença da entidade no transe ritual volta-se mais para a
cura, limpeza, aconselhamento dos fiéis e clientes, afastandose de outro ideal kardecista: o de comunicação com os mortos
com o fim de estender ao mundo dos espíritos atrasados e
sofredores a doutrinação evangélica caridosa; e receber dos
espíritos de luz orientação para o desenvolvimento de virtudes
na terra, curas do corpo e da alma, evolução espiritual dos
vivos e dos mortos. (PRANDI, apud JUNIOR, 2009, p.14)

Wilson do Nascimento Barbosa em artigo para a revista Sankofa34 vai
considerar como “uma importante viragem no processo para ‘tornar branca’ a
Umbanda” a ocasião da “descida” do Caboclo das Sete Encruzilhadas no
médium kardecista. Esse fato:
...levaria a uma gradual reestruturação da Inbandla como
Umbanda de Linha Branca, isto é, como um ramo cada vez
mais desafricanizado de religião, sob a influência dos
discípulos de Alan Kardec. A Umbanda de Linha Branca iria se
estruturar no período 1913 (com um conselho de cinco
membros, entre os quais haveria um padre católico) a 1930,
com a formação de associações civis que enquadravam no
total cerca de trezentas tendas, no Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Espírito Santo e São Paulo, nesta fase inicial. Mais
tarde, o movimento se estenderia a todo o Brasil. (BARBOSA,
2008, p 12)

Apesar de inicialmente estar muito ligada ao kardecísmo e de renegar as
origens africanas; felizmente os esforços para afastar as origens afro da
Umbanda não atingiram as expectativas que os dirigentes tinham na época,
como podemos notar em todas as entrevistas, a presença dos Orixás é forte
em todas as linhas que entrevistamos. Apesar de percebermos certo
afastamento da matriz africana em alguns discursos, os elementos afro são
muito presentes ainda de uma forma ou de outra – seja na presença dos
orixás, seja na relação que a religião tem com a dança, e por conseguinte, com
o corpo, ou com a musicalidade, através dos pontos35 e do som do atabaque.
Em relação aos Orixás temos as seguintes falas:
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M. Os orixás, como vocês alimentam o santo? Qual a relação
que vocês tem com os Orixás?
K. 100%, a relação é 100% né? Porque quando você tá dando
o sacrifício ali, a intenção tua é dar para aquele Orixá. Para que
aquele Orixá faça uma troca energética, ele recebe aquilo e te
dá a energia para você vivenciar. Não chega a ser recriar o
Orixá em ti, mas é reavivar o Orixá dentro de ti. Então, é isso
36
que acontece quando faz essa troca de energia.

Apesar de se notar existe mudança nas ritualísticas, a presença dos
Orixás é ainda muito forte. Como evidencia a fala de Graziela:
T. Queira saber a diferença de Entidade e Orixás.
G. Orixás são mais voltados a força da natureza, entidade ou é
guia né são voltados para mais espíritos desencarnados que já
habitara a terra. Por exemplo, o Caboclo é a encarnação do
índio vamos dizer assim, as crianças são nossas deijadas são
espíritos de crianças e, os Pretos Velhos os escravos, e as
Pombas Giras são as ditas profissionais do sexo que hoje
fazem a caridade para poder evoluir, que a nossa Umbanda
puxou muito do kardecísmo essas coisa de evolução e tal. E
tem o Orixá Exu que é também voltado mais a evolução,
voltado a natureza como a entidade, aí já falam que a entidade
37
estão regido por esse Exu.

A fala de Graziela aponta para as ainda presentes influências
kardecístas, as quais vão aparecer nas falas de todos que foram entrevistados.
No entanto, são nos seguimentos da Alma de Angola e da Umbanda Esotérica
são percebidas mais nitidamente. São justamente as linhas que tem uma maior
participação da classe média e até classe média alta, são nessas que vão se
dar uma maior importância para a cultura escrita – os conhecimentos
doutrinários ainda serão passados na forma oral, entretanto vai se valorizar a
publicação de livros acerca da temática. Enquanto na Umbanda de Sete Linhas
e na Quimbanda vai se valorizar predominantemente a cultura oral – nessas
linhas a escrita será mesmo tomada como menos importante.
A reforma que a Umbanda passou no período de 1913-1960 procurou
desvincular-se

das

práticas

culturais

das

camadas

mais

pobres

e

tradicionalistas da população; as novas federações umbandistas também
procuraram aproximar-se, pela limpeza de imagem, da chamada “classe
média”, obter representação política, acesso a programas de rádio, etc.
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Começava, portanto, uma política de branqueamento a qual era uma forma de
expressão de um jogo de “mulatos”, “um movimento autodestruidor de dentro
da massa negra diferenciada etnicamente e que buscava usar esta
diferenciação (mestiçagem) como um trunfo”38 Tal atitude era apoiada pela
dominação branca, em consonância com a antiga estratégia de dividir para
reinar.
Entretanto, este primeiro movimento de reforma da Umbanda não fez
que a religião fosse considerada mais do que uma “religião de pretos”, embora
tenha tipo uma ampla difusão. Ela legalizava a aproximação de brancos e
pretos, sendo a maioria dos brancos que faziam parte dela eram pessoas
pobres e de baixa instrução formal, que já estavam inseridos numa “cultura
negra” e que precisavam talvez ser educados religiosamente como estes, para
suportar a adversidade de suas vidas.
Um novo movimento de reforma da Umbanda ocorreu entre os anos de
1960- 1990; nesta derradeira fase a religião mostrava-se cada vez menos afrodescendente. Importou-se aços e formas rituais da Índia para mascarar
práticas afro-brasileiras e kardecistas. As figuras dos curandeiros e profetas
desaparecia com suas adivinhações, mensagens e farmácia tradicional,
permanecendo a prática dos passes, banhos-de-erva e as fórmulas das
rezadeiras. Em algumas linhas utilizam-se menos instrumentos antigos do
culto, tanto batuques, tambores e cânticos; é comum encontrar-se o uso de
cartas de tarô e outros elementos da ciganaria. Essas duas características
podem ser notadas no segmento da Umbanda Esotérica, que na maiora das
vezes aboliu o uso do atabaque, para utilizar espécies de mantras como
pontos; além de ter nitidamente a influência da astrologia em sua doutrina.
Permanecem rituais de ressocialização e de purificação, dentro e fora do
terreiro, em geral tornados menos complexos e aparentemente para atender as
limitações do mundo urbano.
Desta maneira, embora haja na Umbanda uma metodologia e uma
origem comum, cada grupo de terreiros parece tomar um destino próprio que
expressa uma grande diversidade de papéis e divergências. A fala de Kátia
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Regina da Luz aponta de uma forma muito pontual os processos que a
Umbanda passou de apropriação de outras culturas, de elitização e de
embranquecimento:
B. Mas tem muita coisa do cardecismo em Almas de Angola
também né?
K. Tem na Umbanda em si, pois eu tenho uma visão da
Umbanda que ela é uma religião extremamente holística. Ela é
100% brasileira, graças a Deus, uma religião que nasceu no
Brasil. Ela acopla todas as raças, que ela tem toda a cultura
negra, ele tem toda a cultura da raça vermelha, ela tem a
cultura da raça branca e ela tem a cultura da raça amarela.
Está dentro da Umbanda tudo isso. Ah como? Gente, vamos
na África: eles não falam de reencarnação, eles não falam de
karma e darma, ponto. Não falam, isso não faz parte da raça
negra, muito menos da raça vermelha, nem da raça branca, é
da raça amarela. Dos orientais, porque é no Japão que se fala
sobre isso, é na China, é nos Mongóis. [...] Da raça branca vem
toda a questão do cristianismo. De Jesus, o Alan Kardec com
toda a filosofia dele do estudo dos espíritos de uma
metodologia diferente dos outros. [...] Mas o africano trouxe
toda a mitologia, que são todos os orixás. Isso é 100%
africano. E junto com isso o histórico, a mitologia é 100%, não
se fala da mitologia grega, nem egípcia, nada dentro da
Umbanda ainda. Já tá vindo, mas ainda é só a africana. E na
raça vermelha vem a questão na instituição da questão dos
índios, tanto que todo terreiro de Umbanda tem caboclo, e eles
carregam as penas, e eles trabalham com as ervas, e eles
trabalham com as frutas, isso vem do índio.

Contudo, o que se pode perceber através das entrevistas e das visitas
aos terreiros realizados para o referido projeto é que existe uma imensa
diversidade cultural na religião que chamamos Umbanda. Tais diversidades se
dão à custa de um longo processo histórico em busca de uma elitização, e uma
aproximação de uma cultura ocidental. A diferença de público que freqüenta os
terreiros acarreta numa diferença nos discursos dos praticantes de cada linha e
nas práticas que consideram mais importantes. Não é difícil perceber tais
diferenças de discurso, ao conversamos com praticantes da Umbanda de Sete
Linhas, da Quimbanda, da Umbanda de Raiz, notamos uma maior
preocupação dos entrevistados nos passarem informações acerca da tradição
da Umbanda, a importância da oralidade, dos pontos, do congá39, a relação
com os orixás. Enquanto no discurso dos praticantes da Umbanda de Almas de
Angola e Umbanda Esotérica percebemos uma maior preocupação de
39
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defender a religião, no sentido de legitimar a Umbanda perante a sociedade.
Uma das entrevistas mais engajadas politicamente foi a de uma participante da
Almas de Angola. Com isso, fica evidente que diferentes linhas têm diferentes
públicos e por isso diferentes perspectivas. Todas elas enriquecedoras, todas
elas merecedoras de uma maior atenção por parte dos estudiosos do assunto e
das próprias entidades governamentais no sentido de valorizar, e reconhecer
práticas que estão muito mais presentes na cultura brasileira do que se pensa
popularmente.
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“ (…) Dançar para um Orixá é maravilhoso, você está dançado para ele
porque você está pedindo coisas boas, (…).”O corpo e a Umbanda.
Por Vanusa Ribeiro da Graça40
Este artigo trata-se de uma pequena reflexão sobre o trabalho de
pesquisa e mapeamento de alguns terreiros de religiões de matriz africana em
Florianópolis, em especial a Umbanda, desenvolvido na disciplina de Prática
Curricular: Patrimônio Cultural em parceria com a Diretoria de Preservação do
Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura – FCC responsável
pelas ações de proteção, preservação e salvaguarda do patrimônio cultural
Catarinense. Este trabalho foi desenvolvido a partir do projeto Identidades da
FCC, um projeto que é realizado em localidades específicas em Santa
Catarina, onde são constatadas determinadas práticas, ou costumes,
compreendidos pela própria comunidade local como possíveis heranças
culturais.
O trabalho foi desenvolvido pelas alunas Beatriz Pereira da Silva,
Mariana Schlickmann, Taiane Santi Martins e por mim, cujo tema: “Em busca
dos terreiros: cultos, batuques e as expressões religiosas afro-brasileiras em
Florianópolis”. A nossa opção em trabalhar com este tema foi pelo fato da
pouca visibilidade do tema e de que os projetos da Diretoria de Patrimônio
estarem voltados ainda para as práticas culturais e religiosas de origens
germânicas e italianas e não para as de origem africana. Então, o nosso
objetivo foi dar mais visibilidade a estas práticas culturais e religiosas e, quem
sabe um suporte à Diretoria de Patrimônio para um estudo mais aprofundado
destas práticas objetivando mais tarde o tombamento destes como bens
culturais nacionais.
Pelo fato da Umbanda ser uma religião tipicamente Brasileira, por ter
surgido no Brasil com peculiaridades e riquezas construídas a partir de
intercalamentos de várias práticas religiosas indígenas, africanas e kardecistas
e católicos (PELLICCIARI, 2008, p. 29) achamos justo por este motivo que ela
seja reconhecida nacionalmente como um Patrimônio Cultural.
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Durante o mapeamento desses terreiros foram realizadas algumas
entrevistas com os/as donos/as dos terreiros, estes designados de Pai ou Mãe
de Santo, e os praticantes da religião. Foram realizadas algumas visitas aos
terreiros em datas de festas e Giras. Este contato próximo com a Umabanda,
suas práticas me possibilitou a desconstrução de uma visão homogénea, uma
vez que na minha concepção as formas e práticas eram as mesmas e pelo que
percebi existem diversas “linhas” como a Umabanda de Almas e Angola, a
Quimbanda, a Umbanda de Mesa, a Exotérica, entre outras, cada uma com as
suas especificidades. Segundo MARTINS no seu trabalho sobe o “Ritual de
Almas e Angola: A Umbanda Catarinense” ao falar da diversidade da
Umabanda diz que:
“Sendo considerada uma religião para todos, a Umbanda desde sua
fundação, vem sendo praticada indistintamente, possuindo dessa
forma inúmeros segmentos. Na realidade, existem hoje Terreiros de
Umbanda que se voltam mais para as áreas de cunho africanista a
exemplos dos segmentos Almas e Angola e Omolocô e outros para
uma linha Kardecista, denominada a Umbanda de mesa.” (2008, p.
19).

Além dessa diversificação de “linhas” também existem várias formas de
devoções aos Orixás ou Entidades, sendo que para cada Orixá ou Entidade
são realizadas diversas obrigações ou oferendas. Na entrevista com uma Mãe
de Santo, a Graziela ela deu exemplo de algumas oferendas em que para cada
Orixá ou Entidade existem uma oferenda, esta que varia de casa em casa.
Segundo ela:
“ (…) Na nossa Umbanda e Quimbanda, vamos dizer assim porque
eles são vários dependendo da casa o alimento até muda. Para
Ogum a gente oferece costela, canjica, bebida pode ser champanhe
(…) e cerveja e, frutas dependendo da linha que o Ogum tá seguindo
(…) . Para Caboclo, Oxóssi, também, entra seria mais as frutas, vinho
branco, (…). Para Povo de Água, Oxum Iemanjá, minha madrinha já
coloca a Iemanjá, doces, sidra, champanhe ou água mineral. Para
yemanjá oferece canjica, fruta também vai, tem os acessórios, os
espelhinhos, perfumes, batom, esmalte, aí se for acrescentar mais
41
comida dependendo da linha da Iemanjá. (…)”

Percebe-se, também nas entrevistas as diversas concepções de
Umbanda em que muitas vezes são subjetivas. Na entrevista com a Mãe de
Santo Graziela ela definiu a Umbanda e ser Umbandista: “Para mim é um
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equilíbrio de energia e se sentir bem, eu me sinto bem”42. Enquanto na
entrevista com a Mãe de Santo Kátia ela definiu a Umbanda como:
“ (…) Porque a religião da Umbanda ela não é só da fé, ela é a
prática, (…). Tem na Umbanda em si, pois eu tenho uma visão da
Umbanda que ela é uma religião extremamente olística. Ela é 100%
brasileira, graças a Deus, uma religião que nasceu no Brasil. Ela
acopla todas as raças, (…) ”.43

Geovani Martins afirma que devido a esta multiplicidade e subjetividade
de concepções e práticas Umbandistas é difícil falar da Umbanda, afirmando
que:
“Falar sobre a Umbanda não é uma tarefa fácil, principalmente na
questão voltada ao seu surgimento. A Umbanda na verdade é um
verdadeiro mosaico envolvendo práticas diferenciadas e presentes
em todo o território nacional. Essa pluralidade deve-se
principalmente a abertura indistintas de rituais, possibilitando a todos
que praticam, deixarem um pouco de si e levarem consigo muito
daquilo que a religião, hoje secular, tem a oferecer.” (2008, p. 20).

Além dessa percepção de uma Umbanda heterogénea que não está
presa a apenas um ritual, uma tradição estática mas, que está sempre em
movimento reelaborando suas práticas e que em cada casa ou terreiro existe
uma determinada prática religiosa, um outro aspeto que chamou a minha
atenção foi a questão do corpo de como as pessoas praticantes disponibilizam
ou se entregam por completo às suas Guias. Pelo que pude perceber existem
várias denominações para o corpo que recebe a divindade, alguns são
chamados de “Cavalo”, “Cabeça”, “Aparelho” entre outros nomes que, também,
variam de terreiros para terreiros.
A Umbanda por ser uma religião onde as guias espirituais que já viveram
na terra voltam mediadas pelos corpos dos médiuns, estes consideradas
pessoas possuidoras de um elo especial com o plano espiritual, como se
fossem a morada destas guias (PELLICCIARI, 2008, p. 28), torna este ato
normal para quem pratica esta religião. Portanto, este corpo serve como um
canal de comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Durante o
ritual acontece uma certa troca de energia em que o praticante empresta o seu
corpo à Entidade ou Orixá para se desenvolver espiritualmente ou para fazer
algum tipo de caridade e em troca será recompensado muitas vezes pedindo
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proteção a si e a seus próximos. AMORIM no seu artigo sobre “Expressões do
corpo e da sexualidade nos rituais da Umbanda” diz o seguinte:
Durante o transe, o fiel doa temporariamente seu corpo, deixa-o em
poder da divindade, que o utiliza plenamente para expressar-se aos
presentes ou àquele que lhe dirige uma consulta. Assim o espírito
fala, aconselha, ordena, e também dá passes, canta, dança,
manipula, com o corpo daquele que lhe empresta, o corpo do outro
que o solicita, sopra sobre sua fronte, construindo com todos estes
gestos e expressões a magia que leva ao solicitante a cura, a solução
das suas aflições ou ao menos um direcionamento para lidar com
elas. (AMORIM, P. 4)

Como vimos quando a divindade se encontra no corpo da pessoa que
lhe emprestou o “Aparelho”, este aparelho tem as mesmas atitudades, gestos
que a sua Guia Espiritual, neste caso a Entidade. Esta Guia Espiritual ao se
apossar daquele corpo se expressa de acordo com o seu jeito, a sua vontade e
atitude, ele canta, dança, conversa com outras entidades e, também, faz
caridades.
Em algumas entrevistas pude perceber que não é simplesmente praticar
a Umbanda mas, também, tem toda uma preparação, um processo de iniciação
que o médium passa para poder ceder o seu corpo á Entidade ou Orixá. Muitas
vezes o médium passa por uma processo longo, lento e difícil para poder
conseguir receber a sua Entidade ou Orixá. Este foi o caso da Mãe de Santo
Kátia que, nas próprias palavras durante a entrevista:
“ (…) Ai quando eu entrei numa corrente mediúnica eu achei:
mediunidade na flor da pele é chuchu né?! É só chegar e receber o
santo. E a coisa não foi assim, houve um processo que foi muito difícil
para mim me permitir expandir a minha aura suficiente para e ter a
ocupação dos espíritos. (…). Para que possa ir facilidade o processo
da incorporação, e isso comigo foi dois anos; e eu esbarrava nas
paredes, caia no chão, eu batia com a cabeça, gente foi difícil...”

Além deste processo de iniciação, antes das Giras todos os médiuns
têm que passar por um descarrego para liberar todas as energias ruins, uma
espécie de “sacudimento” para que o médium possa receber sem nenhuma
complicação a Entidade ou Orixá durante as Giras. Primeiro o médium tem que
estar bem consigo, com o seu corpo para depois receber a divindade. Segundo
AMORIM:
“O “cavalo” deve estar bem, para possibilitar o transe sem maiores
complicações, pois acredita-se que a divindade incorpora para fazer a
caridade, atender a quem necessita de seus cuidados, e isso, de
certo modo exclui momentaneamente o “cavalo” que, por sê-lo já é
merecedor da benevolência da divindade.” (p. 6).

Segundo a Mãe de Santo Graziela: “A minha Mãe de Santo tem que
pedir para os médiuns tomar banho de... fazer um descarrego, ela ensina, cada
um faz em sua casa ou então ela marca um dia para fazer no terreiro, para
preparar o corpo.”.
O médium precisa se preparar para receber a entidade e não só, ele tem
que ser uma pessoa muito dedicada e fazer a sua doação com prazer e,
“quanto mais virtuoso o fiel se esforça por ser, mais ele será merecedor da
incorporação de orixás e guias, fazendo em duas vias o caminho da evolução
espiritual, a dele e a do guia” (AMORIM, p. 4).
Cada médium possui uma Entidade ou Orixá que ele deve servir,
ajudando, no caso das Entidades, na sua evolução. Durante as Giras ou em
festas especiais geralmente os médiuns alimentam suas Guias com comidas e
bebidas que estes gostam. Esta alimentação geralmente é tida como uma
obrigação de um médium para o seu Guia Espiritual. Exemplo disso foi quando,
na entrevista com a Mãe de Santo Graziela, a Cabocla se incorporou na dela,
esta teve a opção de entrar na Umbanda ou se não quisesse poderia apenas
alimentar a Entidade. Segundo a Mãe de Santo:
“Aí tá, a Cabocla Iara dela somou, no corpo dela, ai a
minha mãe de santo que é a minha madrinha falou o
seguinte que ela teria que entrar na Umbanda ou se caso
ela não quisesse teria que ficar alimentando a entidade.”
Também, durante a execução do projeto pude ver a importancia da
dança, de como ela faz parte dos rituais da Umbanda se tornando como um elo
de integração entre corpo e espírito. Os médiuns geralmente dançam para os
Orixás e Entidades ás vezes pedindo proteção para sí e para os seus
próximos, além de liberar energias ruins para adquirir energias boas. Na
entrevista com a Mãe de Santo Graziela ficou muito clara esta constatação no
momento em que ela disse:
“ (…) como eu tinha dito, liberando as energias ruim, sacudir toda
para liberar, e como diz a minha madrinha é ter, pegar as energias
boas e nossa dançar para um Orixá é maravilhoso, você esta
dançado para ele porque você está pedindo coisas boas, e a minha
madrinha adora que os médiuns dance para os Orixás e para a
Entidade. E cada um tem uma dança.”

Durante a execução deste projeto, as entrevistas e visitas aos terreiros
de Umbanda pude perceber o quão diverso é a Umbanda, de como se dá esta

ligação do mundo espiritual com o mundo material a partir da mediação do
médium e da utilidade do seu corpo para que as entidades evoluíssem
espiritualmente e, também, para o médium evolua sua mediunidade. Este
contato próximo com esta religião serviu como um aprendizado e contribuiu
para a desconstrução de algumas generalizações acerca das religiões de
matrizes africanas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso

estágio

se

desenvolveu

sem

grandes

problemas,

pois

conseguimos realizar as entrevistas que pretendíamos e fomos bem recebidos
em quase todos os locais que visitamos. Em um dos centros percebemos certo
receio no sentido de se expor perante uma instituição de ensino.
Contudo, a prática do estágio não se concretizou exatamente como
prevíamos no projeto, e algumas alterações e imprevistos eram esperados,
pois a prática raramente se dá igual à teoria. A principal alteração feita no
projeto em relação à prática foi optarmos por não incluir o candomblé, como a
princípio estava previsto, na proposta de patrimônio imaterial. Esta escolha foi
feita devido ao pouco tempo para a realização do estágio, e a grandeza e
complexidade com que teríamos que trabalhar ao abordar as duas religiões.
Não obstante, nosso principal objetivo foi cumprido, que foi mostrar
manifestações religiosas de matriz africana como uma prática que pode ser
considera um patrimônio cultural não somente de Santa Catarina, pois é uma
religião brasileira e de abrangência nacional.
Podemos afirmar que a realização da disciplina foi positiva para nós, não
só pelos ensinamentos que nos proporcionou, mas também pela vivência de
uma experiência singular e rica.
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ANEXO:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO – FAED
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Disciplina: Prática Curricular Patrimônio Cultural II

Transcrição da Entrevista com Graziela dos Santos Lima

Entrevista realizada em 09 de agosto de 2010 na cidade de Florianópolis, para
ser utilizada no projeto Em busca dos terreiros: cultos, batuques e as
expressões religiosas afro-brasileiras em Florianópolis, realizado para o
disciplina Prática Curricular Patrimônio Cultural II
Conversa Graziela e Fábio

Graziela: Uma etapa a mais, na verdade Umbanda de Almas de Angola adotou
Obori, para nós é Sete Linhas. A nossa, a da minha Mãe de Santo, veio da
mãe Malvina e tem vários degraus, assim como a de vocês só que a nossa
começa com batismo e depois cruzamento.
Fábio: Então eu não sou de Almas de Angola, o terreiro que eu freqüentava
era igual ao seu. Porque o segundo terreiro que eu freqüentei, o nome do
Regente é Armando, ele é filho de Santo da Adelina que é filha de Santo da
Malvina, então o ritual é o mesmo, o Batismo, o Cruzamento, Sete linhas.
Como é a ritualística? Canta para o Povo da Água depois para criança, para
Xangó, como é que é?

Graziela: A gente entra para começar uma sessão com o ponto de defumação
né, já começa cantando aí depois ela canta para Oxalá depois canta, a gente
saúda todos os terreiros e tem uma música específica. Depois ela vem com os
pontos dos Guias e Orixás de direita que seria “de luz” vamos dizer assim. Aí
depois ela canta tipo um abre caminho, no caso no terreiro dela a dona do
terreiro seria uma entidade da linha da Quimbanda, seria a Maria Padilha então
ela tem que fechar o caminho com ponto dessa entidade. Depois começa,

antes disso tem a saudação de todos os guias, ai depois tem a saudação do
guia da casa que seria a entidade dela da linha da Quimbanda, aí depois os
Exus, aí depois tem o ritual em si que seria os médiuns baixar as suas
entidades e orixás.
Fábio: E qual a ordem?

Graziela: A ordem dos guias, dependendo do Filho de Santo que ela tem na
casa, por exemplo, se o primeiro filho, se ela tem três Filhos de Santos que são
filhos que tem Oxossi e Caboclo ela começa com o ponto de Oxossi, o mais
velho da casa. Se tiver vários filhos e que cada um tem entidades uma
diferente da outra daí ela determina, oh vamos começar cantando para mamãe
do povo de água que a gente fala né. Aí canta para Oxum, Iansã. Ela não tem
uma.. Baixa uma que só tem Oxum depois esse Orixá sobe.

Fábio: E onde que é?

Graziela: Fica na Agronômica, na Nova Trento, tem uma da minha avó e uma
da minha madrinha. Os dois são da mesma linha, e eu conheço mais uma a
Èdila que ela é bisneta, vamos dizer assim, da Malvina.
Fábio: Sabe que na mesma rua onde é ou era o Terreiro da Mãe Malvina tem,
também, ainda o do não sei o nome do Preto Velho, o Pai Matias que é uma
senhora bem velha que é filha de Santo da Malvina.
Graziela: Maria?

Fábio: Ai, não lembro.

Graziela: Cristina? Tem a falecida Cristina.

Fábio: É uma casa, não tá viva ainda, é uma casa amarela. Mas, assim logo
em seguida do terreiro da Malvina quando desce aquela rua sabe, a Felipe
Neves né, quando desce a Felipe Neves tem o terreiro dela.

Graziela: Ai tem várias casas.

Fabio: E tem o Armando que é lá de Biguaçu que seria o neto da Mãe Malvina.
E Quimbanda, vocês trabalham com Exu uma vez por mês ou não?

Graziela: Não. É direto assim, sempre tem que ter a sessão de Exu para ele
fechar a casa.
Fábio: Você sabe que tem, eu não sei se vocês conhecem uma linha de
Umbanda que se chama Umbanda Exotérica. E o trabalho da Umbanda
Exotérica é que é o que eu mais leio assim, a gira é sempre assim: começa
com claro os pontos de iniciação, defumação, saudação como todos, criança,
os caboclos que daí caboclos para eles é caboclo de Oxóssi, caboclo de
Ogum, caboclo de Xangô de tudo, de acordo com a necessidade do dia, Preto
Velho e depois sempre fecha com Exú.
Graziela: É eu pensei que era Almas de Angola.

Fábio: Não, não...

Início da entrevista de Taiane, Fábio e Mariana com Graziela.

Taiane: Hoje é segunda dia 09 estamos aqui no NEAB - UDESC - FAED,
Florianópolis. Estamos no encontro um com a Graziela que é Mãe de Santo
que vai nos dar uma entrevista agora. Apresenta-se Grazi.

Graziela: O meu nome é Graziela, estou na sexta fase da biblioteconomia, sou
bolsista agora da pesquisa do NEAB/UDESC, minha religião é de matriz
africana, a Umbanda e Quimbanda. Sou Mãe de Santo há pouco tempo, sou
recente, vai fazer um ano agora dia 15 de agosto. Por eu ser uma novinha né,
Mãe de Santo é porque eu entrei desde pequenininha na Umbanda, entrei com
sete anos como Cambone Mirim e, segundo a minha Mãe de Santo por estar
tanto tempo praticando, indo direto a gente cresce espiritualmente e as

entidades assim como os Orixás vão te exigindo uma degrau a mais, uma
obrigação a mais na religião.

Fábio: Você tem quantos anos?

Graziela: Tenho 28.

Taiane: Como você começou a participar da Religião?

Graziela: É porque a minha família toda é. Começou com a minha avó por
problemas de saúde e que o médico não detectava o que ela tinha e todo vez
ela passava mal, desmaio e isso não apresentava no diagnóstico. Então ela
começou a participar da Umbanda, isso com a Mãe Graça que é da Umbanda
Almas de Angola mas e aquela Almas de Angola de raiz, não aquela que
sofreu uma modificação como está hoje em dia, a Almas de Angola atual né,
mais moderninha. Aí ela passou para o terrero da minha Mãe de Santo que é a
Elisabete, filha da falecida Malvina e aí concretizou, começou, ela já tinha uma
entidade que já baixava nela, no corpo dela. E ela teria que fazer obrigações
para poder não ter mais o sofrimento material nem espiritualmente. Então ela
ficou até hoje com a minha madrinha, filha da falecida Mãe Malvina, e a nossa
família foi, a minha mãe foi entrando. Minha mãe não precisou de
desenvolvimento, ela estava grávida de oito meses da minha irmã e na
cachoeira de obrigação para Oxum ela recebeu a Cabocla Iara, grávida.
Mariana: Explica o que significa isso de ela receber grávida.

Graziela: Ela recebeu a entidade, a entidade incorporou nela.

Mariana: Grávida? E isso não acontece normalmente?

Graziela: Depende da mediunidade da pessoa, no caso da minha mãe nem
conseguiu se controlar na hora, eles tiveram que deixar vim para poder saber o
que estava acontecendo e tal. Na verdade era a entidade cabocla que estava
acompanhando ela, e a minha mãe, também, na verdade ela deveria entrar

desde pequena porque sempre no dia do aniversário dela ela sempre passava
mal ao ponto de ir ao hospital e o médico não detectava nada. Ela passou
sofrimento e teve também que fazer obrigação de Cosme Damião.
Fábio: Explica para gente o que é obrigação. O que é faze ruma obrigação.

Graziela: É, fazer obrigação é dar de comer à entidade ou orixá. Alimentar com
comidas, dando energia para a entidade ou orixá. E assim ela também é
alimentada.

Fábio: E cada entidade teria um alimento específico?

Graziela: Sim.

Fábio: Você podia falar um pouquinho de cada um assim não precisa detalhar
porque eu sei que tem um monte mas...
Graziela: Sim. Na nossa Umbanda e Quimbanda, vamos dizer assim porque
eles são vários dependendo da casa o alimento até muda. Para Ogum a gente
oferece costela, canjica, bebida pode ser champanhe que é a suposta sidra na
verdade e cerveja e, frutas dependendo da linha que o Ogum tá seguindo que
seria o caminho né. Para Caboclo, Oxóssi, também, entra seria mais as frutas,
vinho branco, a maioria das vezes mais frutas e vinho branco. Para Povo de
Água, Oxum Iemanjá, minha madrinha já coloca a Iemanjá, doces, sidra,
champanhe ou água mineral. Para Iemanjá oferece canjica, fruta também vai,
tem os acessórios, os espelhinhos, perfumes, batom, esmalte, aí se for
acrescentar mais comida dependendo da linha da Iemanjá. Ibejada que seria
as entidades crianças, doces, vários tipos de doces, bolo, refrigerante e água
mineral. Para Xangó a gente oferece o amalá de Xangó que seria a, tem a
rabada com quiabo e a gente oferece de bebida cerveja preta ou vinho tinto.
Para a entidade Velho que seria o Preto Velho e a Preta Velha vinho tinto, café,
também, a gente oferece feijoada, a minha madrinha faz mais tutu no dia deles
e farinha.

Fábio: E quando vai fazer essa comida tem alguma preparação especial?
Conta para gente isso.

Graziela: Tem uma preparação. Quando a gente vai preparar na nossa casa
são os babás ou Mãe de Santo destinado pela a dona do terrero, aí tem que
passar um, tem que fazer um descarrego antes de preparar, tem que fazer toda
uma limpeza e, tem que estar toda de branco o dia todo, com o aventalzinho
bonitinho, toquinha na cabeça, e ela são destinada junto com a dona do terrero
a preparar a comida, e quem vão servir seria exatamente esta pessoa. Todo
um processo.

Fábio: Todo um ritual, um processo para poder fazer a comida. Não é
simplismente chegar lá e fazer comida né?

Graziela: Não, ela não deixa.

Fábio: E geralmente ela cozinha dentro do próprio terreiro né?

Graziela: Sim. Aí até os objetos é preparado antes de fazer a comida.

Taiane: você falou os Babás, eles são os pais de santo é isso?

Graziela: Sim.

Taiane: Terminologia diferente.

Fábio: Tu é de Oxum?

Graziela: Sim eu sou de Oxum.

Fábio: E quem é seu pai?

Graziela: Meu pai, por enquanto sofre uma transição, tá entre Ogum e
Caboclo.

Fabio: Ah tá, então entendendo o que eu estava vendo mas, enfim.

Grazi: Sou filha de Oxum marola no mar.

Fábio: Porque eu estava vendo, porque é engraçado eu estava vendo a
energia de Oxum, mas próximo do mar, também, não estava entendendo
direito isso.
Graziela: E meu pai, também é Ogum Sete Ondas, também tudo na linha do
mar e o caboclo também vem na linha do mar. Então minhas entidades, meus
Orixás são tudo próximo ao mar. As minhas guias são tudo verde água. Na
Quimbanda que são, a gente fala supostamente que são da linha de esquerda,
Oxus, Pombas Giras, a comida, vou falar da minha entidade, ela prefere uma
cabrita para comer com dendê, amendoim, fubá. Exu, a minha madrinha
prefere que os médios dêem mais carne de porco, as bebidas seria águaardente ou wísque, champanhe seria para as mocinhas. E eu vou falar, não sei
se na sua Umbanda o Orixá Obaluaiê.
Fábio: Eu ia te perguntar isso agora.

Graziela: Na nossa Umbanda ele não vem em pé, e é um Orixá que e gente
teme, bastante, ele é chamado mais para cura e sessão de descarrego, e
quando ele vem nas giras normais é porque alguma coisa pode acontecer e a
minha madrinha evite que o medium entre em corporação com o Orixá
Obaluaiê. Tem até um pavor. Então na nossa, daí até ela acha estranho, mas
cada Umbanda segue como foi feito né. Na Almas de Angola como no
Candomblé o Obaluaiê vem de pé dançando, na nossa não, o médium cai em
transe se contorcendo todo e tem que botar vela na mão, água.
Fábio: Seria o Omolú então.

Grazi: Omolu e Obaluaiê. Tem que o Omolú é velho e Obaluaiê seria o mais
novo.

Fábio: E no Batuque tem o Chapanã que é o mais velho ainda né.

Grazi: Ham ham, e o Chapanã no Candomblé é o mais velho ainda, a mesma
coisa que o Obaluaiê. E que esse nome o Chapanã não pode ser dito.

Fábio: Não pode ser dito né. O impronunciável.

Graziela: E o tal do Sapatá também.

Fábio: Porque, sei lá por questão de respeito.

Graziela: Por causa de respeito né.

Fábio: Respeito, e sempre é um Orixás muito temido, é um Orixá obscuro na
verdade.
Graziela: Da morte, que acompanha Nãnã.

Fábio: É seria pago para cuidar de Nãnã. Tem muito mistério em torno de
Obaluaiê.

Graziela:O nosso vem deitado e tem que tampar rápido o rosto, pegar a vela,
fazer o pedido, cantar três pontos e o ultimo seria para subir. As vezes ele pede
ajuda para levantar, levar até a porta do terreiro e ele sobe ali. Só que ele não
entra e saúda como nos outros.

Fábio: E ele geralmente desce em que momento?

Graziela: Depois da gira de Exú.

Taiane: Falou que tem que canta três pontos, que é o ponto?

Graziela: O Ponto seria a música.

Fábio: Fala para gente um pouquinho da importância do ponto, da música na
tua Umbanda.
Graziela: Bom, na minha Umbanda tem que ser um bom ouvinte e detetar o
que a música tá querendo dizer e não cantar por sí só, cantar lá lá lá lá lá, tu
tem que saber o sentido da letra. E tem um determinado ponto que é cantado
para um determinado Orixá ou por um determinado tipo de ritual que a gente
vai fazer, e isso eu sinto uma falta nos médiuns em detetar o que a música
quer, como por exemplo o ponto da Pomba Gira da minha madrinha, salve Exú
esse Pomba Gira quando ele começa a cantar com este ponto, quando ela
chegar, quer dizer que os médiuns tem que fazer uma filinha para saudar ela
porque ela não vai até eles, eles é que tem que ir até ela. Então no meu terreiro
às vezes eu sinto falta que os médiuns não prestam atenção no ponto e não
vão saudar ela. Ou de fechar caminho, a Cambone tem que estar ligada para ir
lá na rua pegar água de sal, aguardente, vela e ir junto com ela para fazer os
pedidos. Cada ponto tem um sentido, entendeu?
Fábio: E ele é geralmente tratado com bastante respeito? Como é que é isso?

Graziela: Os pontos sim, e depende da forma com canta e som, também, do
atabaque que a gente tem que ficar ligado com o som do atabaque.

Fábio: Cada entidade então tem um som diferente no atabaque.

Mariana: Você estava falando da tua mãe de como a sua mãe … de como tu
entrou, estava muito boa essa história.
Graziela: Aí tá, a Cabocla Iara dela somou, no corpo dela, ai a minha mãe de
santo que é a minha madrinha falou o seguinte que ela teria que entrar na
Umbanda ou se caso ela não quisesse teria que ficar alimentando a entidade.
E a minha mãe decidiu entrar, só que o problema da minha família é que ela
não seguiu adiante porque hoje a minha mãe poderia já ser uma Mãe de Santo
né. Ela não é ainda por causa dos problemas familiares porque o meu pai

antes não acreditava na Umbanda, Ele era, ele é ainda um católico bem
fervoroso, só que hoje ele acredita mais porque a patroa do meu pai que veio
do Rio acredita e explicou porque não adiantava nós explicar para o pai porque
ele tinha a mente fechada e hoje ele não tem a mente fechada, ele até acredita
e vê coisas acontecer. Então ele passou a acreditar e até incentivou a mãe
voltar mas a mãe pegou tanta mágoa que não tem nem mais interesse de
entrar, ela até auxilia nos terreiros da minha avó, só que entrar para fazer
algum tipo de obrigação porque nela já está bem aflorado o santo já né veio
direitinho ela já não quer mais. E eu eh, como adorava estar no meio sempre
seguindo a mãe, eu comecei como Cambone Mirim, adorava dançar, batia
sininho, servir os santos e fui crescendo como Cambone Mirim até chegar uns
14, 15 anos aí entrei para me desenvolver. Aí comecei no desenvolvimento, fui
batizada, cruzada até chegar como Mãe de Santo mas, antes disso eu ainda
estava no terreiro da minha avó comandado pela minha avó e minha madrinha,
depois a minha madrinha construiu um terreiro para ela aí fiquei um bom tempo
na minha avó e depois eu fui para ela porque eu além de ser filha da
Quimbanda da Pomba Gira dela, além de ser Zir, porque ela me chama de Zir
né?! A entidade dela. É você é minha, ela falou assim para mim, sempre desde
pequena eu era dela que seria dela que quando a moça morrer que ela chama
o cavalo dela de moça né, eu seria o corpo que ia receber, daí comecei a
freqüentar o terreiro dela, daí ela começou a fazer obrigações até chegar como
Mãe de Santo como ela fez no ano passado. A minha irmã, também, a minha
irmã entrou no terreiro da minha avó, entrou no ano retrasado, ela deu um
tempo agora também, devido ao trabalho e o filho e tal. A minha família toda é,
a minha tia, tem uma minha tia, a Edna ela está no terreiro de Almas de
Angola, começou com o da minha avó depois pediu para sair e agora está
freqüentando um terreiro de Almas de Angola. A minha tia Elis também, a Elois,
a minha família toda praticamente, tirando o pai, a minha família, o pai da
minha mãe toda ela freqüenta.
Taiane: É normal assim, quando uma pessoa da família entra na Umbanda
toda a família entra junto ou..?

Graziela: Às vezes é incentivo, às vezes é por doença, as vezes é por querer
estar, eu queria estar dentro, não foi por doença, não foi por obrigação, eu fiz.

Fábio: Por amor, não foi por obrigação.

Graziela: É, eu fui por amor mesmo, porque eu adorava, não posso ouvir um
som de atabaque que já estou me mexendo. Acho que é pelo convívio né,
convivência, vai gostando, freqüentando.
Taiane: Você estava falando antes que a sua mãe virou afastada porque o seu
pai não aceitava né?
Graziela: Sim.

Taiane: Que na minha religião tem alguns lugares que uma pessoa precisa
estar casada para essa pessoa acompanhar junto para alcançar isso, não
acontece isso na Umbanda né?
Graziela: Não.

Fábio: Vocês tem nome específico para as comidas de santo como na Almas
de Angola por exemplo?

Graziela: Não.

Fábio: Não chamam de Amalá então?

Graziela: Sim a minha Mãe de Santo para Xangó ela chama de Amalá.

Fábio: Você tem alguma celebração fora do terreiro, alguma festa especial,
data especial que os médiuns saem do terreiro.

Graziela: Sim.

Fábio: Quais oportunidades?

Graziela: Oxum, Yemanjá, as vezes até para Xangô a gente pode ir na
cachoeira e fazer uma sessão na cachoeira. Para entidade Exú ou Pomba Gira
é raro, ela pegar um campo assim e realizar, até ela gostaria de fazer assim
mas, tem que estar a disponibilidade do médium e tal. Mas tem sim.
Fábio: Daí Oxum vocês fazem na cachoeira?

Graziela: Cachoeira ou praia porque tem Oxum da praia.

Fabio: E Yemanjá vocês fazem geralmente na praia?

Graziela: Sim na praia.

Fábio: No dia 2 e no dia 31?

Graziela: Sim.

Fábio: Para Ogum vocês também fazem em algum lugar especial ou é dentro
do Terreiro?

Graziela: Não é dentro do Terreiro.

Fábio: E para Oxossi vocês vão para mata?

Graziela: Para mata.

Fábio: Porquê?

Graziela: Porque lá é onde é que tá, para nós está toda a concentração de
energia da entidade cabocla Oxossi, também é um lugar específico para largar,
ou seja, despachar as oferendas, um lugar onde eles possam receber com
mais facilidade a energia.

Taiane: Como são marcadas as datas dos rituais?

Graziela: Tem data específica além das datas específicas a minha madrinha
ela ó tal data eu quero todos vocês aqui para marcar uma data para fazer uma
homenagem, a dona do terreiro é que marca.
Taiane: Tem datas específicas, por exemplos comemorações que tem todo
ano?

Graziela: Sim, por exemplo Yemanjá 31 (trinta e um) é transição para o dia
primeiro, dia 2 (dois) de Fevereiro, Oxum dia 8 (oito) de Dezembro, tem Xangó
que tem várias datas, agora não lembro as datas mas, tem no mês de Julho,
Junho, tem de Agosto, tem dias determinados para Xangô e a entidade Pomba
Gira agora é dia 13 (treze) de Agosto, Exu dia 13 (treze) de Junho ou Julho,
Junho acho porque é o mesmo dia de Santo António, para Caboclo dia 23
(vinte e três) de Janeiro se não me engano, que mais, tem para Nanã, tem para
até para o dia Santa, lá do mar que corresponde ao dia 15 (quinze) que
corresponde a Nossa Senhora da Glória que é dia 15 (quinze) de Agosto
também.
Taiane: Fora isso qual é a freqüência que marca a sessão?

Graziela: É no terreiro da minha madrinha se não tiver nenhuma interferência é
todos os sábados, já no terreiro da minha avó é de quinze em quinze dias se
não houver nenhuma interferência. E tem aquelas sessões de desenvolvimento
que ela marca para os mais novatos que é dia de semana.
Taiane: Essas sessões são para passar conhecimentos?

Graziela: Também e desenvolver a espiritualidade no médium.

Taiane: Aliás como são transmitidos os conhecimentos?

Graziela: Oral, nada de apostilinha, o médium tem que estar atento e observar
cada, o que a minha madrinha está fazendo porque depois ela vai fazer tipo de
uma prova oral. Os pontos o médium tem que saber porque até nos dias de
sessão ela, como é que se diz, ela faz tipo um teste, chama um determinado
filho, ó filho canta ponto para Mamãe Oxum, esqueceu filho? Ela dá um
feedback assim. As obrigações todas filhos e filhas tem que estar presente
para poder aprender para supostamente quando eles tiverem uma obrigação
de responsabilidade fazer, na verdade a Umbanda um médium tem que ter
uma boa audição e tem que ter um bom olho para observar. É onde é
transmitido a tradição oral.

Taiane: Fala para gente como funciona um pouco o ritual, tem uma pessoa que
dirige o trabalho?

Graziela: Sim, a dona do terreiro que seria a minha madrinha ou então a sua
axiliar que seria a mãe pequena que praticamente executa mais do que ela, ela
só determina o que é para ela fazer e ela vai e faz né.
Taiane: Aí tem outras pessoas que participam do ritual dependendo do que a
Mãe de Santo pede?
Graziela: Sim os Filhos de Santo.
Taiane: Fala para gente um pouco de como são as vestimentas, o toque do
tambor, as especificidades.
Graziela: A cor maior parte é o branco, a gente utiliza mais o branco, e quando
o filho ou a filha sabe a cor do seu Orixá que é passado pela minha Mãe de
Santo através dos jogos e búzios aí sim ela pede para comprar ó compra uma
tal vestimenta da cor do teu Orixá guia também, ou ela monta, na verdade ela
monta a guia que ela sabe os pontos certinho da entidade, e em dias de festas
ela pede para os filhos colocar a roupa do seu determinado Orixá ou entidade.

Fábio: Sua Mãe de Santo joga búzios?

Graziela: Sim joga.

Taiane: Você identifica algum tipo de preconceito por parte dos que não
participam da Umbanda?
Graziela: Identifico, são pessoas que não conhece né.

Taiane: È muito forte? Como é que você sente isso?

Graziela: Antigamente era bem mais forte, hoje em dia não é tão forte assim
não.
Fábio: Vocês costumam fazer alguma referência a Malvina, nas conversas,
alguns ensinamentos.

Graziela: Ela fala bastante da Mãe dela.

Fábio: Como é que aparece, em que momento?

Graziela: Não aparece em dias de sessões e nem, dia comum ela pega e
senta tá todos os filhos juntos e começa a falar da história dela. Os mais velhos
têm isso, adoram falar as coisas do passado então, eu pelo menos adoro né
ficar atenta ao que ela fala. E ela fala bastante o que a Mãe dela fazia que hoje
não é feito mais ou porque ela tem pena de fazer isso com o filho aí ela já corta
um pouquinho mas ela sempre fala que era feito.

Fábio: Sempre lembrando da Malvina.

Graziela: Lembrando da Malvina.

Fábio: nesses momentos mais de confraternização, fora da gira né.

Graziela: Até as entidades dela fala bastante da Malvina. É uma referência
enorme né.

Fábio: E me diz uma coisa, tá tendo algum tipo de celebração de gira no
terreiro dela, da Mãe Malvina.
Graziela: Quem tá comandando é o Altamir que é marido da filha dela, a Jura,
como eles moram no Itajaí raramente ela faz sessão aqui, eu não sei se está
em uma vez por mês ou se está em quinze ou quinze dias daí tem que ver.
Fábio: Tá aberto né?

Graziela: Sim. Porque eles tem terreiro em Itajaí então, eles fazem lá e fazem
aqui para não deixar o terreiro fechado. Na verdade tem que passar por uma
grande reforma, tá velhão.

Fábio: E escuta tu acha que a tua Mãe de Santo falaria com a gente também?

Graziela: Essa semana eu falei com ela sábado ela disse que não há
possibilidade porque além de ela atender os clientes dela ela está preparando
a festa da
Fábio: Sim imagino, mais na frente?

Graziela: Pode ser que mais na frente sim converso com ela direitinho, porque
para pessoa de fora ela dificulta passar informação sobre o fundamento do
terreiro, ela passa mais para os filhos.

Fábio: Porquê? Conta para gente um pouquinho disso.

Graziela: Não sei se, ou ela tem medo que alguém pega informação e monte
um terreiro e faz a mesma prática sem saber como fazer entendeu? Não sei,
até tava para perguntar isso para ela porquê a dificuldade de ela passar
informação, os fundamentos para pessoas que não freqüentam o terreiro dela.
Até ela pede que os filhos de santo vá assistir sessões em outro terreiro devido

a gente ter a facilidade de achar bonito e querer aplicar e, isso ela acha errado,
cada um com o seu, então ela já impede isso.

Fábio: Mas tem uma aura de mistério sempre nesses fundamentos. A gente
não sabe o que está enterrado debaixo do terreiro, os fundamentos de cada
entidade.
Graziela: Até sei, ela me passa mas eu não posso passar para ninguém.

Fábio: Sim, você é Mãe de Santo, mas isso é algo que é segredo.

Taiane: Porque tem algo enterrado debaixo do terreiro?

Fábio: Claro a gente chama de assentamento, as seguranças do terreiro,
imagina você fazer uma casa e ir lá fazer fundação é o que a gente chama de
suporte do terreiro e para mim é a parte principal. Se você não tem isso muito
bem assentado.
Graziela: Na hora que for bater a cabeça tem que saber bater a cabeça
naqueles lugares determinados.
Fábio: Fala um pouquinho do bater cabeça e porque bater cabeça. Se é só
bater cabeça?
Graziela: Não, não é só bater a cabeça.

Taiane: O que é bater a cabeça?

Fábio: Fala para eles o que é bater a cabeça?

Graziela: Para quem sabe que tá assentado a gente pode fazer, pedir
proteção, que a gira corra bem, que seu corpo não sofra incomodações por
parte das energias externas que estão por vir que são pessoas de fora que

vem assistir, tem todo esse processo. Então cada canto tem um santo como diz
a minha madrinha.

Fábio: Cada canto do terreiro teria um elemento material que lembra, que faça
referência a alguns dos Orixás da casa, geralmente da Mãe de Santo.

Graziela: Isso da Mãe de Santo, com certeza

Fábio: Entendeu?

Taiane: Sim. Você podia falar, lembra que você estava falando com a gente na
primeira vez que a gente veio aqui com a Profa. Janice, de como a Mãe
Malvina chegou aqui, você podia contar para gente.

Graziela: Bom, isso tem em livros até.

Taiane: Ah, mas a gente quer na sua voz.

Graziela: Mas é quase a mesma coisa.

Fábio: Mas isso é uma história que vocês conhecem. Como que chegou a
Umbanda aqui, como que a Malvina implantou o terreiro, isso é uma história
que vocês sabem.
Graziela: Sim.

Fábio: Mas conta para gente.

Graziela: Ai, bom.

Fábio: O que você lembra, não tem problema.

Graziela: Ela morava (…), por motivo de doença também aí ela foi pro Rio, aí
no Rio ela começou a se desenvolver e pediram para ela montar uma casa

para poder dirigir esta casa que ela montou aqui no estreito. È, tá começou e
tal tal tal e ela foi fazer Mãe um reforço, não lembro. Só que ela foi pegar os
ensinamentos e os fundamentos lá na Bahia com a Mãe Menininha, aí então
ela fez parte da sua cabeça lá com a Mãe Menininha e depois começou a dar
andamento aqui.

Taiane: O que é fazer um reforço?

Graziela: É reforçar as obrigações feita dentro de uma camarinha na cabeça
dela para os seus Orixá.

Fábio: O que é camarinha?

Graziela: Camarinha é, para nos é tipo um retiro mas, antes disso é feito todo
um ritual, e só os médiuns da casa, os Babás ou os convidados pela dona do
terreiro que vão assistir. É você se doar a sua entidade ou Orixá e eles te
doarem, é uma troca de energia e ali você sente de tudo, você sente o seu
Orixá perto de você, você sente ser tocada, você sente toda uma vibração. É
como eu estou aqui não estou sentindo por exemplo nada mas lá dentro do
terreiro você está sentindo tudo ou até pode enxergar, entendeu? É um retiro
que você tem que esta mais deitado do que em pé, concentrado no que você
está fazendo, pedindo coisas boas para ti, para sua família, entendeu, para
quem te rodeia, é isso, daí todo o processo.
Fábio: E cada pessoa tem uma camarinha especial ou é igual para todo
mundo?

Graziela: Não é igual porque eu tenho uma entidade diferente da tua assim
como os Orixás então é um pouco diferente mas, no geralzão praticamente é
igual mas, tem um determinado momento que não vai ser igual por que assim,
entendeu?

Fábio: Hum,hum... porque daí é feito um tipo de ritual específico para entidade
que lhe rege.

Graziela: Sim, por exemplo, no ano passado eu deitei dia oito e levantei do dia
quinze.
Fábio: Dia oito e dia quinze você fez sete linhas na verdade?

Graziela: Não fiz Mãe.

Fábio: A tá.

Graziela: Aí que esta Mãe é sete também. E no dia doze para o dia treze em
ponto foi feito uma outra obrigação para minha entidade pomba gira, no dia oito
foi feito para minha entidade frente Oxum e mais meus outros Orixás e no dia
doze para treze meia-noite em ponto a pomba gira da minha Mãe de Santo que
é a mesma que a minha pediu para ser entrega a comida nesse dia na minha
cabeça. Aí eu fui deitada, foi mudado todo o cenário, foi feito tudo mais voltado
para linha da Quimbanda, era tudo vermelho e tal, a roupa, tudo foi mudado. Aí
eu deitei para ela no dia treze até o dia quinze, tudo voltado para ela.
Fábio: Explica qual que é a diferença da Umbanda e da Quimbanda.

Graziela: Quimbanda na verdade é mais voltada para entidade Exú e Pomba
Gira.
Fábio: Também tem uma hierarquia, tem toda uma ritualista específica

Graziela: Sim, às vezes ela diz num determinado dia vai ter gira de Quimbanda
que é só para Exu e Pomba Gira e, não tem nada dos médiuns da... nada de
entidades da direita, daí não é aceita a Umbanda. A gente só especifica o
nome né, e tem Umbanda que inclui Exu e Pomba Gira só que não específico,
é mais voltado para o pessoal da rua.

Fábio: Que mais vocês querem saber?

Taiane: Queira saber a diferença de Entidade e Orixás.

Graziela: Orixás são mais voltados a força da natureza, entidade ou é guia né
são voltados para mais espíritos desencarnados que já habitara a terra. Por
exemplo, o Caboclo é a encarnação do índio vamos dizer assim, as crianças
são nossas deijadas são espíritos de crianças e, os Pretos Velhos os escravos,
e as Pombas Giras são as ditas profissionais do sexo que hoje fazem a
caridade para poder evoluir, que a nossa Umbanda puxou muito do
Cardecísmo essas coisa de evolução e tal. E tem o Orixá Exu que é também
voltado mais a evolução, voltado a natureza como a entidade, aí já falam que a
entidade estão regido por esse Exu.
Fábio: E conta para gente um pouquinho se é que existe algum tipo de relação
entre o tipo de pratico e o Cardecismo.

Graziela: A relação seria para eles o Cardecismo o Caboclo, o Preto Velho
seria o espírito de pessoas que está para evoluir, no estado de evolução assim
como as entidades Exú que também as vezes ignora a entidade Exú.
Fábio: Mas vocês falam as vezes do Cardecismo?

Graziela: Não, não falamos.

Fábio: Eu lembro que tem terreiros que mandam os filhos lerem os livros dos
espíritos.

Graziela: Tem terreiros, mas no nosso não. Até se puder pedir um passe na
minha cardecista até pode, eles não proíbem mas, assim o que acontecer lá,
alguma coisa a minha Mãe de santo pede para gente resolver e não ela. Por
isso que ela também impede de ir em outro terreiro porque se tu receber uma
carga negativa porque é que ela vai ter que tirar, entendeu?

Fábio: Claro. A linha de Umbanda que você pratica ela é Umabanda carioca
que, por exemplo, Fernandinho de Morais teria começado?

Graziela: A que o cardecista?

Fábio: Não o de, de onde vem essa linha de Umbanda?

Graziela: Bom, eu também queria saber mas, eu no meu conhecimento acho
que veio da Cabula.
Fábio: Também? Tem um terreiro de Cabula na rua do terreiro que eu ia.

Taiane: o que é Cabula?

Fábio: Cabula é um outro, uma outra linha de.

Taiane: uma outra linha?

Fábio: Sim.

Graziela: Porque a Umbanda é uma mistura né. Só que eu não acredito como
nesse curso da Umbanda que veio do velho.
Fábio: Ah, eu também não.

Graziela: Eu não acredito nisso. Então eu quero chegar até o início, eu acho
que não é Cabula, é outro.

Fábio: É porque eu conversei com os meninos da Cabula que eu conheço e a
Almas de Angola teria vindo desta mistura que já era Cabula também, Eu achei
que esta linha de Umbanda da Malvina teria vindo do Rio de Janeiro dos
Velhos.

Graziela: Não, do velho?

Fábio: Do ritual que ele funda.

Graziela: Também não acredito nesse cem anos de Umbanda, para mim ela é
bem antiga.
Fábio: Também não. Como é a preparação da gira no dia d celebração
semanal? Tem algum tipo de preparação, de recolhimento de, por exemplo,
hoje é sábado tem uma gira
Graziela: A minha Mãe de Santo tem que pedir para os médiuns tomar banho
de.., fazer um descarrego, ela ensina, cada um faz em sua casa ou então ela
marca um dia para fazer no terreiro, para preparar o corpo.
Fábio: Tem uma preparação então?

Graziela: É.

Taiane: Qual a diferença em termos de gira e sessão?

Graziela: É a mesma coisa.

Fábio: O que significa a religião para ti. O que você identifica em ser
Umbandista?

Graziela: Para mim é um equilíbrio de energia e se sentir bem, eu me sinto
bem.

Fábio: Você se imagina fora, não praticando?

Graziela: Não, não imagino porque não adianta qualquer… se escutar um
batuque cantando Umbanda, até capoeira já leva para aquele lado da
Umbanda eu vou estar me mexendo entendeu, eu quero liberar energia ruim e
querer adquirir energia boa, quero estar bem com o meu corpo. É isso que me
leva estar na Umbanda também, estar bem com o meu corpo.

Fábio: Você se mexeu agora quando você falou da música, além de cada
entidade ter um toque, ter um canto, tem uma dança especial?

Graziela: Tem.

Fábio: Como é que é? Você imagina uma gira sem dançar?

Graziela: Não.

Fabio: O que significa a dança na Umbanda? O que é que você sente quando
está dançando.
Graziela: Lembrando, como eu tinha dito, liberando as energias ruim, sacudir
toda para liberar, e como diz a minha madrinha é ter, pegar as energias boas e
nossa dançar para um Orixá é maravilhoso, você esta dançado para ele porque
você está pedindo coisas boas, e a minha madrinha adora que os médiuns
dance para os Orixás e para a entidade. E cada um tem uma dança.
Taiane: Eu ouvi quando você estava falando, a eu sinto que o seu pai é tal
Orixá, como é que funciona isso? Como é que sente isso?
Graziela: Bom, depende do momento, de como está tua energia também e, por
exemplo, ele visualizou a cor, pode visualizar a também pode sentir uma
emoção que te leva a interpretar a entidade que está do teu lado ou a sua
entidade ou o Orixá de cabeça. Aí depende de cada médium também, não é
fixo para mim, nem é fixo para ti, nem para ele, eu posso sentir de uma forma
diferente da dele.
Taiane: E todo mundo tem um pai e uma mãe?

Graziela: Sim.

Fábio: É com o tempo tu vai desenvolvendo habilidade da visão, da
sensibilidade. Tu lembra no dia que eu tava na aula e falei você é filha de

Yemanjá né Bia e ela sou professor, lembra? É uma habilidade que você vai
desenvolvendo assim até, tipo tou na Umbanda faz sete anos, então alguma
coisa tem que ver né, até por uma questão de proteção, quando você sente
que alguma coisa esta, vai te atingir, você já se mexe, na própria gira quando
você vê que tem algum tipo invasão externa, algum tipo de energia negativa.

Graziela: Sente uma energia pesada, ai você diz eta eu vou me afastar.

Fábio: É, até quando tem algum médium passando mal você saber exatamente
porque é que ele está passando mal.

Mariana: A Grazi de vez em quando solta aqui que a energia está pesada
nesse lugar.

Fábio: Uma coisa que você vai.., alguns médiuns ouvem.

Graziela: É ouvem, assim passar perna na pessoa e você sentir tontura. Nossa
isso aqui já passou várias vezes.
Taiane: Às vezes tem vantagem.

Fábio: É tem vantagens e tem desvantagem, mas tem mais vantagens
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
As disciplinas Prática Curricular: Patrimônio Cultural (I e II) estão
inseridas no currículo do curso de Licenciatura e Bacharelado em História da
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, sendo disciplinas
referentes à quarta e à quinta fases do supracitado curso; e tem como objetivo
colocar futuros historiadores em contato com uma instituição que tenha como
prática a preservação do patrimônio cultural. As disciplinas são realizadas em
dois semestres, sendo que no primeiro os discentes deverão elaborar um
projeto a ser realizado junto a uma instituição escolhida; executando o mesmo
no semestre seguinte, em forma de estágio.
A instituição escolhida pelo nosso grupo para o desenvolvimento do
projeto aqui descrito é a Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural da
Fundação Catarinense de Cultura – FCC. Tal instituição é, na esfera estadual,
o setor responsável pelas ações de proteção, preservação e salvaguarda do
patrimônio cultural catarinense; tem como prioridade defender o patrimônio e a
identidade de cada região de Santa Catarina, procurando respeitar as
particularidades locais, além de estimular as iniciativas regionais.44 A Diretoria
de Preservação do Patrimônio Cultural está localizada, atualmente, no prédio
do Centro Integrado de Cultura – CIC – da cidade de Florianópolis.
A Diretoria é responsável pelos museus vinculados ao governo do estado
de Santa Catarina, além da coordenação do Sistema Estadual de Museus. É
na Diretoria que tem início os processos de tombamento que resultarão na
preservação de bens culturais do estado. Referente ao processo de
tombamento, faz-se necessária uma breve discussão histórica para a
compreensão da importância do mesmo.
Visto que o tombamento de um bem está intrinsecamente ligado às
ações de preservação, é fundamental citar que, segundo Suzana Sampaio
(apud ALTHOFF, 2008) podem ser divididas metodologicamente em dois
distintos processos: o de “reconhecimento” e o de “intervenção”, sendo que a
responsabilidade de intervenção compete a órgãos públicos. O processo de
44
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“reconhecimento” implica nas ações feitas com intuito de estabelecer quais
bens poderão passar por um processo de “intervenção”, sendo que este se
refere às ações feitas no sentido de preservar o bem tombado.
O tombamento é um registro, “devidamente instruído e justificado
tecnicamente” (ALTHOFF, 2008), que confere proteção jurídica ao bem.
Através deste, fica proibido legalmente qualquer ato de destruição total ou
parcial do bem tombado; pode assim ser considerado um processo de
conservação preventiva. A Constituição Brasileira em seu art. 23 determina
que:
É de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Municípios:
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais
notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.
(BRASIL, 1988)

Fátima Regina Althoff, em sua dissertação de mestrado intitulada
Políticas de Preservação do Patrimônio Edificado Catarinense – A gestão do
patrimônio urbano de Joinville, afirma que após um bem ser declarado
legalmente como portador de valor cultural, artístico ou arquitetônico, cuja
proteção é interesse do estado, surge a necessidade da tutela administrativa.
Dessa forma, deverão existir instituições para garantir a fiscalização e
conservação desses bens.
Vale lembrar que o Estado brasileiro cria o Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - SPHAN (hoje denominado Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN) na década de 1930, sob a
perspectiva adotada pela maioria dos países ocidentais, a de construir seus
modelos de preservação de patrimônio cultural através de uma noção de valor
nacional.
A crescente preocupação em salvaguardar os bens de valor cultural parte
do que o historiador Pierre Nora chama de “vontade de memória”, a qual,
segundo Nora, nasce e vive do “sentimento que não há memória espontânea,
que é preciso criar arquivos, manter aniversários, organizar celebrações [...]”
(1993, p.13). É um fenômeno que surge com a aceleração do tempo e da
própria

história

causada

pela

revolução

industrial

e,

posteriormente,

corroborada pela revolução dos meios de comunicação. A memória coletiva até
então predominantemente interiorizada e oral, com a aceleração da história,
torna-se individualizada, exteriorizada e escrita. Nora, no clássico texto “Entre a
Memória e História: A problemática dos lugares”, explica:
À medida em que desaparece a memória tradicional, nós nos
sentimos obrigados a acumular religiosamente vestígios,
testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que
foi, como se esse dossiê cada vez mais prolífero devesse se tornar
prova em não se sabe que tribunal da história. (NORA, 1993, p.15)

Da “vontade de memória” vem o que Nora conceituou como “lugar de
memória”. Para o autor, “Os lugares de memória são, antes de tudo, restos”
(1993, p.12), pois têm simultaneamente valor funcional, material e simbólico.
Esse é um fenômeno que cresce rapidamente à causa das transformações das
relações de espaço-tempo na sociedade moderna. Para Pierre Nora “o fim da
história-memória multiplicou as memórias particulares que reclamam sua
própria história” (1993, p.17).
É a vontade de colecionar e preservar esses “restos” dentro de uma
sociedade que está voltada cada vez mais para o presente, que implica na
ampliação do conceito de patrimônio cultural. Nesse sentido, em 1988, a
Constituição Federal Brasileira vai estabelecer legalmente o que compreende
como patrimônio cultural. O artigo 216 diz: "Constituem patrimônio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira". Na sequência do artigo,
vai incluir as formas de expressão, modos de criar, de fazer e de viver, as
criações científicas, artísticas e tecnológicas; além dos já reconhecidos
documentos, obras, edificações e demais espaços de manifestações artísticoculturais, como definidores do patrimônio cultural.45
Como visto há um alargamento do conceito, são estabelecidas
formalmente as noções de patrimônio material e imaterial, o que acarreta um
maior desafio no sentido da preservação dos bens culturais. Para isso, em
2000 é instituído, através do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, o
45
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Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, por meio do Decreto n°
3.551.
Nesse sentido, além do processo de tombamento de bens móveis e
imóveis, necessita-se de projetos que dêem conta da preservação dos bens
agora conhecidos como imateriais.
A Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundação
Catarinense de Cultura, a partir de 2006, inicia uma parceria com a AMAVI
(Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí) através de um projeto dessa
instituição, intitulado Resgate do Patrimônio Histórico. Em 2008, como
continuação do projeto é implantado o Identidades. Esse projeto é realizado em
localidades específicas, onde são constatadas determinadas práticas, ou
costumes, compreendidos pela própria comunidade local como possíveis
heranças culturais. Para os realizadores do projeto, a identidade de um povo
depende da maneira como ele se relaciona com sua memória. Dessa maneira,
é fundamental que as comunidades locais tenham condições de avaliar o que
pode ser considerado a sua herança cultural. Isso torna a participação da
comunidade parte fundamental para a realização do projeto, e também
contribui para que posteriormente seja garantida a perpetuação daquilo que
será herança cultural através das gerações.
Considerando que o estado de Santa Catarina é composto por uma
grande diversidade étnica, é interessante que as especificidades de cada
região sejam reconhecidas, valorizadas e respeitadas. Nesse contexto está
inserido o Identidades, o qual propõe ações conjuntas entre o poder público e
comunidades locais, para identificar, valorizar e proporcionar formas de
preservação do patrimônio cultural catarinense46. O projeto tem como
metodologia a promoção de encontros onde os participantes passam a
conhecer o tema e são orientados acerca de formas de reconhecimento e
proteção de bens culturais, através do preenchimento de fichas de
mapeamento e inventário. Além disso, são realizados trabalhos de campo, os
quais possibilitam o convívio com a realidade do “fazer” cotidiano, os hábitos,
tradições, festas e celebrações da comunidade envolvida no processo.

46

Informações
acerca
do
Projeto
Identidades
retiradas
do
site:
<http://www.alquimidia.org/patrimoniocultural/index.php?mod=pagina&id=3642>, acessado em
20-06-2010

A proposta do projeto Identidades está inserida, sobretudo, no âmbito do
patrimônio imaterial, visto que está ligada à preservação do chamado “saber
fazer”. Até agora o projeto desenvolvido resultou em duas publicações, os
“Cadernos do Alto-Vale”, resultado do projeto aplicado na região do Alto-Vale
do Itajaí, que abrangia 28 municípios, e os “Cadernos da Serra”, resultado do
projeto aplicado à região serrana de Santa Catarina no ano de 2009, que
abrangia 16 municípios.
Nesse contexto, nosso grupo resolveu se pautar no projeto Identidades
para propor um estudo acerca das manifestações religiosas de matriz africana,
especificamente a umbanda e o candomblé, na cidade de Florianópolis, visto
que tal tema tem ainda pouca visibilidade no âmbito estadual.
A importância da discussão referente aos terreiros de umbanda (Almas e
Angola, “de raiz”, jêje) e candomblé no município de Florianópolis remete à
constatação de que os projetos da Diretoria de Patrimônio estão voltados, até
hoje, principalmente para as populações de ascendências germânica e italiana,
sendo incipientes as pesquisas a respeito das populações de origem africana
no órgão público. Embora tenham sido feitas pesquisas no âmbito da
Superintendência do IPHAN em Santa Catarina, estas são sobre populações
quilombolas e não sobre terreiros de religiões de matriz africana.
Identificar, pesquisar e mapear alguns terreiros de religiões de matriz
africana em Florianópolis é um desafio que no intriga, pois o desenvolvimento
deste projeto, de certa forma, é contribuir para a reflexão sobre o papel e o
lugar destas religiões no cotidiano da cidade.
Apesar de alguns preconceitos e estereótipos, vemos, hoje, as religiões
de matriz africana como pertencentes à cultura nacional; porém, os significados
dados a determinadas manifestações culturais não são estáticos, pois mudam
de acordo com o contexto histórico, social e político. Podem, contudo, deixar
marcas que persistem ao longo da história.
No caso das religiões de matriz africana, estas foram por muito tempo
perseguidas, demonizadas e tiveram muito dos seus praticantes reprimidos
através da força. Sendo assim, algumas visões que se formaram no final do
século XIX e principalmente no início do século XX persistem até os dias de
hoje.

Muitos estudiosos, como Letícia Vidor de Souza Reis (1996), acreditam
ser a capoeira uma forma particular de fazer política, uma metáfora, onde, na
lógica da capoeira, o mais forte na roda não é o que possui maior força física,
mas sim aquele que detém maior malícia, aquele que tem a ginga e a “manha”.
Segundo a autora, essa malícia contida na capoeira seria uma forma de
inverter a força visível dos senhores e o enfrentamento direto dentro de uma
lógica promovida no jogo político chamado escravidão.
Essa mesma estratégia foi utilizada para orientar as populações de
origem africana na adoração de seus deuses, pois a intolerância a seus cultos
sempre foi significativa. Por conta disso a íntima convivência com santos
cristãos em seus rituais, com intuito de camuflar sua verdadeira intenção, era
constante. Letícia Reis ainda aponta que, para que os batuques pudessem
ocorrer, as populações de origem africana aproveitavam as festividades de
irmandades religiosas, como a de Nossa Senhora do Rosário, onde, nessa
mistura, os sons dos tambores tocavam deuses e homens.
Trazidos com a diáspora, os cultos de matriz africana revelam, segundo
Renato da Silveira (2005), muito de nossas crenças e também de nossos
preconceitos. Das diferentes práticas de populações africanas, surge o
encontro, e com este a reformulação de diversos cantos, lendas e rituais, onde,
ainda hoje, essas práticas são a memória viva influenciada pela tradição oral,
do canto em iorubá aos batuques para os orixás.
João José Reis (2005) diz em seu texto “Bahia de todas as Áfricas”, que
as primeiras referências ao candomblé são datadas no séc. XIX. Porém, pouco
se sabe sobre a história das religiões de matriz africana neste período, porque
muito do que se guarda vem da tradição oral, até pouco tempo vista como uma
fonte não confiável pelos historiadores. Assim, os estudos se baseiam
principalmente em dois tipos de fontes escritas, nos jornais e registros policiais.
Segundo João José Reis (2005), os sujeitos que faziam este tipo de
registro nada entendiam das práticas e rituais desses cultos religiosos, ou
estavam interessados nestes como tema de pesquisa, lazer e curiosidades, ou
perseguiam e condenavam estas práticas. Com isso os estereótipos formados,
assim como informações equivocadas, eram constantes nesses tipos de
documentos.

É importante ressaltar nesta discussão que as práticas religiosas de
matriz africana não são e não podem ser vistas de maneira homogênea. Os
candomblés do séc. XIX eram liderados por pessoas libertas, porém a
participação de cativos, crioulos e descendentes de europeus era constante. E
apesar de abrir espaço para diversas camadas sociais, cada espaço de culto,
posteriormente chamado de terreiro, possuía diversas formas de professar a fé.
Segundo Regiane Augusto de Mattos,
Desse modo, o candomblé, além de ser uma forma de expressão
religiosa, servia igualmente para marcar os espaços das diferentes
‘nações’ africanas. Por isso, até hoje existem as diferentes ‘nações’
do candomblé, com base na diferenciação feita entre as influências
recebidas das diversas tradições africanas. (MATTOS, 2007, p.162)

Com o advento da República, nos confrontamos com a perseguição
escancarada e a invisibilidade para com estas práticas. Queria-se apagar o
passado da escravidão, assim como branquear o país por conseqüência de um
processo de modernização e das teorias raciais surgidas na Europa.
Por sermos um país com forte influência católica, a perseguição às
religiões de matriz africana foi ainda mais forte. Do calundu ao candomblé, os
discursos que demonizavam estas práticas foram extremamente significativos,
de modo que tais práticas tentaram sobreviver integrando-se e mesclando-se a
práticas religiosas toleradas, formando o que alguns estudiosos chamaram de
sincretismo.
Segundo os estudiosos, a intolerância contra práticas religiosas
afrobrasileiras enfrenta a indiferença social. O problema sofre de
notória invisibilidade. Entretanto, por conta principalmente do
preconceito por parte de adeptos de religiões neopentecostais (Igreja
Universal, Internacional da Graça, entre outras), práticas religiosas
chegam a ser quase proibidas em determinadas regiões. O aumento
dos praticantes de cultos neopentecostais, e de seus poderes
midiático e político, somado à ambiguidade das políticas educacionais
seriam as principais causas da intolerância religiosa. Márcio
Gualberto, do Coletivo de Entidades Negras do Rio de Janeiro,
ironiza o preconceito. “As religiões de matrizes africanas não têm
como cultuar o diabo, até porque esta figura não existe em nosso
panteão”, diz. (UCHOAS, 2010)47
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O texto continua: “No início de maio, uma missão decidiu investigar, no Rio de Janeiro, um
dos mais velados e complexos problemas dos afrodescendentes no Brasil. A Relatoria do
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Com apoio da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) do Rio de Janeiro, a

Fazendo um paralelo entre o passado e os dias atuais, podemos
perceber que algumas construções simbólicas são reproduzidas até os dias de
hoje, mesmo que adotadas por outra prática religiosa. A ironia feita por Márcio
Gualberto é significativa, pois mostra como um certo discurso condena práticas
que nem se quer conhecem.
Ao cultuarem os orixás, os praticantes do candomblé no século XIX
tinham que fingir estar fazendo oração a algum santo católico, surgindo então
essa mistura, onde o São Jorge católico condiz com o orixá Ogum, por
exemplo.
A umbanda, por exemplo, é uma religião de matriz africana onde,
através do sincretismo, os arquivos e repertórios das tradições africanas,
européias e indígenas são todos amalgamados numa mistura singular.
(MARTINS, 2000).
No caso de Florianópolis, o primeiro terreiro de Umbanda, em vez de
buscar um lugar central, como ocorre na trajetória da maioria dos centros de
Umbanda nos grandes centros urbanos, instala-se em uma área na região da
Grande Florianópolis quase desabitada, buscando uma invisibilidade; segundo
a socióloga Cristiana Tramonte (2001), isto “certamente protegeria o grupo da
violência originária dos estigmas, companheiros da história das religiões afrobrasileiras no Brasil e também em Florianópolis”. A autora ainda destaca uma
entrevista feita com a Mãe Malvina, que introduziu a Umbanda na região, feita
no jornal “O Estado” em 23/04/1982:
[...] houve uma época em que a Umbanda era considerada feitiçaria.
Sofri muito porque as pessoas não estavam acostumadas com isso,
que é comum do Rio de Janeiro para cima principalmente.” (apud
TRAMONTE, 2001, p.79)

Nosso estudo de caso situa-se na Cidade de Florianópolis nos dias de
hoje, onde procuraremos reunir alguns elementos das religiões de matriz
africana, assim como o levantamento dos lugares onde são realizados rituais
(terreiros).
equipe também se propôs a investigar a situação da educação em área de remanescentes de
quilombolas.”

Dentro desse sincretismo , grupos religiosos recebem influências,
imbricam-se e formam espaços religiosos na cidade. E na perspectiva
“ritualística” disseminada por estes, pretendemos encontrar as particularidades
e a pluralidade dos significados em cada terreiro levantado.
Segundo Cristiana Tramonte, é difícil datar qual teria sido o primeiro
terreiro aberto ao público na Região da Grande Florianópolis, porém, o que se
tem referência é que o primeiro centro de Umbanda teria sido o terreiro da
mãe-de-santo Malvina Ayroso de Barros (1910/1988), o Centro Espírita São
Jorge. A autora ainda aponta que durante a sua pesquisa, alguns entrevistados
mencionaram diversos centros que estariam atuando na mesma época de Mãe
Malvina, mas o terreiro desta, segundo a autora, é a referência sobre a qual
não há nenhuma controvérsia. (TRAMONTE, 2001, p.75)
Tramonte diz que é na década de 1930 que a Umbanda apresentará
uma alternativa coerente em Florianópolis. Pois sendo uma “síntese” de
algumas religiões, portadora da herança cultural dos “negros”, indígenas, do
catolicismo e abraçando também o kardecismo europeu das classes médias,
atrairá

um

grande

número

de

pessoas

interessadas

em

participar,

majoritariamente das classes populares, atingindo também as classes médias e
a elite. A religião será então a pioneira das religiões afro-brasileiras na região,
fazendo com que surjam outras vertentes como Almas e Angola, Candomblé e
outros como Omolocô e Cabula. (TRAMONTE, 2001, p.85 e 96).

OBJETIVO GERAL
Estudar e sistematizar informações sobre locais de culto (terreiros) de
religiões de matriz africana existentes em Florianópolis, com o intuito de tornar
visíveis as manifestações culturais de grupos afro-descendentes, repensando
seu lugar nas práticas de preservação do patrimônio cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

. Levantar terreiros de umbanda (Almas e Angola, “de raiz”, jêje) e candomblé
no município de Florianópolis.
. Visitar alguns dos terreiros levantados, registrando os encontros com os
responsáveis (gravação de entrevistas, registros fotográficos dos espaços
visitados, filmagem dos rituais).
. Estudar os materiais levantados e registrados, produzindo vídeo que sirva
como base para possível registro das manifestações culturais observadas
como patrimônio imaterial.

METODOLOGIA
Através do uso de entrevistas com alguns participantes de religiões de
matriz africana, fazer um levantamento de alguns terreiros de Candomblé e
Umbanda na região de Florianópolis. Os terreiros a serem levantados e
mapeados não seguirão uma linha especifica, ou seja, trabalharemos com
terreiros de Umbanda de “Almas e Angola”, “de raiz”, “Jêje” e Candomblé.
Lembrando que tais entrevistas contarão com os procedimentos recomendados
na área de História Oral.
Com estas entrevistas iremos estabelecer possíveis contatos com outros
praticantes que nos possibilitem realizar mais entrevistas, fazer o levantamento
de alguns terreiros, assim como a realização de visitas a estes. A partir dessas
visitas

e

entrevistas,

iremos

fazer

um

levantamento

em

torno

de

aproximadamente cinco terreiros. Assim como o preenchimento das fichas do
projeto “Identidades” (em anexo), no processo de coleta de dados.
Através de alguns recursos audiovisuais, tais como câmera fotográfica e
uma filmadora, já disponibilizadas pelo NEAB (Núcleo de Estudos Afrobrasileiros) (FAED - UDESC), registrar rituais de alguns terreiros levantados
com o intuito de buscar compreender algumas lógicas dentro da religião para
que se possa explicá-las. Além disso, serão utilizados computadores, com a
finalidade de uma produção áudio-visual, e uma consulta bibliográfica
pertinente aos temas enfocados que servirão de base para o produto final.
A produção áudio-visual será realizada no programa Windows Movie
Maker, com base nas informações coletadas. Pensou-se em uma produção
demonstrativa, que possibilite uma compreensão de alguns rituais praticados
na região de Florianópolis, suas lógicas, especificidades e diferenças, assim
como a localização dos terreiros mencionados no vídeo. Utilizaremos imagens
registradas de alguns rituais, entrevistas e fotos, com falas demonstrativas que
possibilitem uma visão geral do assunto discutido.
Optamos por uma produção de aproximadamente oito minutos, em
primeira instância.

FONTES

As principais fontes serão entrevistas com participantes de religiões de
matriz africana (Umbanda e Candomblé) e com estudiosos do tema. A história
oral tornou-se uma fonte comum para historiadores que recortam suas
temáticas na História do Tempo Presente. Será através da memória de alguns
personagens que procuraremos nortear algumas das narrativas, sem
desconsiderar as implicações da utilização deste método. Ordenaremos o
procedimento de trabalho através do uso da citada fonte, considerando as
imbricações entre o sujeito e o objeto de estudo, bem como entre história e
memória. Teremos que atentar para a chamada “seletividade da memória” e
para isso precisaremos estar munidas de conhecimento teórico. Assim, nos
valeremos do pensamento de Marieta Ferreira e Janaína Amado (2001, p.XVI),
que destacam a importância da teoria da história, que permite “pensar
conceitos de história e memória, assim como as complexas relações entre
ambos.”
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ANEXOS

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural

Questionário de Identificação:
Celebrações
Entrevistador:

Código Ficha:

Supervisor:

Horário da entrevista
Início:

Região:

Nome:
Ocupação:
Endereço:

Telefone / fax:

Denominação:

DATA:

Término:

Município:
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO
Nº:

Como é conhecido:
Onde nasceu:
Desde quando mora no local:

Email:
IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL
Outras denominações freqüentes:

Origem Étnica Cultural:

Histórico / Testemunho:
(Quando, como e por que começou, motivo religioso, comercial, lazer...)

Questionário de Identificação:
Celebrações
Denominação:
Região: Grande Florianópolis
Descrição:

Código Ficha:

DATA:

Município:

- Onde?
- Manifestações com seus devidos equipamentos (objetos, adereços, adornos, trajes, instrumentos
musicais)?
- Duração e periodicidade?

- Quem faz, e quais são as etapas de preparação?
- Existem comidas e bebidas próprias?
- Existem danças, músicas próprias?

Existem mudanças ou adaptações na celebração?

Público-alvo:

Entidade Promotora:
Responsável:
Telefone:
e-mail:
Anos em que a festa aconteceu desde 1998:
(

)1998

( )1999

(

)2004 ( )2005

(
(

Periodicidade:

) 2000 ( ) 2001

(

) 2002 ( )2003

) 2006 ( ) 2007

(

) 2008

(

) 2009

Produtos comercializados (de referência cultural, produtos típicos, da região):

Observações gerais / Curiosidades:
- Existem histórias associadas à celebração?

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural

Questionário de Identificação:
OFÍCIOS E MODOS DE FAZER
Entrevistador:
Região:

Código Ficha:

Município:

IDENTIFICAÇÃO DO ARTESÃO
Nome:
Como é conhecido:
Onde nasceu: Santo Antônio, São Bonifácio
Desde quando mora no local:
Endereço:
Telefone:

Denominação:
Origem Étnica Cultural:
Imagens:

Histórico / Testemunho:

IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL
Outras denominações freqüentes:

Questionário de Identificação:
OFÍCIOS E MODOS DE FAZER
PRODUÇÃO ARTESANAL
Denominação:
Região:

Município:

Características e técnicas utilizadas (e o que foi adaptado?)

Principais ingredientes:

Comercialização: ( ) sim

( ) não

Dias, horários, locais de comercialização:

Observações gerais / Curiosidades:

Código Ficha:

