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RESUMO 

 

Tratamos aqui de estudar a criação, institucionalização e tradicionalização 

de dois rituais  de solicitação de cura realizados em templos de religiões afro-

brasileiras oficiados pela sacerdotisa do Kwe Asé Azawane, Gayaku Veranice de 

Oliveira  dedicados ao Vodun Azawane, um vodun pertencente à família de 

Sapaktá. Família de voduns senhores da terra, deuses que têm entre suas 

atribuições e poderes a responsabilidade pelas doenças e as curas, pela vida e a 

morte, pala fartura da terra e pelas transformações. Esse vodun foi agregado aos 

panteões yorubano e umbandista com os nomes yorubanos Obaluayê/Omulu.  

Os rituais aqui tratados são rituais que surgiram recentemente e se 

institucionalizaram e tradicionalizaram rapidamente envolvendo a participação de 

membros de duas religiões, sendo um dos rituais, a Reza Para Azawane, objeto 

principal desse estudo: um ritual inter-religioso,  uma reza oficiada idioma africano 

utilizado no candomblé jeje-mahi, realizada no templo umbandista do Grupo 

Espírita Obreiros de Oxalá. 

Palavras Chave: Religião afro-brasileira, Candomblé  e Umbanda ,Ritual 

inter-religioso. 
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ABSTRACT 

 

We try to study the creation, institutionalization and traditionalization of two 

healing rituals performed in temples of Afro-Brazilian religions officiated by the 

priestess of Kwe Asé Azawane, Gayaku Veranice de Oliveira dedicated to Vodun 

Azawane, a vodun belonging to the Sapaktá family. A family of vodun landlords, 

gods who have among their attributions and powers the responsibility for diseases 

and cures, for life and death, for the abundance of the earth and for 

transformations. This vodun was added to the Yoruban and Umbandist pantheons 

with the Yoruba names Obaluayê / Omulu. 

The rituals discussed here are rituals that have recently emerged and have 

become institutionalized and rapidly established by involving members of two 

religions, one of the rituals, Reza Para Azawane, the main object of this study: an 

interreligious ritual, a recitation of the African language used in candomblé jeje-

mahi, held in the Umbandist temple of the Grupo Espírita Obreiros de Oxalá. 

Keywords: Afro-Brazilian religion, Candomblé and Umbanda, Interreligious 

ritual. 
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RESUMEN 

 

Se trata de estudiar la creación, institucionalización y tradicionalización de 

dos rituales de solicitud de curación realizados en templos de religiones 

afrobrasileñas oficiados por la sacerdotisa del Kwe Asé Azawane, Gayaku 

Veranice de Oliveira dedicados al Vodun Azawane, un vodun perteneciente a la 

familia de Sapakta. La familia de voduns señores de la tierra, dioses que tienen 

entre sus atribuciones y poderes la responsabilidad por las enfermedades y las 

curaciones, por la vida y la muerte, la abundancia de la tierra y las 

transformaciones. Este vodun fue agregado a los panteones yorubano y 

umbandista con los nombres yorubanos Obaluayê / Omulu. 

Los rituales aquí tratados son rituales que surgieron recientemente y se 

institucionalizaron y tradicionalizaron rápidamente involucrando la participación de 

miembros de dos religiones, siendo uno de los rituales, la Reza Para Azawane, 

objeto principal de ese estudio: un ritual interreligioso, una reza oficiada idioma 

africano utilizado en el candomblé jeje-mahi, realizada en el templo umbandista 

del Grupo Espírita Obreiros de Oxalá. 

Palabras Clave: Religión afro-brasileña, Candomblé y Umbanda, Ritual 

interreligioso. 
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Introdução 

 

Esta pesquisa monográfica visa tratar da criação e institucionalização1 e 

tradicionalização2 do ritual inter-religioso denominado para fins desta pesquisa 

Reza Para Azawane. Este ritual específico se comunica com outro ritual sobre o 

qual trataremos em menor escala. Os dois rituais estudados foram originados em 

diferentes religiões afro-brasileiras e surgiram a partir da gestão e das relações 

interpessoais e religiosas existentes entre as responsáveis pelo Kwe Asé 

Azawane terreiro de candomblé, da nação jeje-mahi, dirigido pela Gayaku 

Veranice de Azawane – Veranice Souza de Oliveira,  e pelo Grupo Espírita 

Obreiros de Oxalá - GREOO-   terreiro de umbanda dirigido por Mãe Paulinha de 

Oxum - Neide Paulina de Assis. 

Os rituais permitiram a formação de uma ponte inter-religiosa entre 

candomblé e umbanda que ultrapassa as relações pessoais e religiosas entre as 

dirigentes e seus filhos de santo e atinge a assistência, o público, sem no entanto, 

sincretizar3, bricolar4 ou extravasar no ritual os limites de cada uma das religiões 

                                                           
1
 O termo intitucionalização é muito usado em psicologia para referir-se entre outras coisas  

àqueles que passam por instituições e  criam hábitos que os marcam. Ex. hospitais psiquiátricos, 
forças armada, colégios internos, instituições religiosas, etc. Pode ser usado, como neste caso 
para expressar uma regularidade no fazer  ritual.  Mais adiante, ao falarmos sobre a 
institucionalização a Umbanda o termo se deslocará adquirindo o sentido de formar e conformar a 
religião quanto aos seus aspectos rituais, morais,  estruturando-a quanto aos seus fazeres , 
crenças e conteúdos de pertença e fazendo com que seja reconhecida como tal aplicando-se a 
institucionalização como elemento chave para a legitimação da religião ante à sociedade 
abrangente. 
2
 Tradicionalização refere-se ao transformar algo, no caso os rituais em questão, em uma tradição, 

algo que é repetido no tempo, um marco pelo qual se espera e o qual se internaliza como parte do  
calendário. 
3
Sincretizar: Combinar ou fazer a síntese de princípios de diversas doutrinas ou de .concepções. 

heterogêneas. , in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/dlpo/sincretizar [consultado em 07-07-2018]. 
4
 Bricolar  é reunir parte de vários elementos para a formação e um outro. Em antropologia, o 

termo bricolagem surge a partir da obra de Levi-Strauss,  ‘O Pensamento Selvagem’ (pp.32-49)..  
A bricolagem seria uma reunião de diversas partes de projetos distintos em um novo objeto sem 
que, no entanto, se tornem um projeto novo ou original.  O bricoleur reúne as partes que lhe 
servem de vários projetos e compõe algo diferente, sem criar  algo novo. No que tange ao 
pensamento mítico-religioso:   “(...)Compreende-se, assim, que o pensamento mítico, (...)trabalha 
também por analogias e aproximações, mesmo que, como no caso do bricolage, suas criações se 
reduzam sempre a um arranjo novo de elementos cuja natureza só é modificada à medida que 
figurem no conjunto instrumental ou na disposição final.”  (...)a reflexão mítica aparece como uma 
forma intelectual de bricolage. (...)   Ora, é peculiar ao pensamento mítico, assim como ao 
bricolage no plano prático, a elaboração de conjuntos estruturados não diretamente com outros 
conjuntos estruturados' mas utilizando resíduos e fragmentos de fatos –(...) testemunhos  fósseis 
da história de um indivíduo ou de uma sociedade. Num certo sentido, inverte-se a relação entre 
diacronia e sincronia: o pensamento mítico, esse bricoleuse, elabora estruturas organizando os 
fatos ou os resíduos dos fatos.”. 
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em questão.   Os rituais aqui tratados não se propõem como eventos ecumênicos.  

Ambos são realizados todos os anos no mês de agosto. Um em cada uma das 

casas citadas acima. 

Ao longo do texto tratarei dos enredos e caminhos (FLAKSMAN, 2014) que 

uniram essas mães de santo e deram origem aos rituais. Embora de forma rápida 

serão comentadas questões referentes ao mercado religioso, eficácia simbólica, 

as relações de parentesco religioso, alteridade e respeito inter-religiosos. 

Justifico meu interesse pelo tema, por tratar-se da criação de novos rituais  

que não foram pensados originariamente para se tornarem tradições e cuja 

formação,  institucionalização e  tradicionalização pude acompanhar desde os 

anos iniciais.   

O estudo de tais rituais e seu processo de tradicionalização possibilita 

e  igualmente revela relações inter-religiosas (candomblé-umbanda) que sem 

desfazer das fronteiras de cada uma das religiões em foco permitem 

relacionamentos que extravasam os muros de cada um dos terreiros ao se 

estenderem ao público. 

 O primeiro destes rituais a surgir foi  a Procissão de Azawane, e ocorre 

todos os anos no mês de agosto saindo do Kwe Asé Azawane no bairro de Rocha 

Miranda, Rio de Janeiro,  percorrendo outros bairros retornando ao terreiro onde 

em seguida há um toque para o vodun5.   

O segundo e principal ritual aqui estudado é um ritual inter-religioso no qual 

durante uma sessão de umbanda em homenagem aos orixás6 Obaluayê e 

                                                                                                                                                                                
Segundo Hervieu-Léger  as bricolagens ocorrem na modernidade, entre outros fatores, porque há 
“surgimento de “(...) novas formas religiosas (...)  novas representações do “sagrado” ou novas 
apropriações das religiões históricas”  (pp.40), neste contexto de modernidade  “a crença escapa 
totalmente ao controle das grandes igrejas e das instituições religiosas”(pp.41-42)  e “se organiza 
a partir de uma  característica maior, que é a tendência geral à individuação e à subjetividade das 
crenças religiosas” A autora aponta também para a “liberdade com que os indivíduos  “constroem” 
seu próprio sistema de fé, fora de qualquer referência a um corpo de crenças institucionalmente 
validado(pp42)” . Em seu estudo sobre as religiosidade europeia em relação à modernidade, 
afirma que “a crença não desaparece, ela se desdobra, e se diversifica(pp44)” que pode ser 
aplicado a prática de muitos brasileiros. IN: Hervieu-Léger, Danièle. O peregrino e o convertido: a  
religião em movimento: tradução de João Batista Kreuch – Petróplis, RJ: Vozes, 2008. Título 
Original: ‘Le pélerin et le conversu: La religion em moviment’ (pp.32-49  ) 
5
 Vodou – Vodoun – Vodum – Voodoo – Voudun – Vodu – Vudu – Hoodoo - etc. A palavra vodou é 

de origem Ewe/Fon e significa força divina, espírito, força espiritual. É usada pelo povo do oeste 
da África para designar os deuses e ancestrais divinizados.  - IN 
http://terreirodobogum.blogspot.com/     Consultado em janeiro de 2018. 
6
 A palavra Orixá, Orisa, Orishá, é de origem yorubana, e remete aos deuses-senhores das  forças 

da natureza   ou ancestrais divinizados- do panteão yorubano, alguns dos quais foram apropriados 
pelas umbandas. 

http://terreirodobogum.blogspot.com/
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Yemanja, há um hiato, uma suspensão do oficio umbandista, período durante o 

qual é realizado um outro ritual em língua fon - idioma ritual  da utilizado pelo 

candomblé da nação jeje-mahim praticado por Mãe Vera- uma reza para o vodun 

Azawane em agradecimento e solicitação de cura7 retornando-se em seguida  ao 

ritual umbandista. A este ritual chamaremos de Reza para Azawane.  

Para chegarmos ao “momento” em que ocorreu o surgimento de cada um 

dos rituais, percorreremos os caminhos trilhados pelas duas mães de santo, seus 

enredos e o seu encontro que proporcionou o acontecer do segundo ritual e 

favoreceu a continuação do primeiro. 

A grande pergunta a ser respondida é o que levou à criação e 

tradicionalização desses rituais e a que imperativos de ordem imediata vieram 

responder. Igualmente descobrir como se deu que um ritual inter-religioso, público 

(embora ocorra no terreiro e não nas ruas como a procissão), porém não 

ecumênico tenha se tornado tradição apesar das diferenças entre as religiões e 

da dificuldade de aceitação desta prática inter-religiosa por parte de membros de 

ambas as religiões. 

Buscaremos aqui partindo do princípio do respeito utilizar a fenomenologia 

da Religião como base teórica fundamental para a compreensão da religiosidade 

e dos fazeres religiosos aqui estudados evitando juízos de valor, buscando dar 

voz ao entendimento das próprias pessoas envolvidas nos rituais.  

Desenvolvemos a pesquisa através da observação participante, da 

observação flutuante, estudos bibliográficos, com realização entrevistas semi-

estruturadas com as mães de santo aqui envolvidas e recolhimento de 

depoimentos sobre a prática dessa inter-religiosidade ritual .  

No primeiro capítulo trataremos de apresentar rapidamente as religiões 

afro-brasileiras aqui tratadas, comentar nossa entrada em campo e sobre a 

observação dos rituais e as relações de parentesco religioso e inter-relgioso 

presentes nos grupos envolvidos.   

                                                           
7
 Há entre as religiões citadas pelo menos três formas distintas de rituais voltados para a cura:  a 

reza em solicitação  de cura, sobre a qual trataremos aqui; as sessões de cura, em que médicos 
espirituais  e espíritos evoluídos vêm ao terreiro consultar, fazer cirurgias e tratamentos 
ambulatoriais; e a Cura, no sentido de fechamento de corpo , ritual de origem africana , presente 
em  candomblés  de diferentes nações que conheço no Rio e Janeiro, sendo este um ritual 
realizado, quando da feitura de algum novo iniciado ou uma vez por ano em data convencionada 
por casa, ou quadrienalmente em alguns terreiros. Para curas no sentido de fechamento do corpo 
ver: As Kuras de Fecho do Corpo | Candomblé    https://ocandomble.com/2008/07/27/as-kuras-de-
fecho-do-corpo/  

https://ocandomble.com/2008/07/27/as-kuras-de-fecho-do-corpo/
https://ocandomble.com/2008/07/27/as-kuras-de-fecho-do-corpo/
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No segundo capítulo, apresentaremos os dois rituais, por ordem e 

surgimento, começando pela Procissão de Azawane, fazendo uma pausa para 

tratar sobre os vodun/orixá que é o elemento central dos rituais referindo-nos  

ligeiramente  aos seus atributos e nomes, posto não ser a proposta da pesquisa 

desenvolver estudos sobre o mesmo. A seguir será apresentado o ritual inter-

religioso da Reza Para Azawane, nosso objeto principal de estudo. 

No terceiro capítulo serão apresentadas as histórias de vida das duas 

mães de santo envolvidas  seus enredos e seu encontro - que consideram ter sido 

marcado pela espiritualidade – a partir do qual foi possível surgir uma relação 

continuada de inter-religiosidade. 
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Capítulo I 

 

  

“Se eu vejo um velho no caminho,  

 eu peço a benção! 

 

As religiões afro-brasileiras se formaram a partir da diáspora forçada de 

africanos trazidos para o Brasil como escravos. Estes elementos da diáspora 

eram originários de diferentes localidades da África, possuindo culturas, línguas e 

crenças religiosas diferenciadas entre si.  Da mesma forma, os povos nativos do 

território que hoje conforma o Brasil foram escravizados, quase exterminados, 

“catequisados” e aculturados pelos colonizadores, resistindo na medida em que 

conseguiam às investidas do homem branco.  Das diversas interações surgidas 

entre esses povos e seus colonizadores surgirão novas religiões. Segundo 

ALVES (2013): 

 
“No Brasil, apesar de todas as tentativas de aculturação, aniquilação 
do que é afro ou indígena, e consequente “re-modelagem” cristã-
ocidental sofrida por negros e indígenas, houve resistências físicas e 
culturais. A resistência cultural subterrânea do negro foi capaz de 
reunir antigos inimigos tribais, agora partícipes de uma mesma 
desgraça. Com isso criou novos parâmetros religiosos, novos 
modelos de culto adaptados ao momento e às necessidades. Da 
coletânea de conhecimentos religiosos  fracionados e diversificados, 
somados àqueles resultantes dos contatos com o colonizador 
europeu e com os filhos da terra brasileira - os indígenas- surgiram as  
religiões afro-brasileiras como o Candomblé, o Xangô, o Tambor de 
Mina, o Batuque, ou afro-ameríndio-brasileiras como o Candomblé de 
Caboclo, a Umbanda, a Quimbanda, o Omolocô, etc.”(ALVES, 2013- 
pp.28-29)

8
 

 

                                                           
8
 Quando o certo é errado---pp28-29 
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Dentre as religiões acima citadas, trataremos aqui do candomblé da nação 

jeje-mahim e da umbanda em uma de suas  não classificadas e variadas 

vertentes. 

Os africanos que deram formação a nação jeje eram originários das etnias: 

ewe, fons, minas, fanti, ashantis pertencentes ao antigo Reino do Dahomey, 

atualmente presentes no Benin, parte da Nigéria e Togo,  falantes das línguas 

fon-gbé, que cultuam deuses, antepassados divinizados denominados voduns.  

Deuses que são classificados por famílias e atributos. Alguns voduns foram 

incorporados pelos yorubanos em seu panteão assim como alguns orixás o foram 

pelos jejes. Tal fato é resultados das várias trocas culturais pacíficas ou não 

ocorridas durante séculos entre os povos sudaneses pertencentes à  

yorubalândia9  e aos povos jejes.10 

O vodun  homenageado nos dois rituais aqui estudados é de origem jeje, 

originário da mitologia ewe-fon, também incorporado ao panteão yorubano e ao 

panteão umbandista aceito e trabalhado no GREOO. Seus nomes são muitos, 

suas qualidades diversas. Azawane, Azonsu, Sapaktá (cujo nome não deve ser 

pronunciado) na mitologia jeje (ewe-fon), Obaluayê, Omulu, Xapanã  na 

Yorubana. Também chamado Jagun com diferentes complementos.  É o Vodun 

Senhor da Terra, detentor do poder que dispensa entre os homens a saúde e a 

doença, a vida e a morte, as transformações, a fartura dos furtos da terra, a 

proteção e a prosperidade. 

Suas lendas o enquadram no arquétipo do médico-ferido11(GADAMER 

Apud ALVES 2006), que conhece a doença, a dor e a cura.  Para Caprara “Na 

cultura afro-brasileira e, em particular no candomblé, a figura do médico ferido é 

representada por uma divindade, Omolu, que traz com ele os signos da doença e 

da cura”12 

                                                           
9
 A Iorubalândia (em iorubá: Ìlẹ-Yorùbá) é uma região cultural africana que compreende parte da 

Nigéria, de Togo e do Benim. É habitada pelo povo iorubá.IN: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iorubal%C3%A2ndia  
1010

 Para a História dessas invasões e trocas culturais  ver: COSTA E SILVA, Alberto da.  ----- e 
Coleção História da África da Unesco tomos 2 e 3??? 
11 Conceito desenvolvido por GADAMER . apud ALVES “Para esse filósofo, o restabelecimento 

do equilíbrio perturbado demanda levar em consideração a experiência da própria doença, tornando-se 

necessária uma medicina mais humana que implica o surgimento da figura do médico ferido.” VER: 
GADAMER, Hans-Georg. (1994). Dove si nasconde la salute (1° edição Uber dieVerborgenheit der 
Gesundheit 1993). Milano: Raffaello Cortina Editore. 
12

 ALVES, PC., and RABELO, MC. orgs. Antropologia da saúde: traçando identidade e explorando 
fronteiras [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; Rio de Janeiro: Editora Relume Dumará, 
1998. 248 p. ISBN 85-7316-151-5. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iorubal%C3%A2ndia
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A Umbanda não é uma. São muitas as suas vertentes; Elas podem se 

aproximar do kardecismo a ponto de sequer acenderem velas. Podem se 

aproximar do catolicismo, do indianismo, do orientalismo ou do africanismo, 

quando são chamadas  “traçadas” ou “umbandomblé”. Sendo uma religião muito 

recente, ainda em processo de institucionalização. Nem todas as vertentes da 

umbanda aceitam a presença ou acolhem a pertença e do orixá Omulu/Obaluayê. 

Seja em razão de não ser considerado como orixá da umbanda,13  seja em razão 

do próprio temor que os atributos do orixá provocam. Outras umbandas o cultuam 

como orixás separados e independentes, no caso da escola saracenica14, na linha 

de Yorimá através da atuação dos preto-velhos na umbanda esotérica de Matta e 

Silva15.  O GREOO, cuja mãe de santo é filha de Oxum com Obaluayê, não só 

aceita como cultua sua dupla figuração: como Obaluayê, o moço e Omulu, O 

Velho. 

Este pois, é o vodun/orixá  a ser louvado duplamente no dia da Reza para 

Azawane no GREOO. O vodun/orixá curador de quem se busca a misericórdia e a 

cura. 

 

                                                           
13

 “No Terreiro Pai Maneco não cultuamos o Sr. Omolu e Nanã Buruque como Orixás, porque 
acreditamos que orixás propriamente ditos são da Umbanda e Omolu e Nanã são da Quimbanda. 
Se considerássemos Nanã e Omulu como Orixás teríamos filhos de Nanã e Filhos que Omolu o 
que é perfeitamente usual no candomblé ou nos cultos mistos popularmente chamados de 
Umbandomblé, mas não na Umbanda como foi revelada por Zélio de Moraes. Além disso, 
seguimos regiamente a Umbanda Pés no Chão que foi nos trazida pelo Pai Fernando de Ogum. 
Entretanto, O Sr. Omolu e Nanã são energias maravilhosas as quais são cultuadas no Terreiro Pai 
Maneco, não como orixás, mas como poderosas forças a serviço do bem. Sempre que necessário 
para algum trabalho que esteja sendo feito no meio de Terreiro cantamos pontos de Nanã e 
Omolu. Você já deve ter observado que no início de uma gira de Quimbanda sempre é chamado 
primeiro o Sr. Omolú e suas Pombas-Giras. É um pedido de permissão ao chefe da linha das 
almas da Quimbanda para chamar os exus seus subordinados”. 
https://www.paimaneco.org.br/2017/08/05/por-que-neste-terreiro-nao-se-cultua-nana-orixa-e-nem-
omolu/ 
14

 Rubens Saraceni propõe toda uma teologia para a Umbanda Sagrada, escola que criou. Nela há 
14 orixás divididos em 7 linhas formando pares que contrapõem entre si a absorção de energias e 
sua dispersão. Ele considera que “Pai Obaluaê é o Orixá masculino que está assentado no polo 
positivo do Trono da Evolução (cuja contraparte negativa e feminina é Nanã). seu campo de 
atuação é o das passagens de um nível vibratório, ou estágio da evolução, para outro, Obaluaê 
atuará na redução do corpo plasmático do espírito para que se tenha afinidade e se conecte com o 
novo invólucro carnal. 
”Omulu, se assenta no polo negativo do Trono da Geração fazendo par com Yemanjá, seu polo 
opositor positivo  “Pai Omolu atua no desligamento do espírito à matéria e na condução desse 
mesmo para as zonas da vida (dimensões, mundos, esferas e etc) da qual tenha merecimento.  
Referências:   Saraceni, Rubens. Orixás - Teogonia de Umbanda. São Paulo: Madras, 2008. IN: 
https://umbandaexplica.com.br/umbanda/orixas-da-umbanda/diferencas-entre-obaluae-e-omolu  
15

 https://www.paijoaquim.com.br/yorima/  

https://umbandaexplica.com.br/umbanda/orixas-da-umbanda/diferencas-entre-obaluae-e-omolu
https://www.paijoaquim.com.br/yorima/
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Sobre a entrada em campo 

 

A dificuldade dos antropólogos para conseguir “chegar” ao campo religioso 

afro-brasileiro, fazer as entrevistas, compreender os jargões e as limitações do 

que pode ser perguntado ou respondido, etc. foi bem documentada  por Vagner 

Gonçalves da Silva, em seu livro O Antropólogo e sua Magia, em que entrevista 

vários pesquisadores do campo afro-brasileiros.  

Clara Flaksman 16(2014), em sua tese igualmente refere-se às dificuldades 

que ela e outros pesquisadores enfrentaram para entrar no campo. Da dificuldade  

para ser aceita devido às desconfianças, ciúmes, e temores quanto às suas 

intenções.  

Por já ter sido membro praticante do GREOO, no momento estando 

licenciada, e conhecer ambas as mães de santo foi mais fácil “chegar” ao 

campo.  Embora tenha ocorrido de um lugar de escuta diferenciado, visto que a 

escuta agora não é mais a da filha de santo, nem a da iniciada, mas a da 

pesquisadora.  

O acesso às mães de santo foi tranquilo, apenas dependendo de horários 

disponíveis de ambas as partes. A generosidade com que me receberam lhes é 

peculiar, mas certamente o fato de saberem que eu não estou buscando 

“segredos” ou me infiltrando com propósitos com os quais elas não concordariam, 

facilitou a permissão de ambas para as entrevistas  e o acompanhamento dos 

trabalhos.  Ficando combinado desde o início que não seriam fotografadas ou 

gravadas em imagens partes dos rituais não permitidas por qualquer das mães de 

santo.  

Durante mais de dez anos acompanhei  de perto e de dentro os rituais do 

GREOO – terreiro a qual sou filiada encontrando-me “licenciada” durante o 

período da pesquisa  - e “de perto” e  em observações flutuantes no que tange ao 

Kwe Ase Azawane.   

Posso afirmar que salvo alguma pequena alteração que  não causaria 

nenhum dano ao trabalho de campo / etnografia em questão, e graças por outro 

lado, ao meu afastamento da prática e do cotidiano do terreiro nos últimos três 

anos,  sou afetada  porém não de forma tão profunda a ponto de alterar minha 

                                                           
16

 FLAKSMAN, Clara Mariani. Narrativas, Relações e Emaranhados: Os Enredos do Candomblé 
no Terreiro do Gantois, Salvador, Bahia/ Clara Mariani Flaksman. Rio de Janeiro, PPGASMN/ 
UFRJ, 2014. (não publicada) 
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objetividade quanto aos fatos (FAVRET-SAADA 2005  e GOLDMAN - 2005).  O 

outro lado desse conhecimento/ vivência é a compreensão de detalhes,  de 

rotinas e dos próprios membros das casas em questão.  

O fato de pertencer ao meio religioso afro-ameríndio-brasileiro, e mais 

especificamente neste caso, de conhecer e frequentar por longos anos uma das 

casas em questão, o GREOO, e ainda ter visitado várias vezes o Kwe Asé 

Azawane, participando de algumas procissões e de outros eventos e toques, 

tendo mantido sempre o contato com as mães de santo, com alguns  filhos de 

santo do GREOO (os mais novos eu ainda não conheço) e 

assistentes/consulentes/clientes da casa, e mais raramente, com um ou outro 

membro do Kwe Asé Azawane, facilitou a comunicação e a entrada no campo 

para a realização da pesquisa. Pelo mesmo motivo facilitou percepções, contatos 

e análises sobre as relações existentes entre estas pessoas se os rituais, 

mormente no que tange ao ritual inter-religioso realizado anualmente no GREOO 

e  que denominado, Reza para Azawane. 

  A Reza para Azawane será o ritual principal aqui pesquisado em razão da 

própria proposta de pesquisa: a criação/surgimento de tradições e a  Inter-

religiosidade ritual. Como parte integrante da pesquisa, outro ritual, a Procissão 

para Azawane será tema pesquisado e acolhido como parte de um todo maior 

que reúne membros de várias casas de pelo menos duas religiões: Candomblé e 

Umbanda. 

 

Observando rituais 

 

Tratamos aqui de observar dois rituais presididos pela Gayaku Veranice 

Souza de Oliveira, dirigente de Kwe Ase Azawane, terreiro de candomblé da 

nação jeje, situado na Rua Arequipa, no bairro de Rocha Miranda , Rio de 

Janeiro/RJ.   

Um dos rituais é a Procissão para Azawane que ocorre em agosto nos 

últimos 16 anos17. Procissão que se iniciou num percurso pequeno e chegou  no 

                                                           
17

 Não foi possível chegar a um consenso com relação ao ano inicial da procissão, Mãe Vera 
calcula que sua filha tinha 5 anos quando da primeira procissão, o que somaria 19 anos. Mãe 
Paulinha calcula que a primeira procissão tenha ocorrido em 2002, um ano antes de seu 
transplante. Como dito anteriormente os rituais aqui tratados não foram planejados para se 
tornarem tradições, portanto, não se fizeram registros adequados sobre seu início. Iremos 
considerar a contagem de Mãe Paulinha. 
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seu ápice a percorrer vários bairros, necessitando para tanto de uma maior 

organização, da emissão de licenças junto à prefeitura e da presença e 

acompanhamento pela guarda municipal.   Conforme pode ser visto no informe 

abaixo encontrado no site da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.  

O segundo ritual, a Reza para Azawane,  é realizado no terreiro de 

umbanda dirigido por uma filha de santo da Gayaku Veranice,  Mãe Paulinha de 

Oxum- Neide Paulinha de Assis,   o Grupo Espírita Obreiros de Oxalá- GREOO ,  

situado na Rua Gomes Serpa, nº 200 - Piedade, Rio de Janeiro/RJ.  A Reza para 

Azawane é um  ritual de agradecimento e solicitação de cura realizado em idioma 

fon - língua ritual utilizada no candomblé jeje mahim  pela Gayaku Veranice , uma 

vez por ano, no mês de agosto no GREOO. 

Em um dia próximo a  data em que na  umbanda, se comemoram os dias 

de homenagem aos orixás Yemanjá (15 de agosto) e Obaluayê (16 de agosto) 

datas em que no catolicismo se comemoram respectivamente os dias de Nossa 

Senhora da Glória e de São Roque.  Tais datas se cruzam com o calendário 

católico a partir do que se costuma chamar de sincretismo18, termo do qual 

discordo, preferindo o conceito de bricolagem.  Isto porque, embora 

tradicionalmente se tenham observado os dias convencionados em homenagem 

aos santos católicos para a prática de homenagens aos orixás e voduns, tanto 

umbandistas quanto candomblecistas sabem diferenciar orixás/voduns/nkisses de 

santos católicos, a representação imagética  da energia em si.  E, embora 

candomblecistas e umbandistas  utilizem o termo orixá, em grande parte 

consideram que há uma diferença entre o orixá/vodun/nkisse africano 

individualizado que “nasce” no roncó durante a feitura sendo portanto, pessoal, e 

o orixá que é louvado nas umbandas, considerado como uma energia da natureza 

impossível de ser “incorporada”, sendo recebidos pelos umbandistas os seres 

delegados para esta tarefa por essas energias-força da natureza denominadas 

orixás e que são então chamados de orixás menores ou caboclos de orixá.  

Em teoria, o orixá na umbanda sendo uma energia da natureza é tão 

intenso que o corpo humano não suportaria o contato direto com tamanha 

                                                           
18

 ” O sincretismo marca pois uma das condições dos países de escravidão que é de mistura de 
raças e de povos, a coabitação das mais diversas etnias num mesmo lugar e a criação, acima das 
nações centradas nelas mesmas, de uma nova forma de solidariedade, no sofrimento, uma 
solidariedade de cor(BASTIDE,1971,pp 218) Apud. SOUZA 2018). 
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energia.   Na prática as considerações sobre o assunto depender de diversos 

entendimentos e procedimentos aceitos, interpretados e executados conforme a 

umbanda em que se estiver e conforme o comportamento do médium durante a 

incorporação. não se chegou  até o presente momento a uma conclusão sobre o 

assunto, ficando a cargo de cada zelador e/ou guia chefe interpretar e decidir 

sobre quem responde pelo nome do orixá. 

Neste dia de agosto em que são homenageados Obaluayê e Yemanjá.   A 

Gayaku Veranice de Oliveira vai ao GREOO para realizar a Reza para Azawane. 

Chega  acompanhada de alguns seus filhos e filhas carnais e espirituais e de seu 

pejigan Carlos Alberto Santos  da Silva, o Pai Pelé. Os rituais, embora 

independentes entre si estão interligados  por  enredos referentes aos 

voduns/orixás e aos ‘caminhos’(Flaksman)  das mães de santo em questão. 

Segundo Clara Flaksman há uma polissemia no termo enredo, aparecendo 

este com três distintas acepções dentro do candomblé:  

 

1. Como narrativa,  

2. Como rede de relações (com e entre orixás, pessoas, famílias),  

3. Como um emaranhado que enreda a pessoa com o candomblé  a partir de 

uma “força de captura”19(FLAKSMAN-2014) 

 

Ao longo da presente monografia o termo “enredo”  pode ser aplicado com 

relação às três  acepções.  Aparece enquanto narrativa sobre o surgimento dos 

rituais nas entrevistas realizadas com ambas as dirigentes.  Aparece  no sentido 

de enredo espiritual quando remetem aos seus voduns/orixás de cabeça, cuja 

ordem de preponderância é invertida: Gayaku Veranice de Oliveira tem como 

primeiro vodun , Azawane (Omulú/Obaluayê ) e  segundo vodun Oxum, Mãe 

Paulinha de Oxum tem como o próprio nome indica Oxum como primeiro orixá e 

Obaluayê como segundo. Além de aparecer enquanto encontro marcado no plano 

espiritual. 

Também se apresenta o terceiro sentido da palavra enredo, que é referente 

aos caminhos que se cruzam e aos emaranhamentos que não só o candomblé, 

mas também a umbanda têm a fama entre seus adeptos de realizar, no sentido 

                                                           
19

 FLAKSMAN(2014) Op.Cit 
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de capturar o yawo/ filho de santo ou de ao fim e ao fundo tudo estar conforme a 

vontade do vodun/ orixá/ espiritualidade. 

Nas entrevistas foi possível também perceber as alterações ocorridas ou 

acrescidas na construção da pessoa das duas dirigentes, afetadas que são pelo 

contínuo aperfeiçoar via internalização das experiências e aquisição de 

conhecimentos e responsabilidades maiores a cada dia.  

Paralelamente a isso, pode ser notada a modificação de algumas posturas 

e variações nas formas de fazer,  em razão da “troca de águas/ mudança de 

águas” de Mãe Vera ao filiar-se ao terreiro do Bogum, que por sua vez, vão  gerar 

algumas  modificações no fazer do GREOO e de outros filhos de santo do 

Kwe.  As relações de parentesco quando alteradas acabam por alterar em certa 

medida o fazer religioso. 

É nítido o comprometimento de ambas as sacerdotisas tanto para com sua 

obrigação pessoal com o vodun / orixás – entidades quanto para com seus 

templos e filhos, para com suas respectivas mães de santo e entre si e suas 

casas. Essas inter-relações se realizam a partir das hierarquias internas e 

externas que compõem o parentesco no santo que neste caso também atravessa 

fronteiras criando uma parentela inter-religiosa, que vai ser mais ou menos 

importante de fato em razão da maior ou menor proximidade das relações 

pessoais entre os membros de cada casa não somente enquanto iniciados, 

mas  também fora do contexto do terreiro.  

 

 

Relações de Parentesco 

 

Para facilitar o entendimento das relações de parentesco no candomblé 

criamos o quadro a seguir referente às alterações de parentesco dentro do 

candomblé devido à “troca de águas” termo indicador de que a pessoa trocou de 

pai ou mãe de santo ou de nação. O segundo quadro refere-se ao impacto que as 

trocas de parentesco dos pais de santo resultam para seus filhos e netos de 

santo, incluindo como no caso da Gayaku Veranice em relação a Mãe Paulinha e 

sua irmã, Mãe Ana, filhos de santo de outra religião., cujo índice de 

reconhecimento por terceiros não foi apurado. 



13 
 

Para exemplificar as relações de parentesco e sua mobilidade, criamos 

uma tabela em que se pode perceber as alterações de posição de dois membros 

do candomblé,  a saber: a Gayaku Veranice de Azawane - Veranice Souza de 

Oliveira e seu (hoje) irmão de santo, Marquinho de Logun-Edé - Marco Antonio de 

Oliveira, historiador e  pai de santo cujo orixá, Logun-Edé, é de keto, mas que 

carrega um enredo e uma herança de e com o vodun Azonsu, o que o levou ao 

Jeje.  A tabela acima demonstra os movimentos realizados pelos dois durante sua 

vida no santo.  Num primeiro momento, estão em nações diferentes sendo ele do 

Keto  e ela do Jeje, num segundo momento, quando ele passa ao jeje, ou seja 

muda de nação / de águas, vão ser então tio e sobrinha  por conta do parentesco 

de seus pais de santo, Jovino de Azonsu -inicialmente pais de  Celso de Ogun 

que depois se tornará filho de santo de Luiz de Jagun passando então a ser irmão 

de santo de Jovino, por serem filhos de santo de Luiz de Jagun. Com o 

falecimento de Celso de Ogun, Veranice dá obrigação de 14 anos com Jorge de 

Oxagian, irmão de Luiz de Jagun, tornando-se  então “prima” de santo de Marco. 

Com o falecimento de Jovino e Jorge, ambos vão procurar um novo zelador indo 

para no Bogum e se tornando irmãos de santo  a partir da afiliação à Naadoji Índia 

do Bogum. 

 

 

Figura 1 Tabela de parentesco- candomblé: mudança de águas 
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Na tabela seguinte, é possível perceber como as novas construções 

parentais vão afetar os demais membros e descendentes de seus Kwes: filhos e 

netos de santo  

O quadro a seguir  mostra a descendência no santo da Gayaku Veranica  

Souza de Oliveira em relação ao Doté Marco Antonio de Oliveira e as alterações 

das relações entre seus descendentes a partir das alterações das relações 

parentais entre eles  resultantes das mudanças de águas que fizeram.   

Embora não esteja  incluso nos quadros, podemos fazer uma leitura sobre 

essa mudanças de parentesco dentro da umbanda também, a partir do 

depoimento do Pai de Santo João Luis:  

 

“Meu relacionamento com o Grupo Espírita Obreiros de Oxalá 

(GREOO) começou antes da sua existência... Foi em uma outra 

organização espiritualista chamada Lar Espiritual de Estêvão (LEDE), 

onde eu comecei o meu caminho na espiritualidade. Foi lá que eu tive 

como irmãos-de-santo vários dos integrantes do GREOO, incluindo a 

Mãe Paulinha, Mãe Ana, Ekede Lina, Pai Rocco, Ogã Anselmo, entre 

outros. 

Quando o LEDE terminou, eu estava fora do país, e quando voltei, 

uma parte dos antigos irmãos estavam reunidos sob o comando de 

Mãe Paulinha. Me juntei a eles, desta vez como filho-de-santo da Mãe 

Paulinha. Fiquei com eles por uns tempos, e depois segui a minha 

trajetória por outros caminhos. Hoje me considero “amigo-de-santo” 

de todos.(JL – Depoiemento via Facebook) 

 

 
Figura 2 Tabela laços de parentesco inter-religioso 
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. 

As alterações ocorrem em cascata, podem ser mínimas ou um pouco mais 

profundas, algumas vezes, radicais, mas sempre estarão presentes, visto que são 

como marcas do construto de cada pai ou mãe de santo, cada nação, cada 

terreiro. Elas informam sobre  filiação, hierarquia, obediência, humildade, mas 

também sobre orgulho de pertença, sobre legitimidade e poder. Por outro lado, 

retratam um fato corrente nas religiões  de matriz afro-ameríndio-brasileiras a 

mudança de terreiro,  escola de pensamento, nação, pai ou mãe de santo, e 

mesmo de  religião. Reginaldo Prandi, sociólogo estudioso das religiões afor-

brasileiras analisa a sociologia do parentesco candomblecista que em certa 

medida pode ser aplicada aos umbandistas: 

“(...) é difícil encontrarmos um terreiro em que todos, ou a grande 
maioria, tenham sido ali iniciados no candomblé, e mais raro ainda 
achar um outro em que boa parte dos iniciados não tenha 
abandonado a mãe ou pai-de-santo da casa (o iniciador original) 
para, se abrigar sob a tutela religiosa de outro axé. E a cada. 
mudança, a teia de parentesco vai se ampliando, se emaranhando, 
como se, ao final, partindo-se de tantas e diferentes origens, se 
chegasse a uma somente. No candomblé, o conflito separa, afasta e 
rejeita, mas induz também a aproximação e a adoção pelo outro. Isto, 
na resultante dos movimentos de afastamento e recepção, esta 
circulação de adeptos pelos terreiros, nações e linhagens, aproxima 
as casas, ainda que as mantenha. antagônicas entre si. E quase 
sempre haverá algum grau, mesmo que remoto, de parentesco com o 
outro. Assim se vai formando o povo-de-santo, e a religião se 
constituindo em âmbito nacional, por conseguinte.

20
”(PRANDI - 1990) 

 

Ouvimos as mesmas constatações por parte das mães de santo 

entrevistadas e ainda, pudemos ao longo de nossa vida na religião acompanhar 

tais realidades. Não sendo as relações de parentesco no santo o tema de nosso 

trabalho, encerra-se por aqui o assunto deixando-se para outra oportunidade uma 

pesquisa mais profunda sobre a temática, principalmente no que tange ao 

parentesco inter-religioso. 

 

 

 

  

                                                           
20

 PRANDI, Reginaldo. PRANDI. Reginaldo. Linhagem e Legitimidade no Candomblé Paulista. 
1990 IN: http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_14/rbcs14_02.htm Acessado em 
09\07\2017.  

http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_14/rbcs14_02.htm%20Acessado%20em%2009/07/2017
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_14/rbcs14_02.htm%20Acessado%20em%2009/07/2017
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Capítulo II  
 

Como conheci o ritual 

 

Um dia de maio, fui convidada por uma amiga para participar de um chá 

cigano que ocorreria no GREOO, terreiro até então desconhecido para mim.  

Como gosto muito de festas ciganas, e da amiga, que havia sido minha  mãe 

pequena em outro terreiro, a SEMAV - da qual as duas saímos por motivos e em 

tempos diferentes-, ao qual eu havia sido filiada anteriormente, resolvi ir.   

Foi uma tarde agradável com o chá, jogos de cartas e a presença de 

espíritos ciganos, sendo a gira conduzida pelas duas mães de santo da casa 

Paulinha e Ana.  O ambiente era acolhedor, as pessoas simpáticas e - para os 

que são da  religião como eu, o mais importante: a energia era muito boa. 

Passado um tempo, numa tarde de agosto, da janela do ônibus vi essa 

amiga a entrando no GREOO, saltei do ônibus e fui encontrá-la para um abraço 

fraternal. Cheguei em meio à primeira Reza Para Azawane realizada no GREOO 

por Mãe Vera.  Obviamente, estranhei o ritual diferenciado. Como assim estavam 

rezando em outra língua - que não reconheci como Yorubá - em um templo 

umbandista? Que lindo ritual era aquele ao qual assistia?  A que finalidade 

atendia? Mil perguntas… Mas como cheguei após o início do ritual, sentei-me na 

assistência distante de minha amiga e permaneci lá encantada com o que via e 

curiosa quanto ao que acontecia. Acima de tudo, havia um sentimento de bem-

estar e paz no ambiente. 

Após assistir o ritual, fui encontrar minha amiga e cumprimentar  as mães 

de santo. Então me foi explicado o porque do ritual ser rezado em jeje, sua 

finalidade de solicitação de cura e agradecimento, e a triste situação pela qual 

passava Mãe Paulinha  enfrentando um câncer severo (mieloma múltiplo em 

metástase).  Por essa época, em razão da doença e do tratamento Mãe Paulinha 

ficou afastada das suas funções sacerdotais sendo substituída por sua irmã Mãe 

Ana, assessorada pelas mães pequenas da casa à época: mães Beth, e Rose.  

Terminada a sessão e o ritual, despedi-me e segui em direção à minha 

residência. 

Por esta época eu trabalhava como médium em um centro espírita no 

bairro da Taquara, Jacarepaguá. Este centro de nome Caminhos do Bem, tocava 

umbanda e candomblé jeje em dias separados,  e na maioria dos casos, os filhos 

de santo do candomblé não frequentavam a parte de umbanda e vice-versa, 

havendo no entanto algumas exceções.  Por razões que não cabe citar resolvi 

sair desse terreiro e comigo mais três pessoas. Ficamos meio à deriva até que me 

lembrei do GREOO e passamos a frequentá-lo na condição de público assistente 

durante um período, após o qual nos afiliamos a casa.  
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Sobre o GREOO 

 

O GREOO é uma casa de umbanda com características específicas que 

são em muito resultado do pensamento e das experiências de sua gestoras. É, 

essencialmente,  e se reconhece como uma casa de umbanda, sendo de suas 

características mais marcantes e que se assenta principalmente na amplitude de 

visão e na maleabilidade de Mãe Paulinha que permite agregar diversos tipos de 

trabalhos energéticos, sem perder suas características fundamentais  de terreiro 

umbandista: o trabalho com o tripé umbandista: caboclo - preto-velho e criança,   

a proposta religiosa principal fundamentada na prática da caridade e de aprender 

com quem sabe mais ensinar a quem sabe menos. 

Incursiona através de Mãe Ana nos estudos e rituais referentes aos 

mestres ascensionados; trabalha com o povo cigano oriental; durante um certo 

período  desenvolveu sessões de “cura” muito próximas ao kardecismo ( onde 

mestres, doutores e grandes curadores do mundo espiritual comparecem para 

fazer desde consultas à cirurgias espirituais, com alguma ocorrência- logo 

suspensa- de psicografia).  

Desenvolveu ao longo do tempo, em razão de uma maior aproximação com 

o Candomblé jeje de Mãe Vera uma linha de atendimentos com jogos de búzios e 

uso de ebós e oferendas,  rituais de recolhimento, assentamentos de orixás, etc.  

Tudo isso, mantendo as sessões de umbanda  sob o controle dos caboclos 

Ubiracy e Junco Verde e dos pretos-velhos Pai Joaquim e Maria Conga.  Também 

se realizam nos meses de cinco semanas sessões de desobsessão  em mesa 

chefiadas por caboclos e ainda, duas vezes ao ano pelo menos sessões voltadas 

ao povo cigano do oriente.   

O GREOO é  exemplo de uma das características fundamentais das 

umbandas, a variedade de incorporação de crenças, panteões  e rituais.  Cada 

casa tendo a sua própria estrutura e entendimento sobre o que é  umbanda e o 

que se pode fazer na umbanda.  O Caboclo Ubiracy, caboclo chefe do GREOO, 

costuma brincar que a casa é “umban-don-clé”. Termo forjado por ele para 

denominar o que se faz na casa. Ele também brinca que vai ele, caboclo, raspar a 

cabeça, para poder ele mesmo fazer os filhos de santo que deveriam estar no 

candomblé, mas para lá não querem ir. 

 

 

O Candomblé Jeje-mahim de Mãe Vera 

 

O candomblé jeje-mahim de Mãe Vera,  o Kwe Asé Azawane, também traz 

a marca de sua fundadora, cuja formação religiosa  inicial deu-se pela educação 

católica, pois “estudava em colégio de freiras”, e algum contato com sessões de 

mesa do centro kardecista  de seu avô onde diz ter nascido. Sendo seu pai 

(suspenso ogãn) e sua mãe (mãe de santo) em momentos diferentes 

participantes de religiões afro-brasileiras. Tendo passado por um curto período 

pela umbanda que segundo ela era dirigida por uma mulher “marmoteira” que não 
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reconhecia nem diferenciava os santos que se apresentavam em terra.  

Chegando depois ao candomblé onde permanece até hoje. 

A construção da pessoa no candomblé (GOLDMAN), se dá a partir da 

feitura acrescentando, lapidando ou reconstruindo a cada período-obrigação-

experiência um novo aspecto ao todo à pessoa. No caso de Mãe Vera, as 

experiências religiosas anteriores e a própria negação e fuga de sua missão 

espiritual no candomblé foram importantes    como fatores de reflexão sobre o 

mundo que lhe propiciaram a flexibilidade necessária para lidar com filhos de uma 

outra religião ( a umbanda) e ainda assim, manter as hierarquias e construtos 

cada vez mais enraizados de sua religião (o candomblé jeje mahim). No correr 

dos anos, os aprendizados e experiências que constroem a pessoa no 

candomblé, assim como as trocas de águas pelas quais passou, vão influenciar e 

modificar  fazeres e visões sobre diversos aspectos de sua  vida: os sagrados e 

os profanos. 

 

 

Inter-religiosidades 

 

 

Não é incomum que pais de santo de candomblé tenham filhos de 

umbanda. O incomum é que realizem rituais abertos ao público no idioma 

utilizado em sua nação, na casa de umbanda de seus filhos, e que isso se torne 

tradição agendada no calendário anual e aguardada não somente pelos filhos de 

santo, mas igualmente pela assistência umbandista que comparece em massa, 

no dia marcado para o ritual. Isso inclui pessoas que vão especificamente nesta 

ocasião para assistir o ritual inter-religioso. 

Faz-se necessário aqui pontuar diferenças entre o ecumenismo ampliado 

em voga atualmente, o ritual realizado em espaço diverso daquele de sua própria 

religião ou de forma alterada e o ritual-inter-religioso do qual tratamos aqui.  

O ecumenismo, inicialmente uma prática entre cristãos de diversos 

segmentos, vem sendo estendido em eventos que incluem  todos os segmentos 

religiosos dispostos a participar da busca pelo respeito e reconhecimento do 

direito do outro a ter sua própria visão e entendimento sobre o sagrado e o 

religioso.  As intervenções pontuais como: missas rezadas em terreiros antes da 

giras ou em dias diferenciados ou como as missas-afro tocadas por atabaques, 

com a presença de pessoas em trajes típicos das religiões afro-brasileiras, que 

ocorrem entre outros lugares no Quilombo São José da Serra - RJ são eventos 

demonstrativos de dupla religiosidade de alguns participantes que, no entanto, 

não interrompem um ritual para receber outro.  

A inter-religiosidade aqui tratada é assim considerada a partir da prática de 

dois rituais de diferentes religiões em um mesmo lugar e data, porém não ao 

mesmo tempo, mas “entre” a partir de uma suspensão efetuada durante o ritual 

de umbanda para a realização de um ritual do candomblé retornando após seu 

término e dando continuidade ao ritual umbandista. 
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A Procissão para Azawane 

 

 Este primeiro ritual, a Procissão Para Azawane é também o mais antigo. 

Surgiu num momento em que a dengue estava grassando no Rio de Janeiro e em 

que muitos acorreram às portas do Kwe em busca de rezas, proteção e cura.  

Era o mês de  agosto, e  na primeira segunda-feira, durante a reza para 

Azawane, Mãe Vera conta que teve a intuição de fazer uma procissão pedindo 

saúde, paz, proteção, prosperidade e principalmente que nenhuma das crianças 

de sua rua falecessem.. Deixemos que suas palavras fluam contando como se 

deu o início do que se tornaria uma tradição: 

 

“(...) Aí, estou vendo os vizinhos querendo trazer as crianças para 
mim rezar, me trazendo as crianças para eu rezar. [Foi] A primeira 
vez que eu escutei falar em um surto de dengue e as crianças 
estavam tendo febre. Tinha muita criança morrendo por aí, em 
agosto, então, aí eu matutando o que que eu ia fazer para... pedir 
pela vida dessas crianças... Aí eu fiquei matutando. Matutando... Na 
primeira reza do mês de agosto, primeira segunda-feira, eu falei: Eu 
já sei!  (bate palmas) Dia 16 eu vou fazer uma procissão aqui na rua. 
(...) Vou lavar a rua de doburú

21
 e pedir meu pai misericórdia pelas 

minhas crianças, que não deixe que,  mate nenhuma criança aqui na 
minha rua...E assim eu fiz.  Cinco quilos de pipoca. 
(...) Fiz bastante pipoca eu e meus filhos botamos nos sacos de lixo 
grande, azul, fui lá para a esquina da rua e comecei:  
“Ê Orô ! É maku orô! 
É maku orô! É maku orô!”

22
  

E todo mundo de baiana. Vim de lá soltando fogos. (...) Fiz um andor 
com, com São Lázaro. Um andorzinho com São Lázaro

23
. Lavei a rua 

toda de pipoca. Pra não descer a rua e voltar, eu desci aqui  a rua 
entrei (...) na Rua Nova saindo na rua[Estr.do Otaviano] subindo a 
rua[Arequipa] de novo. Lavei minha rua de pipoca. Entrei na minha 
casa. Quando eu vim entrando aqui da minha rua, o que tinha de 
gente me acompanhando num tava no gibi. Primeiro ano  
Segundo ano. Quando chegou no mês de agosto (...) do ano seguinte 
nego batendo aqui na minha porta: 
- Dona Vera, a senhora vai fazer aquela procissão?  Falei: 
 - Vou! 
A gente pode trazer o quê? Eu:  
-Milho de pipoca.  
O primeiro ano eu comecei com 5 Kg (cinco quilos), Cristina. No 
segundo ano eu já tinha 15 Kg(quinze quilos) de milho de pipoca. 
15(quinze)! Cada vizinho vinha com um quilinho(...) Nem todo mundo 
gosta de se mostrar. Aí vinha o escondidinho, (...) E fora o que eu e 

                                                           
21

 Comida ritual: pipoca de milho estourada na areia- também chamada flor de Obaluayê, 
22

 Grafia do canto realizada a partir da sonoridade/  fonética. Esse verso é repetido musicalmente 

durante todo o percurso da procissão. 
23

 Note-se que o dia 16 de agosto é dedicado a São Roque pelo calendário católico normalmente 

utilizado na representação sincrética de Obaluayê que também  é sincretizado com o vodun/orixá, 
assim como São Lázaro cuja data festiva é 17 de dezembro, dia em que normalmente se 
homenageia Omulu,  
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os meus filhos íamos comprando. Eu cheguei há quase dois mil 
quilos“. 

 

 

Preparando a procissão 

 

A preparação para a procissão começa semanas antes da data de sua 

execução. Recolhimentos de doações em milho de pipocas e outros itens como 

velas, flores, cessão/empréstimo de carro para levar os atabaques, preparação de 

oferendas, ornamentação do barracão,  e nos últimos anos doações de itens da 

cesta básica que serão entregues em alguma instituição de caridade, etc.  

Imagine-se o trabalho que dá estourar de 800 a dois mil quilogramas de 

milho.  Na semana que antecede o grande dia da procissão as pipocas são 

estouradas e reservadas em enormes sacos para depois serem despejadas aos 

poucos em balaios de onde serão lançadas para cima das pessoas, das casas, 

comércios, arremessadas para o ar de forma a cair no asfalto, limpando assim o 

ambiente, as pessoas, os caminhos. Também são levados jarros com flores e 

velas individuais, agogôs e atabaques que tocam durante toda a procissão. Filhos 

de santo com seus voduns incorporados vão pelas ruas, balaios nas mãos, 

distribuindo axé e energia por onde passam. Nas portas de casas e empresas, e 

mesmo de igrejas pessoas esperam para saudar a procissão e receber sob a 

forma de flores de Obaluayê as bênçãos e energias de que precisam.  

 

Saída da Procissão 

 

A faixa com o nome Kwe Ase Azauane  e os dizeres: “Nos dê saúde , paz, 

amor, união . Afaste todas as doenças e pragas em nome de Deus o onipotente e 

de nosso pai Obaluae” vai à frente  abrindo alas para a procissão. 
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Figura 4  - Gayaku Veranice de Azawane à frente da Procissão 

 

 

A seguir a Gayaku com o turíbulo numa mão e o adjá na outra entoando 

com sua voz na potência mais alta a cantiga-oração que rege a procissão. 

Seguem-na os ogãns e seus atabaques, alguns sacerdotes, filhos de santo, 

incorporados ou não com seus voduns, ekejdis com seus adjas,  pessoas  com 

velas na mão,  quartinhas e jarras de flores brancas palmas , rosas , 

monsenhores, etc. Yawos  carregam os sacos cheios de doburú / flores/ pipocas 

que derramam em  balaios carregados pelos voduns, que por sua vez  lançam ao 

ar , ao solo e sobre as pessoas que seguem a procissão , assim como sobre 

Figura 3 Faixa de abertura da Procissão 
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àquelas que esperam por ela nas portas das casas e comércios, mesmo na  porta 

de igrejas: mãos estendidas, cabeças levemente abaixadas para receber as 

bênçãos do vodun transmitidas representativamente através das flores 

abençoadas.  

 

 

 

Figura 5 Os atabaques - Ao centro Pejigã , Pai Pelé - Sr. Carlos Alberto Santos da Silva 
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Figura 6 No carro: Mãe Paulinha de Oxum e Rani de Agué carregando o andor com São Lázaro 

 

 

 

 

 
Figura 7 Procissão Para Azawane 2012 
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Figura 8  Procissão 2012 

 

 
Figura 9 procissão 2012 e 2014 

 

Segue assim a procissão, ritual de fé que extrapola os muros do terreiro e 

se espalha no percurso.  No retorno, um toque para o vodun. Bela festa, cheia de 

energia a contagiar os participantes. 

 

Sobre o toque pós-procissão 

 

Tocar para os voduns após o retorno da procissão complementa o ritual. É 

cansativo para os membros da casa que vêm trabalhando duro há dias, mais 

especialmente para os ogans que circulam na maioria das vezes carregando os 



25 
 

atabaques à tiracolo enquanto tocam  todo o percurso e que terão que manter o 

ritmo até o final do toque para o vodun. 

Ao retornarem ao terreiro, durante o toque algumas pessoas incorporaram 

seus voduns mesmo antes da chegada do dono da casa - Azawane. Ficaram ali 

incorporadas pelos voduns dançando até que o vodun dono da casa chegasse e 

fosse levado para o quarto de vestir onde seria adequadamente paramentado 

para a ocasião. Enquanto se esperava o retorno do vodun, os demais voduns que 

haviam incorporado dançavam juntamente com ekejdis e visitantes graduados no 

meio.  Os filhos de santo da casa que tinham mais tempo de feitura podiam 

participar da roda e também receber seus voduns. Os demais filhos de santo ou 

estavam situados próximos às paredes ou, em alguns momentos, sentados no 

chão24.   Ao retorno do vodun dono da casa ao salão todos os demais se 

afastaram abrindo espaço para a sua dança e cumprimentos de praxe. Os 

cânticos passaram então a ser dirigidos a ele, o homenageado do dia. 

 No ano de 2017, uma série de acontecimentos alterou em parte a rotina 

dos rituais: o principal deles foi o falecimento da mãe carnal25 da Naadoji Índia26, 

Chefe sacerdotal do Bogum, atual mãe de santo de Mãe Vera, que ocorreu pouco 

antes das comemorações, provocando a “suspensão” da  Procissão como parte 

do luto. A Gayaku Veranice de Oliveira, então fez apenas uma  micro procissão 

para louvar Azawane. Uma discreta saída para “lavar” o ambiente no entorno do 

terreiro e solicitar cura, proteção, caminhos abertos, etc.. A um só tempo 

cumprindo o procedimento de luto sem, no entanto, quebrar a tradição, a 

procissão saiu discretamente em percurso pequeno, com um número menor de 

membros e não houve toque após seu retorno. 

 

O Vodun / Orixá 

         

Segundo KILEUY & OXAGUIÃ( 2009), este vodun é de origem fon 

(Abomey- Benin) da família Dambirá, reconhecido pelo nome de Sakpatá, no 

                                                           
24

 Cabe aqui introduzir outro fato corrente no candomblé: poder sentar-se durante ao toque ou 
usar sapatos tem a ver com a condição do filho de santo: seu tempo de feitura, as obrigações que 
já deu , o cargo que tenha,etc… Em uma casa de Alaqueto da qual fiz parte era terminantemente 
proibido sentar-se em determinadas ocasiões e, quando permitido,  as pessoas mais novas de 
santo sentavam-se no chão ou em banquinhos quase ao nível do chão. 
25

 Ver anexo II 
26

 Zaildes Iracema de Mello, Mãe Índia, é a atual chefe do Terreiro do Bogum ou Zoogodô Bogum 

Malê Rundó 
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Brasil incorporado pelo panteão yorubano com os nomes Omulú/Obaluaiê.  

VERGER(1981), aponta várias informações recolhidas sobre a origem do vodun 

abrindo diversas possibilidades sem chegar a um consenso sobre sua origem 

exceto que não é yorubano embora tenha sido incorporado ao seu panteão . O 

certo é que em todos os casos o vodun/orixá aparece como senhor da terra, da 

varíola, das doenças e das curas, da fartura, das transformações, da vida e da 

morte um ser de imenso poder, temido e adorado. 

Em ‘Todos os santos são bem-vindos’ diz-nos Monique Augras  a respeito 

de  São Roque, festejado a 16 de agosto, a quem por equivalência se prestigia 

como representação pública do vodun/orixá: 

 

“(... ) As suas estátuas o representam como um homem barbudo, 
relativamente jovem, com aspecto tradicional de romeiro, de capa,  
chapéu e  por vezes cajado. Com a mão esquerda , levanta a túnica, 
para mostrar a chaga em sua coxa. É frequentemente acompanhado 
por um cachorro. 
No Brasil é também um santo que protege de todas as pestes desse 
mundo.  Na devoção popular, confunde-se muitas vezes com Lázaro , 
pelas chagas e pelo cachorro. De tal modo que é também cultuado no 
candomblé como equivalente católico de Omolu/Obaluaê. 
É, “Pai da Febre” e orixá da varíola, e que as maiores festas 
dedicadas a essa entidade costumam ocorrer por volta do dia 16 de 
agosto.

27
” (AUGRAS-2005) 

 
 
Clara Flaksman comenta que ouviu o seguinte a respeito: 

 
 

"Omolu é um santo vivo", me disse uma filha de santo do Gantois, de 
Omolu, "Ele é o único orixá que não morreu. Se encantou ainda vivo. 
É quase um egum, só que mais antigo, muito mais; e não 
antepassado de uma família pequena como no caso dos eguns, e sim 
de uma família enorme, a família de Omolu. Mas não estranhe se 
você encontrar ele andando por aí não, ele é vivo mesmo." "Omolu se 
cobre inteiro de palha, você sabe por quê?", me perguntou outra filha 
de santo. "Porque ele é humilde. Como ele é médico, ele podia se 
curar; mas não, ele quer ser a doença também, para todo mundo ver 
que a vida não é tão simples como parece às vezes. Você entende?" 
28

(FLAKSMAN (2014)  pp. 98-99) 

 
 

No site de Charles Demétrio da Silva, o Hùngbónò Charles 29, pai de 

santo dirigente do Terreiro Ayionon Ajaitó Hundô, de fundamento jeje-

                                                           
27

 AUGRAS, Monique. Todos os santos são bem-vindos Rio de Janeiro: Pallas, 2005. Pp138 
28

 FLAKSMAN , Clara, 2014- Op. Cit. 
29

 Charles Demétrio da Silva nasceu em 14 de março de 1993, na cidade de Vacaria RS. Deu a 
primeira obrigação com pouca idade, sendo iniciado ao Vodun Nagô Yemanjá, no Terreiro Ayionon 
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mahim, são encontradas as  seguintes informações sobre a família 

Sapaktá: 

 
 

“Sakpata é um vodun muito temido e respeitado, o senhor das 
doenças contagiosas e intitulado “Ayinon” – o Dono da Terra. 
Considerado uma divindade de dupla etnia, pois seu culto transita 
entre os povos Fon e Yorubá, onde é conhecido pelo nome de 
Sòpònná (Xapanã). 
Sakpata é considerado por alguns como o primogênito de Mawu-Lisá, 
e por outros como sendo filho da antiga mãe Nanã Buluku. São 
muitos os voduns que fazem parte da família de Sakpata, todos tendo 
características e culto próprio mantendo relações de semelhanças 
entre si. Todos estes voduns estão ligados à terra, às doenças e a 
cura. Alguns estão associados à riqueza e a miséria. Suas 
vestimentas são feitas ou levam a palha da costa, um dos principais 
símbolos destes voduns. Alguns usam o xaxará, outros o bastão, a 
lança e o facão. As cores são variadas, mas geralmente se remetem 
aos tons mais escuros, em especial o roxo, o preto e branco, o bordo 
e o vermelho. 
Azansú (homem da esteira) ou Azonsú (homem doente) são os 
nomes pelo qual Sakpata é conhecido nos candomblés jeje mahi. Usa 
palha da costa que lhe cobre todo corpo e o xaxará, com o qual capta 
e retira a energia negativa dos ambientes. Sua cor é o roxo ou o 
bordô. A saudação para os voduns desta família é “Abáo, sísí 
daagbo”. 
(...) 
Azoani, Azawane ou Azonwäne é considerado, principalmente pelo 
jeje do RJ, como um vodun das ervas, com muita ligação ao vodun 
Agué. Para outros porém esse nome é apenas mais um “apelido” de 
Azonsú-Sakpatá (e é assim que consideramos aqui em minha casa). 
Em geral todos estes voduns são muito exigentes com seus filhos, 
sendo amados e temidos por eles. Cabe aos sakpatas a fiscalização 
das casas de religião, sempre mantendo a moral e os bons costumes. 
Ewá está intimamente ligada a Azansú, sendo a responsável pela 
tarefa de fiscalizar as casas para os demais sakpatas. 
Na África, até hoje, os sacerdotes de Sakpatá são chamados de 
Ánàgónú, talvez uma referência a possível origem nagô deste vodun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
Ajaitó Hundô, da finada Gaiaku Alzira, iniciada ao Vodun Azansú. Charles assumiu a roça em 
2009, três anos após a morte de Mãe Alzira, recebendo o título sacerdotal de Húngbònó. 
Pertencente a Nação Jeje-Mahi este Terreiro é diferente dos demais. Lá se cultua voduns e as 
rezas são em dialeto Fongbé, embora exista influência nagô-yorubá com alguns orixás e uso de 
algumas palavras do dialeto Yoruba.  https://hunkpameayinon.wordpress.com/category/sakpata/ 
consultado em :janeiro de 2018. 

https://hunkpameayinon.wordpress.com/category/sakpata/
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OMULU CURA TODOS DA PESTE E É CHAMADO OBALUAÊ 

 

Quando Omulu era um menino de uns doze anos, 
saiu de casa e foi para o mundo para fazer a vida. 
de cidade em cidade, de vila em vila 
ele ia oferecendo seus serviços, 
procurando emprego. 
Mas Omulu não conseguiu nada.  
ninguém lhe dava o que fazer , ninguém o empregava.  
E ele teve que pedir esmola,  
mas ao menino ninguém dava nada,  
nem do que comer nem do que beber. 
Tinha um cachorro que o acompanhava e só. 
Omulu e seu cachorro retiraram-se no mato 
e foram viver com as cobras. 
omulu comia o que a mata dava: 
frutas, folhas, raízes. 
Mas os espinhos da floresta feriam o menino. 
As picadas de mosquito cobriam-lhe o corpo. 
Omulu ficou coberto de chagas.Só o cachorro confortava omulu,  
lambendo-lhe as feridas. 
um dia, quando dormia, Omulu escutou uma voz: 
“ Estás pronto. levanta e vai cuidar do povo.” 
Omulu viu que todas as feridas estavam cicatrizadas.  
Não tinha dores nem febre. 
Obaluaê juntou as cabacinhas, os atós, 
onde guardava água e remédios 
que aprendera a usar na floresta, 
agradeceu a Olorum e partiu. 
 
Naquele tempo uma peste infestava a Terra. 
Por todo lado estava morrendo gente. 
Todas as aldeias enterravam os seus mortos. 
Os pais de Omulu foram ao babalaô 
e ele disse que Omulu estava vivo 
e que ele traria a cura para a peste. 
Todo lugar aonde chegava, a fama precedia Omulu. 
Todos esperavam-no com festa, pois ele curava. 
Os que antes lhe negaram até mesmo água de beber 
agora imploravam por sua cura. 
Ele curava todos, afastava a peste. 
Então dizia que se protegessem, 
levando na mão uma folha de dracena, o peregum, 
e pintando a cabeça com  efum, ossum e uági, 
os pós branco, vermelho e azul usados nos rituais e encantamentos. 
Curava os doentes e com o xaxará varria a peste para fora da casa, 
para que a praga não pegasse outra pessoa da família. 
Limpava casas e aldeias com a mágica vassoura de fibras de coqueiro, 
seu instrumento de cura, seu símbolo, seu cetro, o xaxará. 
 
Quando chegou em casa Omulu curou os pais  
e todos estavam felizes. 
Todos cantavam e louvavam o curandeiro 
e todos o chamaram de Obaluaê,  
todos davam vivas ao Senhor da Terra, Obaluaê.  
(PRANDI, Reginaldo . Mitologia dos orixás-2001-pp.204-206) 

Figura 10 Lenda de Omulu - PRANDI _ Mitologia dos Orixás 
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Rezando em Jeje na Umbanda 

 

Figura 11 Close do Congá 
A preparação para a festa em homenagem à Yemanjá e Obaluayê /Omulú, 

na qual ocorre o ritual jeje, em língua fon, uma reza solicitando e agradecendo 

cura, é ocasião muito especial, que movimenta filhos de santo, amigos, parentes, 

membros da assistência e os membros do Kwe. 

A homenagem em conjunto para Yemanjá e de Omulu/Obaluayê para além 

da coincidência e proximidade das datas, segundo o calendário da umbanda no 

Rio de Janeiro30, remete a forte relação mítica existente entre os dois orixás.   

Yemanjá é a mãe de criação de Omulu/Obaluayê. Conta a lenda que Nanã vendo 

as pústulas que seu filho possuía não conseguiu conviver com isso e abandonou-

o na praia onde foi encontrado, criado e curado por Yemanjá, que mais tarde lhe 

dá de presente as pérolas e promove o reencontro entre Nanã e  seu filho que a 

perdoa. Outra lenda afirma que com a cura Omulu/Obaluayê além de não ficar 

com nenhuma marca da varíola, se tornou brilhante como a luz do sol, por isso 

Yemanjá o cobriu com suas roupas de palha. Para que seu brilho não cegasse 

quem o visse. 

                                                           
30

 As datas de homenagem a Yemanjá variam. No Candomblé de Salvador é homenageada em 02 
de fevereiro conforme canta Caymmi. Em algumas Umbandas de outros estados costuma ser 
homenageada em setembro, salvo engano no dia 08.  
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Figura 12 congá do GREOO no dia da Reza Para Azawane 
 

 

Para este ritual os preparativos começam dias antes com a limpeza do 

terreiro, oferendas internas, obrigações de alguns filhos de santo, arrumação do 

espaço,  produção de fios de flores de pipoca para enfeitar o ambiente, produção 

de alimentos para oferendar no altar e das flores ( doburú/ pipocas) que serão 

lançadas sobre os presentes: orixás ou pessoas.  Preparativos para receber a 

mãe e os irmãos de santo da mãe de santo,  visitas outras, etc.  

Há com relação ao evento-ritual ocorre toda uma série de pequenas 

alterações no fazer cotidiano do GREOO: as vestimentas devem seguir o rigor31 

                                                           
31

 Observe-se a hierarquia mais rígida característica do candomblé em geral e um tanto mais 
variada em graus a depender da característica da casa de umbanda que se frequente – no caso 
específico do GREOO bastante suavizada pela própria personalidade de Mãe Paulinha, se faz 
visível de uma forma mais expressiva quando há a realização do ritual pela Gayaku Veranice de 
Oliveira. 
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que a ocasião pede  deve-se usar o traje completo o que inclui o ojá32  e o pano 

da costa33  para as mulheres  e o ékété/cofió34   para os homens. 

 

Figura 13 Abertura da gira e chegada da Gayaku 

 

Em geral, a gira de umbanda é iniciada, ou seja, as orações e cantigas 

assim como a defumação são realizados antes da chegada da Gayaku  com o 

seu grupo de filhos de santo.  No terreiro foram colocadas mais cadeiras para 

acomodar a Gayaku e algum outro visitante que tenha cargo. Os filhos de santo 

da Gayaku Veranice costumam trazer esteiras sobre as quais se sentam/ajoelham 

se não tiverem tempo de santo feito suficiente para ter permissão de sentar. O 

pejigan, Pai Pelé, Sr. Carlos Alberto Santos da Silva , irá se juntar aos demais 

ogans da casa. Pois vai auxiliar na reza e tocar conforme o ritmo da nação jeje. 

Conforme a ocasião se apresente, vão ser tocados os pontos para os 

orixás e entidades, posteriormente, serão tocados pontos em homenagem a 

Yemanjá, com a incorporação e vestimenta das mesmas com seus paramentos, 

de forma que depois de vestidas descem do roncó e dançam, cumprimentam, 

abraçam  e abençoam as pessoas, sendo recolhidas de volta ao roncó sob 

                                                           
32

 Pano usado na cabeça das mulheres e em alguns casos especiais  por homens no candomblé. 
33

 Pano que cobre a blusa e parte da saia , amarrado acima do busto para as mulheres e colocado 
de forma transversal nos homens.  Em algumas casas e em determinadas situações se usa 
também um pano em forma de faixa que deve ser sobreposto ao pano da costa formando um laço 
ou uma gravata, indicadores do gênero do orixá de cabeça. 
34

 Boné sem abas utilizado na cabeça dos homens que cobre até a altura da orelha 
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palmas  e desviradas depois de um período de tempo. O mesmo processo 

acontece com Obaluayê/Omulú, podendo ocorrer antes ou depois da reza, em 

geral depois. 

 A chegada da Gayaku Veranice é saudada pelos atabaques e  após todos 

se cumprimentarem conforme manda a etiqueta ritual.  Em um determinado 

momento da gira, em frente ao congá é estendida uma esteira sobre a qual a 

Gayaku, após realizar um preleção sobre o que será feito e com qual objetivo, 

ajoelha-se  começa a fazer a reza, em verdade várias pequenas rezas, que são 

respondidas em idioma fon pelos filhos e filhas de santo que a acompanham. 

Alguns filhos de santo das Mães Paulinha e Ana, que conhecem parte das rezas, 

respondem também.   

 

 

Figura 14 Chegada de Oxum 

 
Figura 15 A preleção antes da reza 

 

As rezas são realizadas com todas as pessoas de dentro do terreiro de 

joelhos, cabeça abaixada, apoiada nas mãos.   Apenas as pessoas da assistência  
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permanecem sentadas ou em pé. Após a ladainha, a Gayakú Veranice faz uma 

oração em português resumindo os pedidos e os agradecimentos.   

As mães de santo lançam o doburú consagrado pela reza  no terreiro sobre 

os filhos de santo, visitantes, e pessoas da assistência. Também é lançado sobre 

diversos pontos da casa.   E sobre o Orixá Obaluayê/Omulu quando este chega 

no salão. 

 

Figura 16 Atotô!! 

 
Figura 17 A benção do Orixá 

 

Posteriormente toca-se para os orixás Obaluayê / Omulu. A chegada dos 

orixás pode ocorrer de duas formas: diretamente no roncó de onde descem já 

vestidos e paramentados para serem recebidos com palmas e  chuvas de doburú 

no salão, ou quando nos filhos de santo mais novos e visitantes diretamente na 
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salão após a chegada dos orixás paramentados35.  Eles receberam o carinho de 

todos, dançarão e receberam as pessoas para um abraço e uma benção. Findo 

os quais serão desvirados no próprio terreiro os não paramentados e, àqueles 

que estão paramentados serão levados de volta ao roncó em despedidas formais 

sob palmas e saudações.   

 

 

Figura 18 Pai João Luis  tomando a benção ao orixá.  Letra de cantiga. 

 

 

Figura 19 As Yemanjás homenageadas no mesmo dia. 
 

Após o término ritual independentemente da ordem em que tenham 

ocorrido a chegada dos orixás e a reza para Azawane,  o Caboclo Ubiracy e Mãe 

Paulinha fazem comentários ou deixam recomendações. É então oferecido ao 

público  bolo e doces. Momento esse em que as crianças do mundo astral 

costumam fazer saus aparições correndo pelo terreiro, tomando a benção de 

todos, executando alguns trabalhos de cura, rindo e brincando até serem 

relutantemente obrigadas a partir, em geral por ordem de Mãe Ana que durante 

todo o tempo mantém a ordem no terreiro e as pessoas sob controle. 

                                                           
35

 Paramenta-se os orixás dos filhos de santo mais graduados em termos de obrigações 
cumpridas. Os demais filhos de santo que recebem os orixás não são paramentados. 
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  A certa altura da noite a Gayaku se despede e se retira juntamente com 

seus filhos. Após o que  em maior ou menor tempo também se encerra a sessão. 

 No ano de 2017 a gira ocorreu na seguinte ordem: Primeiro a abertura, 

depois a chegada da Gayaku, seguida pela presença em terra da Oxum de mãe 

Paulinha.  Pouco depois  os atabaques tocaram para os caboclos e chegou o 

chefe da casa caboclo Ubiracy que foi acompanhado pela chegada da preta velha 

Maria Conga e do caboclo XXXX que oficiaram um batizado36. Após o batizado, 

Mãe Vera deu início à Reza Para Azawane, começando por uma explicação do 

que iria fazer, em que idioma,  de como  surgiu  a reza no GREOO, etc. Feita a 

Reza, os atabaques tocaram chamando Obaluayê/Omulu que compareceram 

sendo recebidos com palmas e flores/ doburú. Em seguida  foram chamadas à 

terra as Yemanjás saudadas com amor e carinho pelos presentes. Após a subida 

das iyabás, ofereceu-se aos presentes o bolo dos orixás e refrigerantes quando 

então a energia das crianças se fez presente trazendo alegria.  

 

 

Ritual e tradição 

 

Embora os rituais aqui referidos tenham surgido em época recente, sem 

maiores pretensões no momento de seu surgimento, acabaram por tornarem-se 

uma tradição pela repetição anual de sua execução, por toda a expectativa que 

geram nos participantes e assistentes, por todo o planejamento, trabalho e 

dedicação necessários à sua execução, pelo que representam como ritual de 

solicitação de bênçãos e curas. Por sua eficácia simbólica37, e, no caso de mãe 

Paulinha material e física, visto que está curada de um câncer terminal em razão 

                                                           
36

 Fotos do batizado não serão  inseridas. 
37

 Termo cunhado por Levi-Strauss em texto como mesmo título. Compartilhamos do 
entendimento de Sônia Weidner Maluf   em seu artigo:   Eficácia simbólica  Dilemas teóricos e 
desafios etnográficos”         “ A eficácia simbólica traduz várias maneiras de designar práticas e 
situações capazes de produzir resultados que não se reduzem a uma explicação mecânica de 
causa e efeito. Atos mágicos, práticas rituais, cura ritual, práticas terapêuticas não científicas, 
xamanismo, feitiçaria, desembruxamento, terapias alternativas  ou não convencionais... e seus 
efeitos. A noção de eficácia introduz uma dimensão pragmática ao fenômeno, um ato eficaz é um 
ato que funciona, seja qual for seu resultado. O que significa dizer “seja qual for seu resultado”? 
Significa que trata-se de um efeito que não pode ser verificado através da lógica científica da 
causa e do efeito ou do método experimental. A eficácia, nesse caso, estaria muito mais ligada à 
produção de um sentido compartilhado no interior de um contexto cultural e social específico, ou, 
ainda mais especificamente, tal como descreveu Lévi-Strauss, à produção de uma experiência 
específica. Nesse sentido, poderíamos dizer que trata-se de um tipo de agenciamento que pode 
produzir efeitos orgânicos e∕ou mecânicos, mas cuja lógica interna, cujo modo de operar não se 
fundamenta na relação de causa e efeito e de causalidade mecânica. (PP54) 
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do qual dada a metástase os médicos a desenganaram, dando-lhe quando muito 

três meses de vida.  Uma vitória sobre a doença fatal  atribuída ao vodun, aos 

rituais mágicos praticados pela Gayaku e a fé das duas mães de santo e de seus 

filhos. 

Segundo Hobsbawn(1984) as tradições são inventadas ou surgem da 

repetição e determinados hábitos culturais que se diferenciam dos costumes : 

 

            “Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais 
práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 
valores e normas de  comportamento através da repetição, o que 
implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao 
passado.”(pp.9) (...) 
              “O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido 
amplo, mas nunca indefinido. Inclui tanto as “tradições” realmente 
inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as 
que surgiram de maneira mais difícil de localizar num período 
limitado e determinado de tempo - às vezes coisa de poucos anos 
apenas - e se estabeleceram com enorme rapidez. (...) O passado 
histórico no qual a nova tradição é inserida não precisa ser remoto, 
perdido nas brumas do tempo.  (pp.10-11)   (HOBSBAWN-1984)[grifo 
nosso]
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Ao observarmos as duas práticas rituais  concluímos que podemos 

considerá-las como práticas rituais já se tornaram  tradições. 

Os dois rituais aqui estudados, não foram criados de forma premeditada, 

ou planejados para se tornarem tradições. Surgiram como atos de fé no poder do 

vodun/orixá, fé no conhecimento da sacerdotisa, fé de que através da oração 

dirigida a ele e do lançamento de suas flores sobre as pessoas, o solo, casas, 

carros e outros objetos, elas agiriam como instrumentos de limpeza, cura, 

abertura de caminhos e proteção. Fé que alimentou a esperança de Mãe Paulinha 

de que tendo o merecimento sua cura seria alcançada.  A frase: “e a fé que nos 

alimenta” é uma de suas expressões mais emblemáticas. 

Um dos fatores que auxiliou a continuidade e tradicionalização destes 

rituais foi a eficácia verificável, tangente, cuja visibilidade pública se dá 

principalmente através do exemplo da cura de Mãe Paulinha, cuja remissão do 

câncer pelo qual fora desenganada foi completa. Desta forma, a cada ano em que 

se repetem os rituais em solicitação e agradecimento pela cura de Mãe Paulinha 

(entre outras) e  pela proteção creditadas ao vodun Azawane/Azunsu/Obaluayê/ 

                                                           
38

 HOBSBAWN, Eric. Introdução: A Invenção das Tradições . IN: Eric Hobsbawm & Terence 
Ranger (orgs.). A invenção das tradições. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
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Omulu, ao mesmo tempo se rememora o poder do vodun/orixá e de seu 

sacerdote-feiticeiro39. Por outro lado complementarmente remete-se ao 

merecimento e à fé daquela que recebeu a benção da cura.   Esse poder 

sacerdotal de obter e manipular o axé - palavra de múltiplos sentidos - aqui 

utilizada como mana, força vital, no entender de Prandi:  

 

“.Axé se ganha e se perde. A intensidade do axé de uma casa pode 
ser mensurada pelo número de filhos e clientes que seu chefe 
consegue arrebanhar. Axé é uma dádiva dos deuses, mas é preciso 
conhecer as fórmulas rituais corretas, perfeitas, para se chegar a 
ele

40
”(PRANDI-1990) 
 

 Desta forma, pode-se afirmar que ao realizar os rituais e comemorar a 

cura de Mãe Paulinha, pela força do axé detida nas mãos de Mãe Vera, também 

se está atualizando o público quanto ao poder do axé detido pela sacerdotisa do 

vodun.  Segundo Prandi: 

 

“Axé é carisma; é sabedoria nas coisas-do-santo, é senioridade. 
Axé se tem, se usa, se gasta, se repõe, se acumula. Axé é origem, é a 
raiz que vem dos antepassados. Os grandes portadores de axé, que são 
as veneráveis mães e os veneráveis pais-de-santo, podem transmitir axé 
pela imposição das mãos; pela saliva; que; com a palavra sai da boca; 
pelo suor do rosto, que os velhos orixás em transe limpam de sua testa 
com as mãos e, carinhosamente, esfregam nas faces dos filhos 
prediletos 

41
”(PRANDI-1990)[grifo nosso] 

 

Surgidas como respostas às necessidades de saúde e proteção em 

momentos pontuais seguiram como rituais de solicitação, comemoração e 

rememoração do poder de cura do vodun/orixá invocado através da intervenção 

de sua sacerdotisa, a Gayaku Veranice em benefício entre outros, de sua filha 

Mãe Paulinha. Os tratamentos realizados por Mãe Paulinha tanto médicos quanto 

espirituais caminharam em paralelo, se complementando. 

                                                           
39

 “O reconhecimento de um axé ocorre quando parte de seus múltiplos segmentos ganha 
notoriedade fora do espaço do terreiro.   As fontes de legitimação podem ser: o interesse 
acadêmico despertado, o carisma do pai ou mãe-de-santo, o sucesso do sacerdote no mercado 
religioso, sua visibilidade na mídia. Não são quatro alternativas. Hoje, são quatro condições 
necessárias, mas ainda assim não suficientes.”    Dentre os itens citados por Prandi como 
necessários à legitimação e reconhecimento público,  Mãe Vera e sua Procissão talvez só não 
tenham obtido o reconhecimento da mídia, fato sobre o qual não tenho fontes . Para além disso, 
sua recente filiação ao Bogum e a atribuição pela Naandoji Índia do título de Gayaku de sua 
gestão, aumenta sua visibilidade e legitimidade de Mãe Vera e seu Kwe ante o povo do santo e 
sua clientela.  
40

 PRANDI, Reginaldo Linhagem e Legitimidade no Candomblé Paulista. 1990 IN: 
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_14/rbcs14_02.htm Acessado em 09\07\2017. 
41

 PRANDI, Reginaldo Op. Cit. 1990  



38 
 

As mulheres, os enredos e os rituais. 

 

A história de vida dessas duas mulheres é a das pessoas que são forjadas 

para a luta e a resistência ante a vida. Mulheres que foram levadas aos cargos 

sacerdotais que ocupam pelos enredos que carregam, que se encontraram por 

conta dos enredos do santo, e também por isso continuaram juntas numa parceria 

que engloba os deveres de suas religiões, amizade e respeito mútuo e o 

enfrentamento das incompreensões e preconceitos de alguns entre seus pares. 

Criadas na fé católica, o enredamento no sentido de “captura42” se deu 

para as duas. Uma, a Gayaku Veranice Souza de Oliveira, que nasceu num 

“centro kardecista” e estudava em colégio de freiras, que “fugiu do santo” por 

anos, “passando mal”, “bolando43”, sendo hospitalizada, até que cedeu à vontade 

do Vodun e foi “fazer o santo”. A outra, Mãe Paulinha de Oxum, que foi batizada 

no catolicismo, fez primeira comunhão, participou de eventos católicos vestida de 

anjinho, etc., que foi levada à umbanda por problemas dos pais e lá permaneceu, 

inicialmente para acompanhar a Irmã Ana. Depois entrando como cambona,  aos 

poucos aceitando sua mediunidade e, posteriormente passando por um período 

de dúvida em relação a ser sua missão ser mãe de santo. Fugiu do “fazer o santo” 

no candomblé, da raspagem de cabeça - vontade respeitada por Mãe Vera.  Fuga 

esta que ao fim, não sabe se conseguiu: 

 

“Agradeço muito a ela, por que ela compreendeu o meu lado do amor 
que eu tenho pela Umbanda, e entendeu também que a gente tem o 
nosso livre arbítrio, e assim ela foi comigo até onde pode ir, me 
oborizando, fazendo as minhas coisas”.   
“Mas eu sempre brinco que eu não raspei cabeça pelo bem, foi pela 
dor, fiquei careca pela dor. Mas acredito realmente que é uma coisa 
pela qual eu teria que passar. Foi um grande aprendizado mesmo (...) 
um teste até mesmo de fé. De fé, para ver o quanto eu seria forte 
nessa luta como eu sou forte, tento ser forte  pelo menos até hoje, 
que … graças a Deus(...)”.  (MP 29052017) 

 

Ambas têm enredo e caminho. Não puderam fugir. Ambas tiveram a 

primeira incorporação com um erê. Ambas seguiram o caminho em suas religiões 

e amam o que fazem. São ainda filhas de voduns/orixás em ordem inversa uma 
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 FLAKSMAN-2014 Op. Cit. 
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 VERGER, Pierre Fatumbi. Os Orixás.  É necessário que passe ainda pela prova de ter recebido 
o apelo de um Orixá e de ter tido o afã de cair em transe (“bolar” é o termo” 
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da outra, ou seja: Mãe Vera é filha de Azunsu com Oxum e Mãe Paulinha, filha de 

Oxum com Obaluayê . 

No caminho em que se encontraram surgiu uma relação religiosa e um 

parentesco que se estendeu aos filhos de santo de ambas. Assim, os filhos de 

santo da Gayaku são irmãos de santo de Mãe Paulinha de Oxum e de sua irmã e 

co-dirigente do GREOO, Mãe Ana. Os filhos de Mãe Paulinha e Mãe Ana são 

netos de santo da Gayaku Veranice e sobrinhos de santo dos filhos dela, embora 

não pertençam a mesma religião. Surge aqui o parentesco inter-religioso.  Em 

relação ao parentesco de santo, segundo Reginaldo Prandi: 

 

“No candomblé, todo iniciado tem seu pai ou mãe-de-santo, e por 
conseguinte, um avô ou avó-de-santo, bisavô ou bisavó, e assim por 
diante. Filhos do mesmo pai serão irmãos. Filhos de irmãos serão  
sobrinhos etc. O parentesco religioso tem exatamente a mesma 
estrutura do parentesco ocidental contemporâneo não 
religioso.

44
”(PRANDI- 1990 ) 

 

Na umbanda filiações e linhagem, o parentesco em si tem um grau 

diferente de importância, em geral elas remetem aos pais ou mães de santo e aos 

irmãos, quando muito, se o contato for muito estreito ou a casa tiver um dirigente 

muito rígido, o parente como avô ou a avó de santo é considerado. O mesmo se 

pode aferir com relação à hierarquia, em geral menos rígida nas umbandas que 

nos candomblés, embora algumas escolas de umbanda sejam extremamente 

rigorosas quanto aos dois quesitos.45  

As linhagens nas umbandas são menos importantes que as resultantes de 

seus trabalhos. Isso está afim com a própria anunciação da Umbanda, com o 

surgimento da maioria de suas casas e presente até mesmo em seu mito de 

fundação que aponta como seu fundador um caboclo incorporado em seu 

médium, um adolescente sem experiência ou conhecimentos específicos da e 

sobre a espiritualidade. O Caboclo das Sete Encruzilhadas após e apresentar em 

um centro kardecista, marca para o dia seguinte a criação da nova religião e 
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 Prandi, Reginaldo . Op. CIt. 1990 
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 Havendo, no entanto, determinadas escolas em que o líder encarnado e carismático que a 
fundou ou herdou é superestimado por seus filhos de santo e seguidores que podem se tornar 
intolerantes para com outras escolas e quase fanáticos.   As rixas entre lideranças carismáticas 
concorrentes, replicadas por seus filhos e seguidores, mormente quando isso atinge aquilo que 
está além de seu trabalho espiritual:  a imposição (palavra que não combina com a umbanda) da 
“sua verdade” e a disputa  pelos mercados mágico-religioso e editorial, podem se tornar 
verbalmente agressivas. 
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neste dia dá os parâmetros sobre os quais ela se fundamentará e indica as 

formas de procedimento e ritualísticas que serão utilizadas.  

Nem tudo são flores. Há nos dois grupos e mesmo por parte de outros 

praticantes das referidas religiões  algumas pessoas que criticam  ou não aceitam 

muito bem essa relação. Nesse círculo religioso formado pelos membros das 

religiões afro-ameríndio-brasileiras é comum a crítica ao fazer do outro, é comum 

o ciúme e a concorrência pelo mercado religioso.  

Concorrência e ciúme é o que não ocorre no caso específico dessas duas 

mulheres, visto que uma  envia para a outra aqueles que não pertencem ao seu 

metier, à sua religião ou cujo tratamento ou atendimento das necessidades  deva 

ser realizado na casa da outra. Flaksman encontra situação parecida no Gantois.  

Porém, essas são relações que estão mais afins com as pessoas do que com 

seus postos religiosos. A compreensão de mundo do sacerdote a sua construção 

como pessoa é que permite essas trocas e indicações inter-religiosas.   Tratando-

se de mercado religiosos, Segundo Prandi:  

 

            “ A umbanda e o candomblé, cada qual a seu modo, são 
bastante valorizados no mercado de serviços mágicos e sempre foi 
grande a sua clientela, mas ambos enfrentam hoje a concorrência de 
incontáveis agências de serviços mágicos e esotéricos de todo tipo e 
origem, sem falar de outras religiões, que inclusive se apropriam de 
suas técnicas, sobretudo as oraculares. Concorrem entre si e 
concorrem com os outros.”

46
 (PRANDI -2004) 

 

Sabe-se da importância da eficácia simbólica  e do poder gerado por ela no 

mercado religioso. Para as religiões de matriz afro-ameríndio-brasileiras e seus 

adeptos e clientes essa eficácia simbólica é  de imensa importância dela 

emanando não somente poder simbólico como a própria manutenção das casas e 

a boa fama da casa e de seus respectivos zeladores e, no caso da umbanda, das 

entidades também.  

No exemplo em questão, a cada ano que passa essa cura rememorada e 

agradecida reforça o poder e a fé no vodun de cura e em sua sacerdotisa Gayaku 

Veranice de Oliveira. Num mercado religioso disputado como o é o das religiões 

afro-ameríndio-brasileiras este fato rememorado todos os anos amplia e legitima o 

poder da Gayaku e do Kwe Ase Azawane e ante o povo de santo e a sociedade. 
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 PRANDI , Reginaldo. O Brasil com axé: candomblé e umbanda no mercado religioso. Estudos 
Avançados, 18 (52), 223-238. 2004 Https://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142004000300015   
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Da mesma forma, reforça a visão de graça alcançada pela Mãe Paulinha a 

gerando mais esperança e fé nos que assistem os rituais no GREOO.   

Essa associação inter-religiosa beneficia as duas religiões e demonstra a 

possibilidade de convivência respeitosa e de sucesso entre religiões distintas sem 

que por isso percam suas identidades. 

As indicações inter-religiosas são realizadas sem conflitos quando os filhos 

de santo de uma das mães pertencem ao campo religioso da outra.  Flaksman 

refere-se a esse mesmo tipo de indicação realizada entre as pessoas do Gantois 

e casas de outros segmentos espiritualistas.  

No GREOO há uma ocorrência considerável de filhos de santo que 

“deveriam estar” no candomblé e não o querem. Estes como a própria Mãe 

Paulinha, sob orientação da Mãe Vera vão sendo tratados, assentados, até que o 

orixá/vodun não aceite mais a condição de permanência apenas na umbanda e 

“force” sua vontade sobre o filho de santo levando-o ao candomblé ou caso o filho 

de santo teime, usando de tipos de demonstrações diversas(saúde, finanças, 

relacionamentos, etc..) que indiquem o imperativo de sua vontade. Caso, ainda 

assim, o filho de santo não aceite, terá que conviver com as consequências ou 

mudar de religião.  Vários foram os filhos de santo que ao longo dos anos após 

permanecerem o máximo que puderam com Mãe Paulinha, acabaram por migrar 

para o Candomblé de Mãe Vera ou no caso de não pertencerem ao Jeje, para 

algum terreiro de outra nação. Aqui também é necessário lembrar que as 

afinidades pessoais contam e que migrações para outros terreiros de candomblé 

também podem ocorrer por falta de afinidade entre as partes. 
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Figura 20 Unidas pelo Santo enredos e caminhos que se cruzam. 
 

 

 

  



43 
 

Capítulo III  

Histórias de vida 

 

Mãe Veranice de Azawane 

 

Nascida em Salvador, Bahia, no Bairro do Tororó, segundo ela no centro 

espírita do seu avô. Educada em colégio católico, quando de sua vinda para o Rio 

de Janeiro na adolescência,  a mãe estava  abrindo um terreiro nos fundos de 

casa no Santo Cristo, posteriormente mudaram-se  para a Ilha do Governador 

onde o padrasto tinha um estaleiro.  Estudava o curso técnico em contabilidade, 

depois formou-se em  Ciências  Contábeis na SUESC e pretendia cursar 

Engenharia Naval ideia que abandonou com a morte da mãe. Foi então morar 

com o irmão mais velho. Sua cunhada que era umbandista tentou ajudá-la com os 

mal-estares levando-a a uma casa de umbanda, cuja mãe de santo ela aponta 

como “marmoteira”  referindo-se entre outras coisas à incompetência e a 

incapacidade da mesma em perceber não somente qual era o seu santo, mas 

igualmente as peripécias de Maria Padilha47 que “pegou a cabeça” dela e 

aparecia dizendo-se e fazendo-se passar por todo mundo sem que ninguém 

percebesse o truque.    Nesta casa de Umbanda diziam que era da Yansã, “ e 

Maria Padilha vinha como Iansã, ela vinha como caboclo, ela vinha como tudo48”. 

Tal fato só foi descoberto mais tarde por Celso de Ogum. 

Passava mal desde criança, na escola, festas, em casa. O que foi se 

intensificando na adolescência e piorou após o falecimento da mãe.  Já 

trabalhando em sua profissão - sempre enfrentando crises e mais crises de saúde 

- através de alguém do escritório onde trabalhava, chegou a Celso de Ogum que 

viria a ser seu primeiro pai de santo. Ainda assim, fugiu o quanto pode. Por fim 

                                                           
47

“Ai , ela me levou pruma casa de umbanda (...) uma mulher marmoteira, safada, uma mulher... 
Que foi onde Maria Padilha tomou minha cabeça.(sorrindo) Aqui no Rio. Porque eu, com sete anos 
de idade lá em Salvador,  ela tomou minha cabeça . Mas em Salvador [para] eles não existe essas 
coisas, lá,  com exu. É encosto. Então vamo acabar com isso. Vamo tirar isso.  Vamo eliminar 
isso.” IN:Parte 01042017 partes 1 e 2 áudio  - Veranice2 002 a 005  e J1 1465 até J1 1468 pp.4 
48

 Este comentário aponta para um “ekê”, no Rio de Janeiro mais conhecido com “kaô”,só que não 
é cometido pelo médium, mas pela entidade se fazendo passar por outra ou por algum egum ou 
espírito brincalhão que se faz passar pelas entidades. Nem sempre  são reconhecidos como tal no 
primeiro momento podendo chegar a enganar muita gente, inclusive gente que supostamente teria 
o conhecimento e o dever de reconhecer a veracidade das manifestações :MDS , PDS, Ogans e 
Ekedis e, principalmente, as entidades chefes deveriam enxergar para além das manifestações 
físicas da incorporação a qualidade do espírito que ali comparece. 



44 
 

assumiu, fez o santo com Celso de Ogun.  Mas relutou em se tornar chefe de 

terreiro, não queria a responsabilidade  de abrir uma  casa naquele momento. 

Já casada e com o terreno onde fica seu kwe comprado e em parte 

construído – com dez anos de feitura rompeu relações, com Celso de Ogum. 

Ciumeiras e palavras dura a levaram-na a afastar-se de Celso de Ogum. 

Ocorreram conflitos, brigas,  incluindo o incêndio do seu terreiro  atribuído a ele, 

ocorrido durante sua 1ª gravidez. Após o incêndio  é amparada por Jorge de 

Oxagian,  que viria a ser seu pai  de santo após o falecimento de Celso de Ogum. 

Após a passagem de Celso de Ogum recebe em sua casa muitos de seus filhos  

Jorge de Oxaguian foi  quem lhe  “ensinou a amar o jeje” e “lutar pelo seu 

axé” e  é a quem atribui o fato de hoje estar dentro da raíz do jeje-mahim, o 

Bogum. Foi com Jorge que tomou obrigação de 14 anos, e com ele ficou até o 

falecimento do mesmo. Depois disso passa um  período à deriva sem pai ou mãe 

de santo, após a retirada da mão de vume, procura outro sacerdote /casa onde se 

cuidar. Vai dar no Bogum  terreiro jeje tradicional da Bahia. Tornando-se filha de 

Naadoji Índia.    

 

“Porque depois de eu ser filha do Seu Jorge de Oxaguian, eu achava 
assim na minha cabeça:  - como é que eu vou dar continuidade às 
minhas obrigações?  (...)   E aí, eu tinha obrigação de 21 prá tomar. 
Quem me daria obrigação?   
Por meios tortos. Tantas idas e vindas à Salvador. Querer ir no  CEJA 
HUNDÊ.  (...)  me indicaram o Bogum . E por meios tortos eu conheci 
uma pessoa do Bogum aqui no Rio de Janeiro. E por meios tortos eu 
cheguei à dona à Nandoji lá. E por meios tortos eu cheguei à Dona 
Nandoji, que é minha mãe.  
E de torto não tinha nada. Tudo era seu Azunsu tecendo a teínha 
dele junto com Becém para eu chegar onde ele queria que eu 
chegasse(...).”(MV10032017)[grifo nosso] 
“Meu vodun, ele dizia assim para mim para minha filha que é  ekedi, 
pro meu pejigã: que a minha vida espiritual estava além mar. Que eu 
iria me encontrar.(...)Para me dar o meu verdadeiro cargo, que não 
era esse [Doné], o meu verdadeiro cargo [Gayaku] o meu verdadeiro 
posto, e que eu iria me encontrar espiritualmente“ (MV10032017) 

[grifos nossos] 
 

Aqui retornamos a teoria de Flaksman sobre o enredo no sentido do 

emaranhamento e da crença dos adeptos  no poder da espiritualidade de traçar  

caminhos em tese inescapáveis para a realização de suas vontades.  

Ao filiar-se ao Bogum, Mãe Vera obteve novos conhecimentos, orientações 

e que geraram mudanças no seu fazer religioso. Mudança do nome de seu cargo 

no santo de Doné para Gayaky -  títulos que segundo Mãe Vera, a Naadoji Índia 
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explicou serem referentes à família à qual pertence o santo da pessoa e não ao 

tempo de santo. A mudança de título do cargo  confirmando assim a profética fala 

do Vodun, e ao mesmo tempo, criando celeuma entre seus pares, pois segundo o 

senso comum Gayaku seria um cargo para pessoas com mais de 50 anos de 

santo feito no jeje-mahim, o que não é o caso. Presente aqui também mais uma 

das características apontadas por Flaksman como parte do meio candomblecista: 

a fofoca.    

Mudança de parentesco com Marco de Logun-Edé - pai de santo e 

historiador com o qual estudei, cujo terreiro  fica em Campo Grande-RJ - que de 

tio de santo em uma outra linhagem familiar jeje, passa a irmão de santo na 

linhagem do Bogum.  Muitas viagens à Bahia. O encontro com uma forma 

diferenciada de compor o espaço ritual. E, uma mudança em termos de 

intensificação da  legitimação que a aproxima da África e de suas tradições  

consideradas mais corretas, mais puras , mais de “raiz”. 

  

Mãe Paulinha de Oxum 

 

Originária de uma família  católica, nascida do Rio de Janeiro, quando 

ainda adolescente por volta dos doze anos, foi levada pela avó, juntamente com 

sua família que passava por momentos difíceis de crises financeiras e 

desemprego a frequentar a umbanda. Depois de um tempo, permanece 

frequentando a umbanda como acompanhante de sua irmã Ana:  

 

“E eu fui prá companhia, prá ser acompanhante dela  Eu acabei 
entrando de 14 prá 15 anos dentro da casa, e fui ser cambona do 
guia chefe que era o  Seu Ogum Sete Ondas.”(...), ficamos lá por 
volta de uns dois anos e meio... e  saímos devido a problemas 
particulares. E... minha irmã foi para uma casa: [LEDE] Lar Espiritual 
de Estevão.  E  eu (falando com um sorriso na voz) (...)adolescente, 
meio rebelde não quis continuar.  Eu só queria mesmo ficar na Tenda 
Espírita Unidos de Oxalá que era da minha saudosa Tia Érica do Seu 
Ogum Sete Ondas, mas só que a mediunidade foi aflorando, eu fui 
dando problema, recebendo... Minha primeira incorporação foi na 
escola. Um erê. Dia de Cosme e Damião.  
Mas mesmo assim não queria ir pro centro. 
(...) Nessa época eu estava com 17 anos. (...)  Acabei  não indo prá 
esse centro que a minha irmã estava. Fui prum outro centro junto com 
(...) Beth, minha amiga, cunhada de uma outra irmã, Nádia. (...)Era 
nos fundos de uma oficina, era um quartinho .  E ali vieram  todos os 
meus guias , riscaram ponto, deram nome. E alí, eu fiquei...3 meses., 
porque na primeira obrigação que fizeram, eu, no dia seguinte 
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amanheci doente e o centro fechou. Ela  foi prá ser evangélica,  a 
mãe de santo.”(MP 29/05/2017) 

 

Após o fechamento da Tenda Espírita Unidos de Oxalá. Ana vai para o 

LEDE- Lar Espiritual de Estevão- o onde entra em contato com os trabalhos da 

grande Fraternidade Branca e mestres ascensionados. Paulinha não segue o 

mesmo caminho e vai para outra casa.  O Segundo terreiro também fechou na 

época em que daria obrigação. Foi para o LEDE, terreiro em que estava Ana e 

onde conheceu parte do grupo que a seguiu após o fechamento do mesmo e que 

viria a dar origem ao GREOO.   

No LEDE, após  4 anos de filiação, o Caboclo da mãe de santo mandou 

prepará-la, deu obrigação e, após a passagem da mãe de santo devido a um 

câncer na cabeça sete meses depois, conforme a ordem do caboclo foi feita mãe 

de santo pela filha carnal da mãe de santo anterior, que era também mãe 

pequena do lugar. Infelizmente este terreiro também fechou49 deixando-a com um 

grupo de pessoas que iriam formar o GREOO. Na falta de um espaço, foram para 

a praia fazer uma gira para Ogum no dia de São Jorge. Neste dia, o Caboclo 

Ubiracy  determinou que ela  abrisse um casa de santo. 

Saíram com um grupo para começar o próprio terreiro – o GREOO foi 

fundando oficialmente em  17/10/1993 -  num quartinho, uma meia-água que 

ficava  nos fundos casa da Mãe Ana na Ilha do Governador.  Permaneceram na 

Ilha do Governador até a separação de Mãe Ana, quando perderam o espaço.  

Sem espaço para onde ir receberam oferta de Mãe Vera para abrigar seus santos 

e trabalhos até que encontrassem um novo local para instalar o terreiro.  

Neste período, várias vezes Mãe Paulinha bolava no terreiro. No entanto,  

Mãe Vera procurou respeitar a vontade de Mãe Paulinha de não fazer o santo no 

candomblé.  

Por essa época, Mãe Paulinha deu entrada num terreno na zona oeste - 

mas era posse e o perdeu juntamente com todo o dinheiro investido, cerca de dez 

mil reais, uma soma considerável para a época. Alugou um espaço na Abolição,  

na Av. Suburbana (onde a conheci e entrei para o GREOO)   

                                                           
49

 É mais comum do que se pensa o fechamento de casas de umbanda após a passagem ou a 
conversão do dirigente. Os motivos variam ou mesmo se acumulam: não há quem tome a frente e 
lidere os demais, há mais de um grupo disputando o poder, existem problemas como a questão 
contratual, estatutária, quem fica com o imóvel, e não menos importante, quem e como será 
sustentada a casa. 
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Em 2007 comprou uma casa em Piedade bastante danificada,  cujo terreno 

nos fundos também tinha sido um terreiro, mudou-se e foi fazendo obras até que 

chegasse à estrutura que tem hoje e que continua sendo alterada e aperfeiçoada.  

Mãe Vera afirma que quando foi fazer o ebó para a limpeza do local ele dava 

medo, mas que naquele momento, ela previu a potencialidade de crescimento do 

GREOO. 

 

 

O Encontro:  

Um encontro sonhado- Como se deu o encontro e a amizade e parentesco 

espiritual das duas mulheres. 

 

Após o fechamento do LEDE, de onde sai com um grupo que a acompanha 

disposto a constituir um novo centro, Mãe Paulinha,  durante uma gira realizada 

com seu pequeno grupo na praia, recebeu ordens de seu caboclo para abrir um 

terreiro.  Mãe Paulinha relata seus sentimentos e os apoios que teve que buscar 

para enfrentar a nova missão. 

 

“Fiquei muito nervosa, fiquei assim sem saber...até que eu fui...levada 
também por uma outra irmã (...) a jogar, a minha irmã foi jogar um 
baralho cigano com uma cigana e ela acabou jogando prá mim e 
dizendo prá mim que ....me encaminhando prá uma pessoa que hoje, 
até hoje, que  vão fazer 25 anos agora em julho que nos 
conhecemos, que é a minha mãe, zeladora , Mãe Vera de Azawane.   
O engraçado é que quando eu estava no LEDE, eu tinha uma 
visão(...), eu achava que era coisa da minha cabeça, (...) como 
sempre diziam prá mim que os meus santos eram de candomblé - eu, 
inocentemente, que eu não frequentava o candomblé.  Eu fechava o 
meu olho  e via uma mulher negra, com turbante na cabeça e toda de 
branco. Via a imagem do seu Obaluayê feito, num monte, num 
gramado verde. Eu sempre via isso. E quando eu me chego nessa 
casa, olha a mulher que eu vejo! (rindo) Eu achava que era a minha 
Oxum (rindo) , no caso ficou sendo a minha mãe de santo. E a casa 
era de Obaluayê. Então foi uma ligação que eu acho que já estava na 
espiritualidade, e ela, me entendeu muito bem que eu   amava a 
umbanda e fez apenas ...e fundou a minha casa na Ilha do 
Governador, nos fundos da casa dessa minha irmã Ana e que é 
dirigente comigo e fizemos ali a nossa casinha.”(MP 29/05/2017)                 

 

Sobre este encontro e os seguintes eventos assim relata Mãe Vera: 

 

“Eu tinha uma cliente chamada Márcia é cigana de nascença  Marcia 
cigana. Ela jogava cartas, jogava baralho cigano.. Ela veio jogar 
comigo uma vez. E gostou tanto do meu jogo que ela começou… 
Mandava muito gente para mim também Quando  via que não era do 
alcance dela .Ela dizia: não,  eu vou te indicar uma pessoa. (...) 
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Aí, a irmã de Paulinha, a Nádia conhecia. Marcinha. E levou Paulinha 
para jogar. Nesse período que ela levou o Paulinha para jogar…  
Paulinha sonhou que chegava num lugar prá jogar e que tinha assim 
uma cabaça…( fazendo referência com os braços um lugar alto. 
Umas pipocas caindo  assim uma mulher de torso, morena, vinha 
atender e jogava para ela. Essa mulher era eu. E foi assim que eu a 
recebi e foi assim que ela me conheceu.  Foi assim que ela viu minha 
casa porque tinha tido a festa do meu pai Obaluayê  e tava 
ornamentação assim, (...) com as cabaças. A cabaça e as pipocas 
caindo. Assim, uma cabaça bem grande. 
Quando ela chegou aqui ela falou:  
- -  Misericórdia! Olha! Igualzinho. Eu sonhei com isso.    
-  
Aí, veio ela a Nádia e a Ana a primeira vez. Eu joguei para ela. E aí 
foi quando eu joguei... ela tava …. A mãe de santo,a babá lá tinha 
falecido  ...E eles tavam meio [à deriva]. E ela tinha um grupo 
querendo segui-lá.  Porque ela já tinha tomado a sétima obrigação, 
como eles dizem na Umbanda. Eu não entendo muito disso. Eu 
aprendi umbanda com ela! Eu não entendo da Umbanda 
E esse grupo estava com ela, e ela não sabia como que ia dirigir esse 
grupo. Então ela tocava na praia, tocava na praia  e aí, foi que ela 
veio a minha procura, pra saber se ela estava no caminho certo ou se 
ela parava, entendeu?! (MV 10/03/2017) 

 

Mãe Paulinha relata as dificuldades de dúvidas que enfrentou perguntando-

se se devia continuar, se era essa a sua missão, como faria isso. Referindo-se à 

“cadeira de mãe de santo” que muitos acham fascinante, diz que teve que buscar 

apoio não só espiritual através de Mãe Vera, mas também de terapias, terapia 

regressiva, buscando se auto ajudar para enfrentar a missão “porque você se 

sente assim… (...) você não consegue cuidar de você como é que você vai cuidar 

de 50 pessoas pensando diferente? É muito difícil. É uma tarefa árdua, 

entendeu?”(MP29/05/2017) 

 

A fundação do GREOO e a fundamentação da casa 

 

O GREOO nasceu na Ilha do Governador, num quartinho tipo meia-água 

que ficava nos fundos da casa de Mãe Ana.  Mãe Paulinha complementa a 

respeito do começo do GREOO na Ilha do Governador: “Fizemos ali a nossa casinha 

muito pequenininha, era, uma meia água apenas, mas ficamos ali durante uns três anos. Mas 

após a separação da minha irmã. Perdi a casa.” 

 Sobre a fundamentação da casa Mãe Vera conta: 

 
“E eu fui lá. Eu plantei as coisas da minha maneira candomblecista. 
(...) A minha maneirinha.  Montei ali [os fundamentos da casa],e ali 
ela abriu o GREOO. E ela começou a fazer a equipe. A equipe dela 
cresceu e foi crescendo, crescendo que já não dava mais.  Até que 
Ana veio entrar em processo de separação com  o marido. E eles 
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ficaram meio perdidos(...)  E aí eles não sabiam para onde ir.  (...) Eu 
tinha esse espaço aqui que hoje é a minha casa que era o meu 
refeitório. Eu falei: 
- Na rua você não vai ficar com seus filhos não.   Pode vir para cá.  
E aí ela montou o congá dela.  Minha casa de Exú é aqui mesmo bem 
ali. E ela botou as coisas.  Para ela dar o início.” (MV 10/03/2017) 

 

E Mãe Paulinha acrescenta: 

“Perdi a casa... Ai, nossos santos...retornou pra casada minha 
zeladora , Mãe Vera e fiquei ali (...)  Perdi a maioria dos meus filhos 
de santo... Alguns não aceitaram. (...)  Se afastaram. Só fiquei assim,  
uma meia dúzia .  
Eu recebi uma orientação espiritualidade: que eu poderia deixar os 
meus santos ali, mas [ tinha que] fazer uma reunião de 15 em 15 dias 
na casa de um senhor, que não havia me abandonado que era de 
Obaluayê. Então, eles me cederam um quarto e eu fazia assim tipo 
uma mesa, só em prece. Era só interna mesmo. Até eu conseguir ir 
juntando dinheiro prá comprar o meu espaço. Só que eu acabei 
alugando um espaço na Abolição e comprei um terreno em 
Jacarepaguá no Rio das Pedras, só que esse terreno era de posse. E 
em 2001 quando eu procurei saber do terreno já tinham se apossado 
do terreno.  (...)e ali  eu perdi 10 mil reais.    Naquela época, há uns 
20 anos atrás era bastante,  era um dinheirinho bom.”(MP 
29/05/2017) 

 

O GREOO permaneceu na Abolição até 2007, ano em que deram entrada 

na compra da sede própria, na Rua Gomes Serpa, 200 - Piedade.   A casa que 

compraram era uma casa antiga, precisando de muitas reformas, que nos fundos 

tinha um barracão que pertencera a um centro espírita.   As reformas vêm sendo 

realizadas há anos, e hoje o local possui dois andares e uma infraestrutura sólida.  

 

 

Relações inter-religiosas 

 

“Nossa Senhora!  Aquela lá nasceu para ser 

minha filha.  Estão vinte e tantos anos 

comigo.”(MV referindo-se à MP) 

 

“Há uma ligação muito forte, assim, é algo muito 

forte realmente entre a gente.”(MP) 

 

 

Por várias vezes ao longo dos anos fosse no GREOO  fosse No Kwe Asé 

Azawane, ouvi Mãe Vera falando ao público sobre ter uma filha de umbanda e do 

orgulho que isso causava nela.  Também foi possível perceber narizes torcidos e 

caras-feias de muitos, principalmente quando isso se dá no terreiro de Mãe Vera.  
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É visível o preconceito de boa parte dos frequentadores candomblecistas quanto 

à umbanda. 

Quem conhece o meio sabe que tais declarações podem ser motivo de 

muita maledicência, muita fofoca. A fofoca ( resenha /ejó)  como bem relata 

Flaksman “é algo muito importante e presente no candomblé de 

Salvador”(2014)50, no Rio de Janeiro também tem seu papel. É costume antigo 

entre candomblecistas visitar os terreiros e depois comentar e avaliar positiva ou 

negativamente cada acontecimento festa, alteração. Pode-se afirmar que a fofoca 

assim como disputa entre terreiros (o melhor, o mais legítimo, o mais poderoso, o 

que serve melhor, veste melhor o santo, etc.) faz parte do ethos dos praticantes 

de religiões afro-brasileiras, em especial o candomblé51, sob certos aspectos 

podendo ser pensado como um “substituto” menos violento das antigas  tradições 

de guerras tribais.  

É comum disputar-se a verdade sobre “N’  aspectos das questões 

religiosas referentes ao santo, ao ritual, a tradição. Exemplo dado pela própria 

Mãe Vera em relação a si mesma quando da troca de sua titulação sacerdotal de 

Doné para Gayaku, que gerou muito bochicho no meio candomblecista. Com 

acusações de “compra de título” entre outras coisas.  

Perguntei sobre essa constante afirmação de parentesco à Mãe Vera, ao 

que ela respondeu: 

 
“Eu tenho muito orgulho. Eu tenho duas filhas de santo na umbanda 
hoje. Tirando Paulinha/ Ana que para mim é mais como uma pessoa 
só. Valéria que é lá em Jacarepaguá.  E Paulinha? (...) Paulinha? 
Nossa Senhora!  Aquela lá nasceu para ser minha filha.  Estão vinte e 
tantos anos comigo. 
“Eu ontem disse isso para ela: eu tenho muito orgulho dela, sabe 
porquê? 
Ela é  uma pessoa que não faz marmotagem. É uma pessoa que tem 
amor. É uma pessoa que teve um sério problema de saúde. - Eu nem 
cheguei a  falar desse lado aí. Que eu dei continuidade mais a minha 
procissão por causa dela. Por causa de um problema de saúde dela.  

                                                           
50

 “‘NR nº 5 pp12 “ É “importante ressaltar que a fofoca, que é algo muito importante e presente no 
candomblé de Salvador, não deve ser confundida com o enredo. Usa-se muito o termo resenha 
para se referir à fofoca: "Estamos aqui só na resenha"; ou "Vem aqui para a gente fazer a resenha 
de ontem". Embora o enredo seja também uma narrativa, nunca se atribui a ele o tom jocoso 
atribuído à resenha ou ao ejó, a palavra em iorubá que designa a fofoca.“ 
51

Os umbandistas não têm ficado muito atrás, permanecendo essa diferença mais por conta da 
menor circulação geral pelos terreiros por parte dos umbandistas do que dos candomblecistas 
para quem visitar terreiros de certa forma faz parte da cultura religiosa FLAKSMAN 2014). E aqui é 
preciso lembrar que, na maioria das casas de umbanda  há sessões com datas marcadas 
previamente , às vezes para o ano inteiro, algumas funcionando vários dias na semana. 
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É uma pessoa que teve um câncer no nervo [medula]. Diziam ela que 
ia morrer, que eu estava iludindo ela. . 
Eu falei para ela: -  Meu pai Azunsu, eu não nasci pra perder filho!   E 
aí ó, taí: 17 - 18 anos transplantada.   E viva!  E todo mundo vem 
acompanhado. Todo ano vem acompanhando ali a procissão.  Eu fiz 
uma promessa e também pela vida dela, pela saúde dela.  Entendeu? 
E é uma pessoa, que ela tá na mesa de jogo dela, jogando pro cliente 
dela.  E ela me liga: “minha mãe me tira uma dúvida”... (...) Eu tenho 
muito orgulho dela(...).Muito orgulho. Mesmo ela sendo da Umbanda.  
A umbanda também tem seus fundamentos. Eu tenho orgulho dela 
porque ela é certa. (Gesto com a mão. Uma mão batendo na outra 
mão espalmada. Reforçando as afirmações.)  Ela não bota a mão 
dela onde o chapéu dela não alcança. (...) Ela é humilde.  Então 
quando ela ver que ela não alcança mais (...)Ela disse: não. agora é 
com a minha mãe. 

 

 

As afirmações não ocorrem somente em seu Kwe, Mãe Vera também as 

faz no GREOO, elogiando suas filhas: Paulinha e Ana, seus netos  e o trabalho 

realizado na casa.   

Mãe Vera também visita o GREOO em outras ocasiões como  na Festa 

Cigana e em giras de Caboclo.  E afirma que se nada sabia de umbanda o que 

sabe aprendeu com Mãe Paulinha.  Como se pode perceber o respeito e as 

trocas de conhecimento são parte integrante desse relacionamento inter-religioso.  

Ele se realiza a partir de uma admiração mútua, da vontade de compreender, 

compartilhar e da fé na espiritualidade para além dos marcos de uma única 

religião. 

Sobre essa inter-religiosidade ritual escreve João Luis, Ao falar de suas 

relações antigas com os membros que conheceu como irmãos no LEDE e no 

GREOO:  

 

“Eu vejo o ritual da reza de Omulu conduzido por Mãe Vera, a mãe-
de-santo da Mãe Paulinha como uma harmonização entre culturas. 
Uma abertura da Umbanda para receber um ritual tradicional do 
Candomblé em sua casa. Os motivos são pessoais, mas acho a 
interação altamente democrática e muito respeitosa, pois raramente 
se vê um intercâmbio tão direto e visível entre estes dois braços do 
espiritualismo. Acho de uma doação ímpar de ambas as partes, uma 
aberta a oferecer, e a outra igualmente aberta a receber. Muito 
bonito.”(JL – depoimento via facebook) 

 

Cabe aqui apontar a presença da dádiva (MAUSS, 2003 ) durante todo o percurso 

do texto, mormente no que tange aos rituais e às relações entre as protagonistas, 

as mães de santo  das duas casas religiosas entre si e para com os demais. A 

dádiva  solicitada através dos rituais ao vodun/orixá é retornada em forma de 
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curas e soluções de vida para os solicitantes, o que resulta  em mais rituais de 

agradecimento e solicitação.   Da mesma forma, ela aparece nas relações entre 

as duas mães de santo e seus filhos: doações de tempo e atenção, 

deslocamentos, comensalidade, doação de itens para o ritual como milho de 

pipoca, velas, flores, entre outros. Doação  e troca de energias entre as pessoas 

encarnadas e   entre deuses e homens. Dádivas que se espalham no ar através 

do arremesso das flores de Obaluayê sobre tudo e todos. Dádivas doadas nos 

rituais que retornamem muitas formas: gratidão, saúde, segurança (livramento do 

mal), novos clientes, reconhecimento,  visibilidade, prosperidade, vida, etc. 

Termino este capítulo com as palavras ditas por Mãe Vera em seu discurso 

antes de iniciar a  Reza Para Azawane no GREOO no último agosto:  

 

“Então o que eu peço para vocês é que na hora em que eu estiver 
rezando, vocês elevem seus pensamentos. [Não importa] como vocês 
chamam: Obaluayê, não sei como vocês chamam... Omulú,  Sapaktá, 
não importa! Tudo leva a um só caminho: ao Pai.  
Que as palhas do meu pai, que as águas de minha mãe Yemanjá 
possam lavar os corações de todos vocês. (...) porque não é só a 
doença [física], não. Às vezes, a doença está na alma, nas atitudes.  
Como disse a vóvó [Maria Conga], nós estamos num mundo tão 
cruel, não temos mais respeito uns aos  outros, [as pessoa] não tão 
dando amor ao seu semelhante. Então vamos pedir com muita fé, 
meus filhos, que ele nos cubra, nos livre de todo mal, das balas 
perdidas, da maldade do ser humano... Que é prá isso que é feito 
essa reza: prá acreditar que o dia de amanhã será melhor do que o 
dia de ontem e o dia de hoje.   Não existe pedra que  a gente não tire 
do caminho , coloque num cantinho , e o caminho não se abra. Que 
meu pai possa abençoar todos vocês.”(MV- GREOO- 18082017) 
ATOTÔ!!!!!!! 
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CONCLUSÃO 

 

Respondendo às questões que nos propomos ao estudar o tema 

concluímos que os rituais aqui  retratados surgiram sem premeditação, atendendo 

à imperativos de saúde em momentos diferentes, buscando uma solução de fé e 

magia para problemas que afetavam a comunidade (o surto de dengue e a 

violência) e as pessoas (Mãe Paulinha entre outros).  Embora surgidos sob 

inspiração do momento tornaram-se, no entanto, tradições, e hoje, são 

ansiosamente  esperados por membros de ambas as casas de culto, pelos 

clientes e assistentes, por sacerdotes e membros de outros templos e pessoas 

dos arredores por onde a procissão passa.  

Os enredos e caminhos que uniram essas duas mulheres  foram, segundo 

o entendimento delas, traçados pela espiritualidade. Como “as teinhas de Seu 

Azunsu”, expressão usada por  Mãe Vera ao relatar os caminhos “tortos” pelos 

quais chegou ao Bogum.  

Após um período de relutância e fuga, ao aceitarem suas missões como 

filhas e posteriormente mães de santo, assumiram a responsabilidade não só 

pelos terreiros que criaram, mas pelas orientações espirituais e sob certos 

aspectos das vidas físicas e materiais de seus filhos e clientes. 

Seu encontro deu origem a um novo relacionamento: inter-religioso,  

pautado no respeito mútuo, na dedicação e na boa vontade de fazer o melhor 

dentro da sua fundamentação religiosa para auxiliar o outro.  Se fizeram exemplos 

de troca cultural consciente, mas sem imposição, pautada no compartilhamento 

de conhecimentos.   

Do seu encontro resultaram duas novas tradições. Rituais  que surgindo 

em resposta à necessidades do momento  poderiam não ter tido continuidade a 

partir da solução ou extinção dos problemas que os provocaram como resposta, 

mas que se sucederam nos anos tornando-se tradições. 

O parentesco religioso, ou melhor, inter-religioso surgido a partir de suas 

relações se estendeu e se “comunicou” com seus descendentes, extravasando as 

fronteiras agregando o parentesco das duas religiões sem, no entanto, ultrapassar 

os limites  do fazer e do fundamento de cada uma em sua particularidade. 

Note-se que para além da visibilidade proporcionada pelos rituais, 

principalmente a Procissão, e não com menor importância a Reza, o ato da 
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comemoração (no sentido de memorar/ lembrar com) da cura e sua rememoração 

(no sentido de re-lembrar o fato e colocá-lo em novamente em evidência) anual, 

implicam em uma propaganda indireta  e subliminar dos serviçõs mágico-

religiosos prestados pelas duas mães de santo.  Propaganda destinada a um 

mercado religioso concorrido e em que a eficácia não só simbólica como real - 

nesse caso atestada pela cura e a sobrevivência de Mãe Paulinha - 

representativas do poder de proteger contra o mal e a morte, tem de ser 

constantemente comprovada. 

A ponte criada pelo parentesco de santo e a amizade entre as duas 

zeladoras, os enredos e caminhos que as reuniram, proporcionaram a criação de 

um ritual inter-religioso que sem sincretizar ou bricolar e sem misturar as religiões 

permite o fazer de uma no templo de outra trabalhando a alteridade para além de 

seus portões. Em tempos de intolerância e radicalismos essa ponte inter-religiosa 

abriga mais do que somente o ritual, torna-se também um exemplo de respeito 

mútuo. 

Observa-se aqui, na prática, uma dupla vitória: sobre a doença: física, 

espiritual e moral do ser humano e sobre os preconceitos de diversos grupos, à 

saber: internos às duas casas e às duas religiões – a partir das visões de 

umbandistas e candomblecistas “puristas”, e externa composta por intolerantes 

religiosos de todos os matizes, mormente, os agentes neopentecostais mais 

agressivos que há anos fazem campanhas difamatórias e demonizadoras sobre 

as religiões afro-ameríndio-brasileiras52- e na última década vêm atacando 

material e fisicamente templos e adeptos. Agressões que antes atingiam apenas 

os templos de religiões afro-ameríndio-brasileiras, agora se estendem também 

contra a Igreja Católica, sinal claro de que o poderio político econômico das 

maiores denominações neopentecostais se fortaleceu e agigantou nos últimos 

trinta anos dando-lhes a ousadia de enfrentar abertamente também a poderosa 

Igreja Católica. 

No momento em que o mundo vive uma crise de intolerância e radicalismos 

que causa guerras religiosas e étnicas numa proporção nunca vista antes. Em 

que o desrespeito pelo outro se faz presente cotidianamente aparentemente sem 

                                                           
52

  A intolerância e o risco de agressão foi um dos fatores que pesou sobre a redução do tamanho 
da procissão, nas palavras de Mãe Vera: “(...) quando eu passo por igreja crente. Não quero que 
demande um crente. Porque cada um tem a sua crença. (...) Cada um tem uma maneira de pedir a 
Deus, misericórdia! A maneira deles é a deles e a minha, tá sendo esta.” 



55 
 

solução de curto prazo, e em que no Brasil, apesar de todas as leis e acordos 

nacionais e internacionais, dos apelos e das lutas pelos Direitos Humanos  a 

intolerância neopentecostal toma ares inquisitórios e ganha força política 

ameaçando assim a laicidade do Estado, ignorando claramente as leis e a 

Constituição, esse exemplo de relação inter-religiosa continuada, aqui registrado 

e estudado, é também uma forma de resistência, uma opção consciente dessas 

duas lideranças religiosas pela tolerância e pelo respeito.  Opção abraçada e 

vivenciada na prática através da constância das relações entre os membros do  

Kwe Asé Azawane e do GREOO e das trocas de indicações de clientela e filhos 

de santo entre as mães de santo, da criação, institucionalização e 

tradicionalização dos rituais estudados.  Relações que permitem e incentivam o 

enfrentamento pacífico da intolerância, por via do exemplo, a partir de seus 

próprios quadros. 

 

 

Figura 21 parte dos membros dos dois terreiros 
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Glossário 
 

 

Abassá – Salão onde se realizam as cerimônias públicas do candomblé, 

barracão. DC  

Abrir a gira – Significa o início ou abertura dos trabalhos nos terreiros de 

Umbanda.DU 

Adjá – Sineta ritual. Pode ter uma, duas ou várias bocas. -DC 

Àgbasá: salão onde dançam os voduns. -  DF 

Àyǐ: terra-  DF   

Àyǐ-vodun: vodun da terra. -  DF 

Àyǐxósú: Rei da Terra, título de Sakpatá. -  DF 

Azànsú/Azònsú: um dos nomes de Sakpatá; homem da esteira/homem doente. -  

DF  

Azawani: vodun da família de Sakpatá. -  DF 

Bater-cabeça – Ritual que quer dizer cumprimentar respeitosamente e 

humildemente. Consiste em abaixar-se aos pés do congar (altar)ou a uma 

Entidade Espiritual e tocar sua cabeça ao chão, aos seus pés. Representa 

respeito e humildade. DU 

Bolar/bolando - Cair em transe.  A expressão é entendida como algo que caudsa 

uma espécie de torpor na pessoa levando-a a cair. É diferente de “vvira no santo” 

ou “incorporar”. - DC 

Borí/ Oborí – ato pelo qual filho de santo oferece sua cabeça ao orixá. Termo 

usado também cujo s ignificado é cabeça.DU 

Cambono ou cambone – Auxiliar de Médiuns de Incorporação e o Servidor dos 

Orixás. O cambone é o médium que teve o necessário  desenvolvimento para 

poder auxiliar e entender os Guias nas necessidades das sessões. Auxiliar de 

culto. DU 

Congar / Congá– Altar, pegi .  Gongá – O mesmo que congar. Alta r dos santos 

católicos e orixás africanos. DU 

Corpo fechado – Nenhum espírito maléfico pode incorporar no médium, ou 

nenhum espírito pode trazer o mal a pessoa que tem o corpo fechado.  - DU 

Doburú- também chamado flor Obaluayê, comida ritual feita de milho de pipoca 

estourado em areia. Usada em oferendas, ebós e decoração de suas festas.  - DC 

Egungun – Materialização de encarnados. Aparição. Evocação de Ancestrais e 

Espíritos Protetores. -  DU 

Eguns – Espíritos desencarnados. Almas. - DU 

Ekedi ou equéde – São as auxiliares femininas das Mães-Pequenas. Ekedis não 

incorporam,  mas tem autoridade sobre as Entidades  como uma Mãe Pequena 

Fechar a gira – Encerrar os trabalhos no terreiro. DU- 

Găyăkú: um título sacerdotal do jeje-mahi. -  DF 

Hùngbónò/Hùngbónà: sacerdote ou sacerdotisa do vodun (“pai ou mãe de muitos 

voduns”) -  DF  

Hùnkpámè: convento/terreiro de vodun.  -  DF 
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Jexosú (jerrossú): Rei das Jóias – um dos títulos do vodun Sakpatá. -  DF 

Kpe/paó: palmas.   -  DF 

Linha – União das falanges, sendo que cada um tem seu chefe. - DU 

Linha branca – Linha de Guias que não cruzam com a linha da esquerda. -DU 

Linha cruzada – É quando se unem duas ou mais linhas com o fim de t ornar mais 

forte um trabalho no terreiro. Normalmente esse cruzamento se dá com um guia 

da direita com um da esquerda. -DU 

Mãe de santo – Médium feminino chefe ou dirigente de terreiro, Madrinha, Babá. 

Mãe pequena – Médium feminina desenvolvida e que substitui a Mãe de Santo. 

Auxiliar das iniciadas (iaôs) durante o seu desenvolvimento mediúnico. 

Măwŭ: divindade responsável pela criação.  -  DF 

Obaluwai yê = nome do orisá patrono das doenças epidêmicas.  - DC 

Obrigações – Festas em homenagem aos Guias ou Orixás. São também as 

determinações feitas aos médiuns ou consulentes pelos Guias com o objetivo de 

auxilio ou como parte de um ritual do desenvolvimento mediúnico.  –DU  

Ogã / Ogan– Auxiliar nas sessões do terreiro. Ogã pode ser um protetor de 

Terreiro ou como um Chefe das Curimbas.  Ambos tem o mesmo grau 

hierárquico. -DU 

Omolu = vodun djedje ou Nação efon. -DC 

Orixá – Divindades africanas que representam as forças do Universo Infinito. 

Espírito puro. Santo.-DU 

Orixá/ Nkisse/ Vodun/  – designações pelas quais se chama deuses africanos 

presentes no candomblé e na umbanda.  Podem ser senhores da criação, de 

elementos e  forças da natureza ou antepassados divinizados.  -DC 

Pai-de-santo – Zelador do Santo, Chefe de Gira, Chefe de Mesa, Chefe do 

Terreiro. Médium e conhecedor perfeito de todos os detalhes  para o bom 

andamento de uma sessão. 

Paramento(s) – Roupas e objetos utilizados em cerimônias do ritual religioso. -DU 

Pipoca – comida de Omulu/Obaluaê. Grão de milho arrebentado na areia quente 

para ser utilizado em des carrego. Descarrego de Pipoca. - DU 

Roncó – quarto onde ficam os assentamentos dos deuses e onde se recolhe os 

yawôs para iniciação.  -DC 

Sakpatá: divindade da varíola e da terra. Rege todas as enfermidades de pele.  -  

DF 

Sakpatásì: pessoa consagrada à Sakpatá.  -  DF 

Sε: força vital; alma; espírito; destino pessoal. -  DF 

Vodúnkpámè: o mesmo que Hùnkpámè. Terreiro de vodun.  -  DF 

Vodúnsén: cultuar o vodun.  -  DF 

Vodúnsì: pessoa consagrada ao vodun.   -  DF 

Vodúnxwé/kwé: casa onde se cultua o vodun.  -  DF 

Xarará = emblema do orixá Obaluaiyê  -DU 

Xwé/kwé: casa.  -  DF 

Yemanjá-  Senhora das águas do mar, dona das cabeças, mãe dos orixás . 

Cultuada  em Abeokutá Nigéria.  
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ANEXO I –Autorização da prefeitura e roteiro da procissão 2010 
 

Procissão deste domingo ocupa ruas de Turiaçu, Madureira, 

Oswaldo Cruz e Rocha Miranda 

 

 

13/08/2010 16:26:00 

 

A procissão do Centro Espírita Kwe Asé Azawana está autorizada 

pela Coordenadoria de Regulamentação e Infrações Viárias a 

ocupar uma faixa da pista de rolamento em dias de Turiaçu, 

Madureira, Oswaldo Cruz e Rocha Miranda, neste domingo, dia 15, 

entre 17h e 22h: ruas Arequipa, Santos Elias, Joaquim de Souza, 

Estrada do Otaviano, ruas Apodia e Conselheiro Galvão, Viaduto 

Negrão de Lima, Rua Carvalho de Souza, Avenida Ministro Edgard 

Romero, Estrada do Portela, Avenida dos Italianos, Viaduto de 

Rocha Miranda e Estrada do Barro Vermelho. 

  

A portaria de autorização está no Diário Oficial do Município de 

hoje, dia 13, atendendo à solicitação daquela instituição religiosa.
53

 

 

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-

id=1036501 
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