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Mas é preciso mostrar ainda que esses cultos não são um tecido de 

superstições, que, pelo contrário, subentendem uma cosmologia, 

uma psicologia e uma teodicéia; enfim, que o pensamento africano 

é um pensamento culto.  
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RESUMO 

 

  Este estudo sobre a velhice e o envelhecimento nos terreiros de Candomblé é uma 

tentativa de compartilhar vivências e buscar conhecimentos. O maior propósito é preservar um 

patrimônio convencionalmente transmitido pela oralidade. Ao penetrar nas teias das hierarquias 

dos terreiros, procura verificar as relações de poder e a maneira como os “mais velhos” se 

integram nessas comunidades. 

  Considerando que a velhice é uma categoria social legítima e com base em uma 

abordagem interdisciplinar, busca saber de que modo se dá a construção cultural dessa categoria 

no Candomblé – uma religião calcada nos princípios de senioridade e ancestralidade, que valoriza 

a experiência e o conhecimento dos “mais velhos”. 

  A pergunta-chave é: o que significa envelhecer no Candomblé? Para responder, 

verificamos como as pessoas representam a velhice no interior dos terreiros, bem como a forma 

de construir e vivenciar a categoria dos “mais velhos”. 

  Este trabalho procura abordar a velhice sob uma ótica interpretativa, apontando 

uma forma distinta de envelhecimento para um grupo específico, com características peculiares. 

No Candomblé, a velhice é sempre um ideal a ser atingido, é fonte de autoridade e denota o poder 

que reveste os altos postos de sua hierarquia. 

  Ao estudar a importância dos “mais velhos” no Candomblé, este trabalho mostra 

que a visão de mundo africana é preservada nos terreiros, revelando as especificidades de um 

povo e de sua cultura.  

 

Palavras-chave: velhice, envelhecimento, Candomblé, senioridade, hierarquia, poder, “mais 

velhos”, tradição, cultura negra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

  This study of old age and aging in the shrines of Candomblé is an attempt to share 

experiences and seek knowledge. The major purpose is to preserve the heritage conventionally 

transmitted by orality. Entering in the webs of hierarchies of the shrines, attempts to verify 

powerful relations and how the "older" integrate these communities. 

  Considering that old age is a legitimate social category and based on an 

interdisciplinary approach, seeking to know how the cultural construction of this category in 

Candomblé is given - a religion based on principles of seniority and ancestry, which values the 

experience and knowledge of "older". 

  The main question is: what aging means in Candomblé? To answer, we check how 

people represent old age inside the shrines, as well as the way to build and experience the 

category of "older". 

  This paper tries to approach the old age under an optical interpretation, pointing to 

a distinct form of aging for a specific group with unique characteristics. In Candomblé, old age is 

always an ideal to be achieved, is a source of authority and shows the power that covers the top 

levels of its hierarchy. 

  By studying the importance of "older" in Candomblé, this work shows that the 

African worldview is preserved in the shrines, revealing the specificities of a people and its 

culture. 

 

Keywords: aging, Candomblé, seniority, hierarchy, power, "older", tradition, black culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Ilè, mo pè o o. jèkí ntè o gbó. 

Jèkí ngbó jèkí ntò. Jèkí nje mùtùn lórí re.” 

 

“Terra, eu lhe peço. Deixe-me andar sobre você até a velhice. 

Deixe-me viver até uma idade avançada.  

Deixe-me comer bem sobre a terra.” 

 

  Ao cruzar saberes produzidos em outros campos, a Gerontologia inscreve-se na 

seara da interdisciplinaridade, sem, contudo, confundir-se com qualquer outro campo de 

conhecimento. É bem verdade que a Gerontologia surge sob a égide do discurso médico, cujo 

objeto é a doença, mas seu desafio era justamente afastar-se dessa tendência de ver a velhice 

como doença e definir seu próprio objeto de acordo com demandas atuais e com base em um 

referencial original. 

  Em outras palavras, enquanto ciência que trata das questões relacionadas à velhice 

e ao envelhecimento, a Gerontologia procura conceituá-los como uma condição humana, portanto 

como algo complexo. Sendo assim, a noção de sujeito torna-se uma peça-chave, pois, ao que 

parece, a Gerontologia inclui-se no conjunto das Ciências Sociais, sendo, como as demais, uma 

ciência do sujeito, que neste caso deve ser analisado a partir de sua inserção no contexto 

sociocultural.   

  Quando ainda era vista como ciência incipiente, a Gerontologia deparou-se com o 

desafio de encontrar outro paradigma para lidar com a velhice, o que implicava a desconstrução 

desse discurso que associava velhice e envelhecimento a doença. Portanto, é fundamental que se 

compreenda o ser velho para além da biologia, não se tomando como objeto de estudo o corpo 

envelhecido e sim o sujeito. Assim, a Gerontologia torna a velhice uma categoria complexa, e, ao 

problematizá-la a partir de seus efeitos, busca alcançar um novo conceito. 

  Se a ciência é um discurso sobre um objeto e o conceito de velhice é o efeito de 

um discurso, é preciso considerar que esses discursos mudam conforme a cultura, a época e os 

sujeitos. Velhice é uma condição vital, mas a vida envolve uma dinâmica de perdas e ganhos, na 

qual a morte se impõe de uma maneira incontornável. Até o advento da Gerontologia, de acordo 
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com o paradigma da Medicina, a velhice representava o fim, ou seja, era um significante que nos 

incitava a pensar na morte. 

  Considerando a Gerontologia como uma ciência do sujeito, ou seja, como mais 

uma entre as tantas Ciências Sociais, não se pode perder de vista que todo ser é atravessado pela 

cultura, que cria representações positivas e negativas. A velhice é uma construção cultural, mas 

vivenciada de maneira singular. Afastá-la de uma reflexão calcada na idéia de doença pode, 

inclusive, evitar a desvalorização social do idoso. 

  Temos, pois, que velhice e envelhecimento são processos complexos que implicam 

e entrecruzam conceitos e saberes de campos diversos. Devem ser analisados com base em uma 

ciência do humano, pois não se pode excluir também sua dimensão simbólica. Tudo isso gera 

resistência, afinal, num mundo ainda dominado pelos discursos positivista e cartesiano, 

implementar uma ciência com bases na subjetividade é uma proposta desafiadora, como bem 

comprova o advento da psicanálise e da psicologia. 

  A Gerontologia continua enfrentando esses desafios, principalmente ao utilizar a 

interdisciplinaridade para definir seu campo de saber. O importante é perceber que estamos 

diante de uma população que envelhece cada vez e de um número cada vez maior de idosos, 

suscitando demandas específicas que devem impor à sociedade mudanças significativas nos 

próximos anos.  

  Mais do que sistematizar o estudo da velhice, a Gerontologia provoca uma 

discussão acadêmica sobre a presença e a importância do idoso, sobre o respeito à cidadania e 

difusão de seus direitos, sobre a necessidade de formar profissionais com suporte técnico e 

teórico para compreendê-lo não apenas como um organismo. 

  Além de propor um novo olhar para o ser que envelheceu, evocando o respeito à 

dignidade humana e as garantias fundamentais da cidadania, a Gerontologia investe na excelência 

como recurso indispensável para a formação de seus profissionais. Dessa forma, mesmo com 

pesquisadores de variados ramos e tendências, há uma grande exigência de conhecimento, 

sobretudo de autores que subvertem os paradigmas mais difusos da produção científica. 

 Merleau Ponty, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Edgar Morin, Richard 

Sennett, entre outros, apresentam-se como alternativas para se pensar o sujeito idoso. Acostumar-

se a esse tipo de raciocínio não é tarefa fácil, mas é preciso reconhecer os avanços que 
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proporcionam na compreensão de um fenômeno que não pode ficar simplesmente no nível do 

biológico, muito menos à mercê dos estigmas e estereótipos. 

  Tudo isso compõe um universo de reflexão muito rico, com experiências e saberes 

que incluem diversos modos de olhar para o idoso. Enfrentar os desafios relacionados à velhice 

requer mais do que boa vontade. Ao apoiar-se numa formação sólida e num conhecimento amplo 

– com base nas alterações sociais, nos dados demográficos, na legislação vigente e mesmo nos 

trabalhos já produzidos por outros pesquisadores –, os estudiosos da Gerontologia juntam-se a 

outros tantos, que já perceberam que a velhice é uma condição da vida num mundo em que os 

idosos caminham para se tornar a maioria (pelo menos do ponto de vista numérico). 

  Ao reunir diversas áreas de conhecimento, como Medicina, Enfermagem, 

Fisioterapia, Educação Física, Psicologia, Antropologia, Sociologia, Política, Serviço Social, 

Direito, Comunicação, Filosofia, Fonoaudiologia, entre outras, a Gerontologia proporciona uma 

troca de informações e experiências que integram os diferentes modos de olhar para a velhice. 

Este mote inclui abordagens e métodos próprios de cada ciência, mas é justamente essa 

integração, que precede a construção de um saber interdisciplinar, que possibilita uma ampliação 

do estudo da velhice e do envelhecimento, especialmente nos campos social, político e humano.  

  Aqui, o desafio é lançar esse olhar sobre os velhos do Candomblé, 

compreendendo, em certa medida, a dimensão africana da velhice, uma vez que, como disse 

Bastide (2001: 31), “a religião africana vai colorir e controlar toda a existência de seus adeptos 

(...) na medida em que o negro se sente africano, pertence a um mundo mental diferente.”  

  Normalmente, povos que viveram a diáspora são acometidos por uma certa 

nostalgia e acabam criando, muitas vezes no nível do imaginário, uma espécie de território de 

retorno, como se fosse uma terra comum, de todos. A comunidade judaica, por exemplo, traduz 

isso muito claramente em sua relação com o Estado de Israel. Já o contingente africano, que 

chega ao Novo Mundo na triste condição de escravo, nos faz ver um outro tipo de retorno, que 

não ocorre por meio de viagens, mas principalmente pelas referências, pelos símbolos. 

  Quando nos reportamos a esse retorno, freqüentemente simbólico, em especial a 

esse que se refere à ancestralidade africana, nos vemos obrigados a entender novas visões de 

mundo e diferentes relações com a cultura e o sagrado. Dessa forma, um estudo sobre a velhice e 

o envelhecimento nos terreiros de Candomblé é, acima de tudo, uma tentativa de compartilhar 

vivências e de buscar conhecimentos. É um retorno, uma vez que implica uma reflexão pessoal 
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sobre uma religião vivida há alguns anos como um fator fundamental para a construção de uma 

identidade negra. 

  Os terreiros de Candomblé dispõem de um código de conduta muito particular, no 

qual regras bastante rígidas, impostas por uma tradição milenar e típica dos povos que viveram a 

diáspora, determinam os comportamentos, delimitam os espaços e delegam autoridade a pessoas 

que se encontram em categorias específicas de hierarquia e poder. 

  A propósito, quando Andréa Lopes, ao apresentar o livro Velhice e diferenças na 

vida contemporânea, falava da constituição do envelhecimento como uma categoria social 

legítima, cujo estudo requer uma abordagem multidisciplinar, em razão inclusive de diferentes 

combinações de condições de renda, saúde, idade e de acesso a oportunidades, nos instigou a 

saber, com base em exemplos práticos, de que modo se dá a construção histórica e cultural dessa 

categoria num grupo concreto, neste caso nos terreiros de Candomblé.  

  Ao longo de quase quatro séculos de escravidão, aportaram neste país 

reminiscências religiosas de diversas partes da África Negra. O grupo étnico denominado nagô 

ou iorubá foi um dos últimos a chegar, num momento em que já prevalecia o infame comércio 

ilegal, ou seja, o tráfico de escravos. Para Bastide (2001: 29) 

   

a influência dos iorubás domina sem contestação o conjunto das seitas 

africanas, impondo seus deuses, a estrutura de suas cerimônias e sua 

metafísica aos daomeanos, aos bantos. É porém evidente que os 

candomblés nagô, queto e ijexá são os mais puros de todos (...). 

   

  De fato, esse grupo pôde preservar alguns traços culturais, especialmente no que se 

refere à religião, com muita fidelidade à sua terra de origem, influenciando de maneira decisiva 

na organização dos primeiros terreiros e mesmo nos rituais de outras etnias. No entanto, estão 

longe de ser puros, como queria Bastide, vez que também se deixaram influenciar pelos rituais de 

outras etnias. 

  Nos terreiros de Candomblé existem categorias específicas de hierarquia e poder, 

entre elas a dos “mais velhos”, que é, sem sombra de dúvidas, a de maior prestígio, afinal, trata-

se de uma religião calcada nos princípios de senioridade e ancestralidade, na qual a idade, como 

fator preponderante na aquisição de conhecimento, torna-se sinônimo de autoridade e força.  
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  No dizer dos Candomblés tradicionais “idade é posto”. Sendo assim, o lugar 

ocupado por alguém na hierarquia dos terreiros, isto é, o seu cargo, pode variar em seu grau de 

dignidade conforme a idade do postulante, o que, na prática, significa que quanto mais velho, 

mais alta e prestigiada a função de uma sacerdotisa ou sacerdote. 

  Esta idade, no entanto, não está relacionada apenas ao tempo cronológico, apesar 

de tratar-se de um importante indicador a ser considerado na compreensão da velhice. O 

Candomblé é uma religião iniciática, logo, o dito tradicional também se refere ao tempo de 

iniciação, inferindo que todo o aprendizado adquirido ao longo dos anos, bem como a memória, 

as vivências e todos os saberes transmitidos pelos “mais velhos” são determinantes na construção 

da autoridade e na manutenção do poder. 

  Valorizar a experiência e o conhecimento dos mais velhos é algo comum em 

diversas culturas, mas no Candomblé idade é ainda sinônimo de saber. Portanto, numa religião de 

transmissão oral, com fundamentos que remontam a um passado longínquo e com rituais tão 

particulares, se idade e saber não caminharem juntos não há poder que se estabeleça.  

  Nas palavras de Michel Foucault, “não é possível que o poder se exerça sem saber, 

não é possível que o saber não engendre poder” e, como estamos diante de um segmento social 

em que existem relações de poder vinculadas a um saber, cabe observar em que medida a 

categoria dos “mais velhos” se insere nessa lógica.  

Infere-se, pois, que, nos terreiros de Candomblé, “saber é posto” e entender a 

categoria dos “mais velhos” nesta religião, e, sobretudo, de que forma estão imbricados idade, 

senioridade, poder e saber, é uma tarefa complexa. No entanto, a dificuldade para explicar não 

reside na resolução de uma equação aparentemente simples, qual seja: idade igual a saber igual a 

poder, mas nos significados isolados de cada elemento e nas nuanças que vão adquirindo na 

prática de uma religião repleta de mistérios.  

  Dessa forma, não é nossa intenção apenas responder por que os mais velhos são 

tão valorizados nos terreiros a ponto de formarem uma categoria específica, haja vista que o 

processo de envelhecimento não é uniforme ou único para todos os indivíduos (Boaretto, 

Gusmão, 2006: 21). É necessário esclarecer o que significa tornar-se velho no Candomblé e se, 

via de regra, todos os idosos realmente se enquadram nessa categoria, percebendo se há algum 

tipo de exclusão e, neste caso, a que se deve. Em outras palavras, é preciso observar como se 

configuram as representações da velhice no interior dos terreiros.  
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  Sendo a Gerontologia um campo de saber interdisciplinar, voltado para as questões 

da velhice e do envelhecimento, parece legítimo e adequado tomar como referencial teórico 

estudos variados, inclusive os da memória, que “se revela como um recurso metodológico por 

excelência” (Bernardo, 1998: 29) e permite “lidar com a dimensão subjetiva do vivido, como 

também com as teias de significação que urdem as vidas dos sujeitos” (idem, 1998: 30).  

  De acordo com Clifford Geertz (2008), o religioso é parte do ethos de uma cultura, 

é um fragmento do sistema cultural como um todo. Além disso, a capacidade de simbolizar é o 

que diferencia o ser humano, pois tudo que o homem produz é simbólico, inclusive os conteúdos 

de uma modalidade religiosa, como os mitos e rituais. O Candomblé, como qualquer outra 

religião, define-se como “um sistema de significados entre os muitos sistemas de significados que 

uma unidade cultural pode produzir” (Geertz, 2008: 67).  

  Ao longo desses anos, o Candomblé sofreu diversas transformações, mas ainda 

pode ser considerado uma religião que guarda um patrimônio étnico-cultural, embora tenha se 

tornado, como sugere Prandi (1991), uma religião universal, ou seja, aberta a todos. 

Evidentemente, como parte de um sistema cultural teve de adequar-se a novas realidades.  

  A cultura é dinâmica, e a religião, como parte da cultura, como sistema de 

símbolos, submete seus rituais e mitos a processos de releitura, de ressignificação. Portanto, a 

religião também é dinâmica, sendo necessário apreender e dimensionar o conjunto de símbolos 

produzidos e vivenciados pela coletividade para se compreender com propriedade um sistema 

religioso como o Candomblé. 

  Esta religião possui dimensões de comunidade, mas não deixa de considerar as 

experiências individuais, calcadas nos princípios da reciprocidade e solidariedade. O mito e o 

ritual só têm significado para aqueles que o conhecem, para os que tomam parte no sistema 

cultural que os criou. Ao pesquisador cabe ler os sistemas de significados que o adepto releu ou 

tentar compreender “o que significa exatamente a crença num contexto religioso” (Geertz, 2008: 

90). 

  Mais do que uma justa intenção de saber e informar a respeito dos mais velhos, o 

grande propósito deste trabalho é preservar um patrimônio convencionalmente transmitido pela 

oralidade. Portanto, é preciso penetrar nas elaboradas teias das hierarquias dos terreiros e mostrar 

de que forma se vinculam o canto, a dança, o gestual, as comidas, as roupas e os comportamentos 
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rituais, além de verificar as relações de poder e a maneira como os velhos se integram a esse 

processo. 

  O antropólogo Raul Lody ensina que a dimensão religiosa afro-brasileira é, antes 

de tudo, uma dimensão comprometida com o indivíduo. Sendo assim, parece relevante explicar 

como a categoria dos mais velhos se insere nessa lógica e, considerando que a visão religiosa não 

é restrita ao seu espaço religioso, verificar como o Candomblé ajuda a integrar e promover os 

indivíduos idosos na sociedade total e complexa. 

  Nossa proposta é investigar de que maneira se dá a construção e a vivência da 

categoria dos “mais velhos” no Candomblé, bem como os mecanismos de aprendizado que 

legitimam a manutenção de seu poder. Traçando um paralelo entre idade cronológica e tempo de 

iniciação, convém observar de que forma são incluídas, ou não, as pessoas idosas iniciadas há 

pouco tempo.  

  Vale notar também, dentre as diversas representações sociais da velhice, quais se 

enquadram melhor nos terreiros e como os aspectos negativos relacionados ao envelhecimento, 

em particular as doenças e as dificuldades de locomoção, são valorizados e até exacerbados nos 

Candomblés, tornando-se, inclusive, um fator-chave no exercício da autoridade. 

  De acordo com a proposta de Berzins (2006) e Mercadante (1997), nossa intenção 

é ver a velhice sob uma ótica interpretativa, procurando entender os sujeitos pesquisados com 

base no princípio da interdisciplinaridade. Tendo como cenário uma religião de matriz africana, 

pretendemos “apontar uma forma distinta de envelhecimento para um grupo específico com 

características peculiares”, neste caso, os terreiros de Candomblé e seus ilustres “mais velhos”. 

 A exemplo de Geertz, o recurso da descrição densa e a decodificação dos 

significados que os próprios idosos atribuem a suas vivências tornam-se indispensáveis. Neste 

caso, porém, devemos concordar com Bastide (2001: 22), que ensina: 

 

Para fazer trabalho etnográfico, não basta descrever os ritos ou citar os 

nomes das divindades; é preciso também compreender o significado dos 

mitos ou dos ritos. 

 

     Uma das peculiaridades já observada nos terreiros vai na contramão do senso 

comum, no qual o velho é sempre o outro em que os demais não se reconhecem. As idéias de 
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perda e degradação física e social, como ensina Maria Helena Vilas Boas Concone, não têm, 

nesse caso, nenhum valor. No Candomblé, o envelhecimento é sempre um ideal a ser atingido. 

Até mesmo determinados elementos, como improdutividade, declínio físico e morte iminente, 

que constituem o modelo (negativo) de velhice socialmente sugerido, nos terreiros passam a ser 

valorizados, à medida que aproximam os “mais velhos” da ancestralidade – princípio sagrado e 

fonte de poder nesta religião. 

  O que queremos é discorrer sobre a velhice como categoria social, sem perder de 

vista as histórias de vida particulares dos “mais velhos”. Com o objetivo de reconstruir essas 

histórias de vida a partir da rememoração da vivência de cada um, propusemos que ressaltassem 

aspectos que ajudassem na compreensão do envelhecimento e da velhice nos terreiros e 

sugerimos aos próprios idosos, por meio de entrevistas abertas, que refletissem sobre os 

significados de envelhecer no universo religioso e na sociedade total e complexa.  

  A memória dos “mais velhos” deve ser enfocada sob uma abordagem histórica, 

mas, sobretudo, sociológica. Tendo em vista que o processo de recordação se dá a partir do 

momento presente, Halbwachs (1935: 71) afirma que a lembrança é “em larga medida uma 

reconstrução do passado com ajuda de dados emprestados do presente”, logo, “o testemunho 

fornecido pelos velhos acerca de seu passado é a primeira interpretação que eles dão sobre suas 

vidas” (Bernardo, 1998: 31). 

  Ao tomar os referenciais teóricos das Ciências Sociais, sobretudo Geertz, com a 

Antropologia Interpretativa, Halbwachs, com os recursos da memória, Pollak, e a introdução das 

memórias subterrâneas (com seus silêncios e não ditos); além de Roger Bastide, Pierre Verger e 

Reginaldo Prandi, com seus estudos específicos sobre as religiões de matrizes africanas, entre 

outros, e combiná-los com os postulados da Gerontologia, realizamos uma pesquisa 

interdisciplinar que, esperamos, contribua para o entendimento do fenômeno do envelhecimento e 

da velhice num mundo pós-moderno, mas ainda repleto de contradições, desigualdades e 

preconceitos. 
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OS TERREIROS DE CANDOMBLÉ 

 

         “F’ara imóra o, f’ara imóra. 

Olúwo araketu wúre, f’ara imóra!” 

 

      “Com o corpo nos abraçamos e pedimos a bênção. 

Povo de Ketu, abraçai-vos, uni-vos!” 

 

 

  A pesquisa de campo nos terreiros não é tarefa simples. Bastide (2001: 25) 

constatou que “o mundo dos candomblés é um mundo secreto, no qual só se entra pouco a 

pouco”, sugerindo aos futuros estudiosos um caminho árduo para a obtenção de dados. 

Realmente, disposição e tempo são fundamentais para que se conquiste a confiança do grupo. 

Bernardo (1986) relata que só obteve as informações de que precisava quando passou a ser 

considerada e tratada como um membro da comunidade.  

  Em certa medida, para se descrever com propriedade uma instituição ou grupo é 

preciso enxergá-la da mesma forma que seus integrantes. Para tanto, não basta um trabalho de 

gabinete, é preciso mergulhar nesse universo “estranho” e ver o mundo com os olhos do outro. 

Segundo Beattie (1971: 2), 

 

Uma contribuição importante da antropologia social foi demonstrar que as 

instituições sociais e culturais das sociedades afastadas da nossa precisam 

ser entendidas, se realmente a quisermos entender, a partir das idéias e 

valores vigentes naquelas sociedades, e não simplesmente nos nossos 

próprios termos. E este tipo de compreensão só é possível quando o 

investigador se muda, em geral literalmente, e não apenas 

metaforicamente, da sua própria cultura para a estranha que deseja 

compreender, e ‘aprende’ a nova cultura como aprenderia uma nova 

língua. 
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  Na grande maioria dos casos, alguns pesquisadores, sobretudo os das Ciências 

Sociais, acabam se iniciando durante ou depois de suas pesquisas. Por vezes, inclusive, com uma 

intenção implícita de participar de rituais restritos e obter informações com mais facilidade. Há 

alguns anos, porém, uma tendência se tem intensificado: os iniciados estão ingressando nas 

universidades e realizando diversos estudos acerca de sua própria religião. O antropólogo Júlio 

Braga (1988: 19), um dos pioneiros nessa proposta, descreve um pouco de sua experiência e fala 

das dificuldades e facilidades que o fato de pertencer ao grupo que estudava lhe proporcionou. 

 

Algumas vezes não nos foi possível obter certas informações por termos 

sido identificados como “pessoa da seita”. Supunham que estávamos 

procurando testar seus conhecimentos ou, embora não frequentemente, que 

tínhamos intenção de lhes fazer algum tipo de mal. O fato de sermos 

conhecidos nessas comunidades resultou para nós em certos obstáculos na 

obtenção de dados que necessitávamos. Entretanto, isso nos permitiu a 

coleta de informações que jamais seriam fornecidas a uma pessoa 

totalmente estranha ao grupo religioso. 

 

  Na verdade, desde a primeira metade do século 20, esse compromisso com a 

identidade já se manifestava entre os intelectuais negros. Os dois melhores exemplos são os de 

Édison Carneiro e Manuel Querino. Contudo, o pertencimento religioso permeia as obras de 

outros tantos estudiosos, como Vivaldo da Costa Lima, Marco Aurélio Luz, Pierre Verger, Jorge 

Amado, Ordep Serra, Muniz Sodré, Reginaldo Prandi, Jaime Sodré, Renato da Silveira, 

Teresinha Bernardo, José Beniste, Juana Elbein dos Santos, Mestre Didi, Armando Vallado, 

Vilson Caetano de Sousa Jr., Raul Lody, Ildásio Tavares, Ney Lopes, entre tantos outros. É 

justamente nessa linha de pesquisa que tento me inserir, já que também faço parte dessa 

religiosidade e escolhi, a princípio, a Antropologia, e agora a Gerontologia, com um propósito 

muito claro de entender e explicar mais sobre o Candomblé.  

  Nasci em São Paulo, no bairro da Casa Verde, onde algumas populações negras, 

com a decadência da cultura do café na Região Noroeste do Estado, encontraram abrigo e 

construíram história. Meus avós maternos fizeram parte desse êxodo, chegaram separadamente na 

capital por volta dos anos de 1930. Meu avô veio de São Manuel e minha avó, de Campinas. O 
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bairro tornou-se tradicional e bastante conhecido como reduto de grandes sambistas e esportistas, 

o que denota a forte presença e influência de afro-descendentes, que se observam claramente até 

os dias de hoje, apesar de inúmeras transformações. 

  O bairro, sem dúvida alguma, facilitou a construção de identidade e consciência 

negras para inúmeros moradores. Crescíamos em meio a rodas de samba e capoeira, jogos de 

futebol de várzea e terreiros de Umbanda e Candomblé. Toda a minha família freqüentava a 

Umbanda, religião na qual fui batizado antes mesmo de completar um ano de idade. A Casa 

Verde era também o bairro da malandragem, especialmente nas partes mais distantes do Rio Tietê 

(a chamada Casa Verde Alta). Havia uma certa aura de respeito (e medo) pelos negros que 

moravam na região. 

  As escolas de samba, por exemplo, até o início da década de 1980 eram territórios 

negros de fato, engajadas na conscientização, na luta contra o racismo e na valorização da história 

e da cultura afro-brasileiras. O compromisso com a negritude era visível nos enredos e muitos 

sambas nos ajudavam a conhecer personagens e acontecimentos importantes, além de introduzir o 

debate sobre os direitos e criticar duramente a condição do negro em nossa sociedade. Zumbi dos 

Palmares, a Revolta dos Malês e os primeiros sinais de consciência negra nos chegaram pelos 

sambas da Mocidade Alegre. 

  Foi por meio dos sambas-enredo que conheci Chico Rei e Chica da Silva, descobri 

o que significava vissungo e malungos, viajei aos quilombos e aprendi a saga dos Orixás. Foi 

desfilando que construí minha auto-estima – eu e tantos outros – naquela Casa Verde tão negra. 

Uma história que se repete em vários cantos deste país, na vida de diversos negros, que 

encontram na cultura popular um importante lugar para afirmar sua negritude e para se valorizar. 

  O preconceito, a discriminação e o racismo se faziam sentir em nosso cotidiano, 

inclusive na vida escolar, nas brincadeiras de rua e nas diferentes relações sociais. No entanto, a 

marcante presença negra naquela região, e mesmo na sala de aula, geravam uma área de conforto, 

de proteção, que foi fundamental para suportar esse desafio. 

  Ainda no ginásio comecei a me reaproximar da Umbanda e nas aulas da biblioteca 

descobri algumas revistas da Editora Três, que falavam sobre folclore brasileiro e religiões de 

matrizes africanas, tornando-se minhas leituras preferidas. Certamente, isso despertou minha 

vocação para a pesquisa. Ficava fascinado com aquelas ilustrações de Orixás, com as vestes, as 
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coroas, as armas; queria muito conhecer tudo aquilo de perto. Confesso que perdi um pouco o 

interesse pela Umbanda e passei a me interessar pelo Candomblé.  

  A busca pelos terreiros durou alguns anos. Enquanto cursava o ensino médio e 

trabalhava, ia às festas dos Orixás e era um freqüentador assíduo das lojas de artigos religiosos. 

Sonhava com o dia em que seria iniciado. A família ainda era um pouco resistente com o 

Candomblé, afinal, eram muitas informações erradas e até absurdas que nos chegavam, mas aos 

poucos foram aceitando e todos, finalmente, acabaram se rendendo à magia dos Orixás. 

  Dessa forma, fui ao encontro dos Orixás para reafirmar minha identidade negra, 

mas o Candomblé alterou decisivamente minha maneira de ver o mundo e as pessoas e me deu 

uma dimensão mais humana e justa de tratar os que sofrem e precisam de ajuda. Muito mais que 

um objeto de estudo, o Candomblé determinou o rumo da minha vida, colocando minha ciência a 

seu serviço. 

  Mãe Aninha do Opô Afonjá certa vez declarou: “quero meus netos com anel de 

doutor no dedo e aos pés de Xangô”. Cumpro este odu, este destino de realizar em mim o sonho 

dos meus ancestrais, traduzindo em vivências o que é ser negro. 

  Como se vê, os terreiros de Candomblé já me proporcionaram inúmeras 

experiências. Considerando que a minha “vocação” para pesquisador já se manifestou desde a 

infância, posso dizer que por quase toda minha vida venho realizando essa pesquisa de campo, 

numa observação participante quase permanente. Como membro do grupo, não encontro grandes 

dificuldades ou resistência e ao longo desses anos fui apreendendo os mistérios do Candomblé e 

seus significados. Vale dizer que o fato de pertencer ao Candomblé e ser reconhecido como tal 

denota o caráter de comunidade do qual essa religião está imbuída.  

  Candomblé é, sim, uma religião brasileira. Sua origem é negra, mas surge no 

Brasil como uma síntese de diversos cultos africanos ou, como diria Bastide, como um resumo de 

toda a África mística. “Trata-se, portanto, de uma religião de matriz africana, mas 

especificamente brasileira, da qual podem participar pessoas de todas as origens e cores” (Barros, 

2005: 22).  

Por outro lado, ao reconstituir a família, completamente esfacelada pelo processo 

de escravidão, o Candomblé empresta a africanos e seus descendentes a possibilidade de refazer 

simbolicamente os laços de parentesco. Além disso, “desgarrados da família dispersada pelo 
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tráfico, os negros encontraram no Candomblé a chance de sobreviver como cidadãos e como 

raça” (Nóbrega e Echeverria, 2006: 28). 

  Desde o século 19, os Candomblés da Bahia sempre se constituíram como 

verdadeiras comunidades, uma vez que possuíam vida própria, com organização social e 

econômica específicas. Além disso, sua população tinha um sistema de distribuição e consumo de 

bens e um mundo de representação muito particular. Nesses terreiros eram recriadas famílias 

extensas centradas na figura das mães-de-santo: sacerdotisas e matriarcas, administradoras do 

Axé, isto é, do poder, da autoridade, da força delegada e legitimada pelos Orixás. Nas palavras de 

Júlio Braga (1988: 20), “o Candomblé forma uma comunidade onde a vida social e a vida 

religiosa se integram de maneira plena e inseparável”.  

  Essa noção de comunidade implica relações de lealdade, reciprocidade e 

cumplicidade, bem como pertencimento. Trata-se, portanto, de uma estrutura de socialização, 

mas que envolve um sentimento subjetivo, incluindo afetividade e aproximação entre as pessoas. 

Na vida em comunidade, o fundamental é sentir-se pertencendo. Bastide (2001: 31) diria que “a 

religião africana vai colorir e controlar a existência de seus adeptos” e, de fato, quando se vive 

em comunidade se abre mão de determinados valores, como individualidade e privacidade. Para 

Bastide, “na medida em que o negro se sente africano, pertence a um mundo mental diferente”. 

  A propósito, ao tratar da noção de cultura e de sua importância para a reflexão 

antropológica, Maria Helena Villas Boas Concone empresta de J. L. dos Santos (1993: 7) a 

seguinte explicação: 

 

Cultura é uma preocupação contemporânea, bem viva nos tempos atuais. É 

uma preocupação em entender os muitos caminhos que conduziram os 

grupos humanos às suas relações presentes e suas perspectivas de futuro. 

O desenvolvimento da humanidade está marcado por contatos e conflitos 

entre modos diferentes de organizar a vida social, de se apropriar dos 

recursos naturais e transformá-los, de conceber a realidade e expressá-la. 

 

  De acordo com Pierre Verger (1997: 18), considerando que o Candomblé está 

ligado à noção da família numerosa, que engloba vivos e mortos, e que se vincula a um mesmo 

antepassado, o Orixá seria, em princípio, um ancestral divinizado. Vale lembrar que essa religião, 
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em todas as suas vertentes, reproduz, em termos simbólicos, as famílias extensas africanas 

completamente esfaceladas no período da escravidão.  

  Lançados à mesma sorte, não restava outra alternativa aos negros escravizados, 

apesar dos diversos grupos e origens étnicas, a não ser recriar o que se perdera nesse triste 

processo. Preservou-se, sem dúvida, uma essência africana, mas ressignificações, reinvenções e 

uma gama de sincretismos foram fundamentais para estabelecer uma religião verdadeiramente 

afro-brasileira. 

  Todos eram descendentes de um mesmo ancestral e, pertencendo ao Candomblé, 

essa verdade se tornava ainda mais forte e presente. O princípio da ancestralidade fazia crer que 

cada um guardava uma centelha de seu Orixá. Nesse sentido, ao compreender a dimensão 

africana da morte encontramos a chave para entender por que os iniciados no mistério não 

morrem.  

  Como se viu, em sua origem o Candomblé se configurou como uma alternativa de 

congraçamento dos negros, uma vez que ao reconstituir a família e privilegiar a organização 

comunitária devolveu aos africanos e a seus descendentes a possibilidade de refazer os laços, 

restabelecer relações e manter ou reiventar tradições. Nos terreiros se vive um outro tempo, uma 

outra forma de ver o mundo, uma outra cultura. Portanto, no Candomblé são outros símbolos, 

outras idéias e outros valores que fazem a mediação e prescrevem a maneira como seus membros 

perceberão a realidade. 

  Obviamente, os Candomblés de hoje sofreram inúmeras transformações, afinal, 

não existe tradição imutável, embora os terreiros, como qualquer religião, procurem concebê-la 

como tal. Ao ser introduzido em São Paulo, o Candomblé se vê obrigado a promover uma série 

de adaptações, pois 

 

As tradições, ou seja, o conjunto de saberes, mitos, ritos, símbolos, formas 

de culto, visão de mundo, são continuamente construídas, reiventadas ou 

ressignificadas no contexto das demandas específicas de uma sociedade 

pluricultural e multiétnica como aquela em que se tem transformado a São 

Paulo das últimas décadas. (Bernardo, 1986: 29) 
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  Todos aqueles que pesquisaram o Candomblé em São Paulo, confirmaram que a 

religião, enquanto elemento importante de uma cultura, se transforma, se adapta a novas 

realidades. A cultura é dinâmica e a religião, como sistema de símbolos, submete seus rituais, 

seus mitos e tradições a processos de releitura, de ressignificação, de reinvenção. Ao relacionar-

se com outros sistemas culturais, introduz em seu espaço sagrado outros elementos que passam a 

contribuir para a sua organização. 

  O Candomblé de São Paulo, é bom que se diga, não é mera reprodução dos 

terreiros baianos. Ao que parece, em São Paulo, o Candomblé deixa de representar 

exclusivamente um patrimônio cultural do negro para tornar-se uma religião universal, isto é, 

aberta a todos, e concorrer com outras religiões e práticas esotéricas no chamado mercado 

religioso (Prandi, 1991:20). 

  Para se entender as religiões de matrizes africanas, é preciso romper com essa 

idéia de tradição imutável e trabalhar com uma outra noção: a de tradição inventada, tentando 

compreendê-la “como um conjunto de práticas atualizadas em função de uma continuidade do 

passado” (Teixeira, 1999: 131). Ao recorrer à explicação de Hobsbawm e Ranger (1984), Maria 

Lina Leão Teixeira (idem, ibidem) esclarece: 

 

As tradições se opõem às convenções ou rotinas pragmáticas, sendo 

inventadas quando ocorrem mudanças amplas e/ou rápidas no ambiente 

social, comportando também adaptações no intuito de conservar alguns 

costumes ou complexos simbólicos em condições novas. Portanto, estando 

as comunidades religiosas de Candomblé inseridas no ambiente urbano, 

também elas refletem, a seu modo, os efeitos da modernidade, 

característica dos grandes centros urbanos. 

 

  O próprio Candomblé surge no Brasil como produto da reinvenção, afinal, lançou 

mão de vários cultos, rituais e divindades africanas para compor sua identidade, manter e 

restabelecer seus laços e vínculos com sua terra de origem, com sua raiz. E, ao longo desses 

séculos, para continuar o mesmo teve que promover diversas mudanças. Decorre, pois, que não 

existe cultura nem religião estáticas, muito menos homogêneas. Os Candomblés da Bahia e os de 

São Paulo são exatamente o mesmo, mas guardam entre si diferenças importantes, especialmente 
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no que concerne à organização dos terreiros, sem, contudo, modificar sua visão de mundo e sua 

maneira de olhar e tratar os idosos.  

   É a partir da década de 1970 que começa o processo de consolidação do 

Candomblé em São Paulo, e não se pode deixar de considerar as causas mais abrangentes que 

explicam o crescimento dessa religião entre os paulistas. Entre as mais importantes está a 

Umbanda, religião enraizada nesse cenário há muitas décadas e que prepara o terreno e abre um 

importante espaço para o Candomblé. Observa-se, então, uma intensa movimentação de fieis: 

muitos umbandistas vão à Bahia e Rio de Janeiro se iniciar no Candomblé; alguns sacerdotes 

baianos vêm a São Paulo e Rio iniciar novos filhos; outros fixam residência e abrem terreiros 

nessas cidades. 

  Em sua inserção na grande metrópole, o Candomblé não pode contar com grandes 

áreas. Ao contrário do que ocorria na Bahia, em São Paulo os terreiros não são como pequenos 

bairros, não possuindo espaço para moradia dos filhos-de-santo nem para lazer das crianças, 

muito menos para criação de animais e plantação de alimentos e folhas sagradas.  

Em São Paulo, as folhas são recolhidas nas pouquíssimas matas que restaram ou 

parques (sempre com o risco de intervenção policial) ou ainda adquiridas no comércio 

especializado; os animais também são comprados e alguns vendedores fazem inclusive entregas 

em domicílio; na maioria das vezes só o babalorixá e sua família residem no terreiro e a grande 

maioria dos adeptos, às vezes o próprio pai-de-santo, tem que se inserir no mercado formal de 

trabalho. Por essa razão, os fieis passam a dispensar menos tempo para a comunidade, que passa 

a emergir em momentos estratégicos, ou seja, pouco antes das obrigações importantes ou das 

festas públicas. 

  Outra característica do Candomblé de São Paulo, mas que há algum tempo já se 

observa também na Bahia, é que deixa de angariar seus devotos quase que exclusivamente num 

único grupo étnico (negros) ou numa só classe social (pobres), passando a preencher as 

necessidades de um fiel urbano: branco, formalmente instruído e de classe média (Silva, 1995: 

59).  

No entanto, esse fiel urbano divide o espaço sagrado dos terreiros com o pobre e 

com o negro, que, contando com uma regra fundamental dos Candomblés, onde “quem pode paga 

mais e quem não pode não paga”, contam com a mesma solidariedade e o mesmo princípio de 

reciprocidade que desde sempre nortearam essa religião.    
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  No dizer dos terreiros tradicionais, “o Candomblé é para todos, mas nem todos são 

para o Candomblé”. Isso reforça a noção de comunidade e a idéia de pertencimento que encerra. 

No entanto, não se pode perder de vista que essa religião reproduz a família. Certo que os 

conceitos de comunidade e família não são antagônicos, ao contrário, são complementares. Na 

prática, porém, cabe observar algumas distinções.  

Cada terreiro representa uma família, com o pai ou mãe-de-santo e seus filhos, 

mas a religião dos Orixás, que ainda está longe de ser entendida como um fenômeno de massa é 

um bom exemplo de comunidade, com membros que se reconhecem e se unem por sentimentos e 

aspirações comuns. 

  Para Bastide (2001: 111), o Candomblé pode ser definido como uma sociedade de 

auxílio mútuo, na qual todos os membros têm obrigações com seu Orixá pessoal e com os Orixás 

dos demais. Essa noção de reciprocidade permeia todas as relações no terreiro e remete à ideia de 

continuidade religiosa, ou seja, o benefício desses gestos recíprocos recai sobre toda a 

comunidade, complementando os ritos cotidianos e sucessivos e revelando uma outra maneira de 

vivenciar o tempo.  

Ainda para Bastide, há uma diversidade de funções litúrgicas, na qual se baseia 

uma certa comunhão social. É como se nos terreiros um filho dependesse do outro e a 

comunidade, de todos. 

 

A solidariedade mística deriva da divisão do trabalho religioso. E é 

preciso acrescentar que a divisão célebre de Georges Gurvitch, entre 

comunidade e comunhão, esses dois graus de solidariedade, corresponde – 

em nossa categoria de tempo sagrado – aos momentos de mais baixa ou 

mais intensa consagração. (idem, ibidem.) 

 

No Brasil, a diáspora africana organizou-se em sociedades e comunidades 

religiosas e foi justamente isso que assegurou a continuidade histórica desse universo cultural. Os 

Candomblés, por assim dizer, são espaços de resistência. Por vezes, fizeram uso da conciliação, 

sincretizaram e segredaram. Sofreram (e ainda sofrem) toda sorte de perseguição. Ainda que 

resignados, nunca se entregaram. Nas palavras de Pierre Verger, “o Candomblé sobrevive até 



28 

 

hoje porque não quer convencer as pessoas sobre uma verdade absoluta, ao contrário da maioria 

das religiões”. 

  Mesmo depois de séculos, a herança africana ainda se faz perceber nos terreiros, 

sobretudo nas relações que se estabelecem entre os adeptos e na maneira de olhar e viver o 

mundo. Em outras palavras, é como se os afro-descendentes formulassem uma outra concepção 

de mundo, comprovando que o social sempre seria um reflexo do eterno ou, como sugere 

Griaule, a organização material reflete a organização espiritual.  

Por isso, não se pode negar que o Candomblé se define como uma religião de 

sobrevivência étnica, haja vista as reminiscências que até hoje se observam, como bem mostram 

Nóbrega e Echeverria (2006: 44). 

 

As mulheres negras geralmente não se casavam, mas assumiam e criavam 

os filhos, numa tradição que tem sua origem no sistema poligâmico da 

África. 

 

  Assim, não são apenas as divindades e rituais africanos que se recriam nos 

Candomblés, mas inúmeros aspectos da vida social dos negros, inclusive as formas de conceber a 

família e seu lugar no grupo, bem como os modos de pensar, conhecer e sentir e, principalmente, 

o papel atribuído aos idosos.  

  O Candomblé vê e define os mais velhos de uma forma diferenciada, e esse é outro 

exemplo da maneira africana de pensar o mundo e as coisas. Na síntese de Bastide (2001: 86), 

“tudo no Candomblé é símbolo e imagem”. De onde decorre a seguinte pergunta: o que 

simbolizam os mais velhos? De acordo com Maria Helena Villas Boas Concone, por meio da 

filosofia banto, Tempels (1965) demonstra que os povos africanos concebem o universo como 

feito de energia, isso significa que matéria é energia, isto é, força vital que está presente em todas 

as coisas, percorrendo os grupos familiares e apresentando-se nos vivos e nos mortos.  

  Tempels refere-se aos bantos, grupo étnico que influenciou diretamente os 

Candomblés de nação Angola, mas os princípios que descreve cabem perfeitamente em qualquer 

terreiro, afinal, essa força vital de que nos fala nada mais é do que o Axé, definido por Elbein dos 

Santos (1988: 39) como o conteúdo mais precioso do terreiro. Nas palavras da autora, Axé 
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É a força que assegura a existência dinâmica, que permite o acontecer e o 

devir. Sem Axé, a existência estaria paralisada, desprovida de toda 

possibilidade de realização. É o princípio que torna possível o processo 

vital. 

 

Voltando a Tempels, inferimos que os sucessivos rituais de passagem, nos quais 

idade e senioridade são fatores preponderantes, implicam o acúmulo dessa força vital, desse Axé; 

portanto, são os mais velhos seus maiores depositários, especialmente aqueles que já cumpriram 

as principais obrigações ou estão “próximos” de cumprir o último rito, qual seja: a morte. 

Como qualquer energia, o Axé pode diminuir ou aumentar de acordo com as 

atividades e os procedimentos rituais. Isso significa que todo iniciado deve observar uma série de 

deveres e obrigações para com seu Orixá e com o terreiro a que pertence. Quanto mais antigo e 

ativo o Candomblé, quanto mais elevado o grau de iniciação de seus sacerdotes, mais poderoso 

será o seu Axé. Prandi (1996: 5) diz que “Axé é carisma, é sabedoria nas coisas-do-santo, é 

senioridade”; portanto, o conhecimento também é fator de energia vital, que se vai ampliando no 

decorrer da vida e é reforçado a cada rito de passagem.  

Em razão desse conhecimento do ritual, os mais velhos podem garantir, entre 

outras coisas, que o Axé dos ancestrais fortaleça os vivos. Trata-se aqui de mais um exemplo de 

reciprocidade, pois isso permite que os ancestrais continuem a existir, uma vez que a ausência 

dos ritos funerários causaria sua verdadeira morte.  

Axé e saber são transmitidos, passam do “mais velho” para o “mais novo”. 

Embora direta, essa relação não se dá por explicação, afinal, no dizer dos mais antigos, “no 

Candomblé tudo se aprende e nada se ensina” . Toda lógica de um raciocínio cartesiano nos 

terreiros cairia por terra, uma vez que esse código complexo de símbolos é apreendido numa 

interação dinâmica que inclui não só palavras, mas gestos, olhares, movimentos e silêncios 

profundamente reveladores. 

No Candomblé, “os mais velhos cantam a vida e os mais novos cantam a morte”. 

Envelhecer é um mérito e, como nos conta Mãe Stella do Afonjá, na cultura iorubá, “o velho é 

um herói, pois conseguiu vencer a morte, que nos procura e ronda todos os dias”. Como se vê, 

nessa cultura o significado de ser velho é outro e até a morte, enquanto condição para se tornar 

um ancestral, é vista positivamente. Aliás, de acordo com a filosofia iorubá, que prevalece na 
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nação Ketu, “os iniciados no mistério não morrem”. O axexê, ou seja, o ritual mortuário do 

Candomblé, nada mais é do que a obrigação que faz do iniciado um ancestral. É, ao mesmo 

tempo, o rito derradeiro e o início de um novo ciclo. 

 

A iniciação tem por fim fazer o indivíduo entrar no Candomblé. Os ritos 

funerários têm por missão fazê-lo sair, ou mais exatamente, visam a outra 

entronização, agora na forma de egum. Pois, se me permitem utilizar a 

expressão cristã, o Candomblé é também uma comunhão de santos, e não 

unicamente de vivos. (Bastide, 2001: 69).  

 

Em síntese, um terreiro de Candomblé é uma comunidade que se articula com a 

intenção de preservar pensamentos, crenças e tradições herdadas da África. É uma comunidade 

religiosa de fato e de direito, com laços simbólicos profundos e tão fortes quanto os de sangue. 

Nas palavras de Muniz Sodré (In Santos, 1988: 1): 

 

A verdadeira liturgia do terreiro é a veridicção de uma etnia, isto é, o 

empenho de dizer a verdade da gente negra arrastada à força de um 

continente para o outro, expropriada de territórios e bens materiais, mas 

espiritualmente animada pelo vigor de uma cultura em diáspora. 

 

Muniz Sodré ainda ensina que o negro brasileiro dispõe de meios particulares de 

registro histórico, e um bom exemplo são os códigos de ressocialização que, por meio dos rituais, 

indicam as relações de interação, nem sempre tranqüilas, entre a comunidade negra e seus 

eventuais perseguidores. É o que se via quando a iaô recém-iniciada era levada à igreja em 

romaria.  

Dessa forma, entende-se o ritual como uma fonte teórica; portanto, o mito, os ritos, 

as cantigas, as danças e todas as relações que se estabelecem no terreiro devem ser tomados como 

documentos que podem ajudar a decifrar essa cultura. Toda a prática do Candomblé diz muito 

sobre o modo de ser do povo negro no Brasil e na África. 

Partindo da premissa básica de que a velhice é uma categoria socialmente 

produzida, obviamente percebe-se que sua concepção varia em sociedades e culturas diferentes. 
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No Candomblé, isso se verifica com muita clareza, já que o velho é considerado um sábio e 

possui uma condição de destaque e respeito. Nos terreiros, respeitar os mais velhos é uma 

obrigação ritual. Ninguém, nenhum iniciado deve tomar a frente de um mais velho; todas as suas 

prerrogativas devem ser rigorosamente observadas; sua palavra deve ser ouvida e seus conselhos, 

seguidos à risca. 

Segundo Debert (1994: 8), “a posição social dos velhos e o tratamento que lhes é 

dado pelos mais jovens ganham significados particulares em contextos históricos, sociais e 

culturais distintos”. Ao descrever o papel dos mais velhos nos terreiros de Candomblé, buscamos 

compreender a função social que exercem nessas comunidades e, por conseguinte, a origem e a 

base desses parâmetros que emprestam à velhice um significado bem diferente, muito distante 

das idéias de degradação física e mental tão recorrentes em nossa sociedade. 
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HIERARQUIA, PODER E SENIORIDADE 

 

 

        “wón b’ómodé ba juba àgbà.” 

 

     “Quando a criança saúda os velhos, terá vida longa.” 

 

  Nas palavras simples e contundentes de Ildásio Tavares (2000: 143), “submissão 

hierárquica é sabedoria e não humilhação”. Na verdade, essa submissão de que nos fala é a 

condição para o aprendizado, para que o noviço se torne um agbá, ou seja, um velho respeitável e 

sábio. Na base da organização dos terreiros está uma hierarquia rígida, fortemente marcada pelo 

exercício de um poder que advém da primazia dos mais velhos. “Antiguidade é posto”, dizem 

repetidamente os iniciados, e respeitar esse princípio é o primeiro passo para caminhar e crescer 

na tradição dos terreiros. 

  Note-se que todas as dificuldades que a velhice acarreta – afinal, não se pode 

esquecer dos aspectos físicos do processo de envelhecimento – no Candomblé estão longe de 

remeter à ideia de fragilidade ou desgaste. Por mais que a velhice imponha uma certa 

precariedade, não se pode relacioná-la ao fim de maneira simplista. Nos terreiros, o velho é visto 

como aquele que persiste, que é duradouro e que merece viver ainda mais e tornar-se um 

ancestral, o que significa, em princípio, tornar-se eterno. 

  No candomblé, tudo aquilo que é velho, antigo – inclusive as pessoas –, ganha 

traços de ancestralidade, revestindo-se de um caráter sagrado. É como se os “mais velhos” 

fossem a ligação com os grandes personagens da religião que já se foram, como se fossem seus 

representantes legítimos. Ter resistido ao sofrimento, às agruras, à doença e à própria morte (que 

nos procura todos os dias) faz do velho um símbolo de força, comprovando que suas palavras e 

suas ações têm fundamento e verdade. Assim, quando este “mais velho” fala, todos se calam e 

reconhecem seu poder de transmitir e produzir conhecimento.  

  Posto isto, lembramos que a intenção aqui não é discorrer sobre os inumeráveis 

cargos sacerdotais que integram a hierarquia do Candomblé, mas abordar o princípio básico que 

os legitima, qual seja: a senioridade. No topo da hierarquia está a mãe ou o pai-de-santo, que é a 

autoridade máxima do terreiro. Como a comunidade de Candomblé se organiza em núcleos 
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familiares, pode-se dizer que o babalorixá ou a ialorixá são os chefes da família-de-santo. São 

eles que exercem o comando sobre todos os membros do grupo, em todos os níveis da hierarquia, 

recebendo de todos obediência e respeito absolutos.  

  É no dia-a-dia do terreiro que se observa o poder de um babalorixá, que tem a 

tarefa de zelar pela coesão da comunidade e pelo cumprimento rigoroso das obrigações, 

fiscalizando o respeito às tradições e às regras, aos mais velhos e aos dignatários, aos rituais e às 

divindades. Evidentemente, o exercício dessa função requer uma série de prerrogativas, como 

uma personalidade forte e um caráter irrepreensível, uma capacidade inata de despertar afeto e 

admiração e, principalmente, sabedoria e idade-de-santo. Nesse último aspecto repousa nossa 

reflexão. 

  Antes, porém, só para ilustrar essa relação de poder, analisemos um de seus 

símbolos. A bengala é um dos acessórios mais usados por pais e mães-de-santo. Não se trata 

apenas de um instrumento de amparo ou auxílio, haja vista os inúmeros sacerdotes que a utilizam 

sem necessitar de nenhum apoio para andar. A bengala é um símbolo de autoridade, um sinal de 

comando e uma arma de defesa pacífica.  

Grandes babalorixás, como Pai Pérsio de Xangô, sempre carregam belas bengalas. 

Algumas, talhadas em madeira nobre, outras, vindas da África, repletas de signos de poder, 

ganham ares de cetro, tornando-se um sinal de soberania, dignidade e legitimidade. A bengala 

denota que aquele sacerdote alcançou o conhecimento e está apto a transmiti-lo. Quem a carrega 

atingiu o ápice da hierarquia social, intelectual e espiritual; está no comando e detém o poder. 

  De qualquer forma, a manutenção da ordem em qualquer comunidade implica 

organização política e habilidade no trato das relações humanas. Nos terreiros de Candomblé esse 

valor é imprescindível, pois assegura o bem-estar e a integridade do grupo. Não podemos perder 

de vista que estamos falando de uma cultura em diáspora, na qual as noções de defesa e proteção 

são fundamentais, demandando de suas lideranças força e empenho no exercício de suas funções 

sacerdotais.  

Portanto, ao babalorixá cabe muito mais do que o cumprimento dos preceitos 

litúrgicos. Espera-se que regule e controle a vida do terreiro, garantindo a seus membros todos os 

direitos e vantagens que seu estágio de iniciação assegura; dirigindo os destinos e atividades do 

templo; defendendo seus filhos e filhas das mazelas sociais e de toda sorte de dificuldades 
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materiais ou espirituais. Ao falar da cidade de Oió, capital política dos iorubás, Luz (2002: 67) 

nos fornece uma ótima síntese: 

 

A harmonia política do mundo nagô se alicerça numa hierarquia 

estabelecida basicamente por critérios de antiguidade. Esses critérios 

estão presentes desde a chefia da célula familiar até a constituição dos 

membros do Oyò Mesi, o conselho comunitário. 

 

  Como vimos, os terreiros de Candomblé resguardam valores e idéias próprias de 

um grupo, de uma cultura herdada de seus antepassados e ancestrais africanos. No entanto, esses 

valores nem sempre encontram correspondentes na sociedade mais ampla, sobretudo quando 

consideramos que a cultura dos negros escravos foi menosprezada, alijada e perseguida, tendo 

permanecido tão-somente nessas comunidades religiosas ou nos quilombos, que comungam dos 

mesmos princípios, graças às inúmeras estratégias de resistência.  

Tanto as comunidades-terreiro quanto as quilombolas procuram orientar a ação de 

seus membros na direção de seus objetivos, num claro exemplo de controle social que muitas 

vezes foi a condição para sua sobrevivência. 

  A hierarquia dos terreiros pode ser compreendida como um aspecto fundamental 

de sua organização sacerdotal e política. No exercício do poder reside sua característica essencial, 

mas também pressupõe participação efetiva dos dignatários, cumprindo suas funções e 

contribuindo para a união do grupo; lealdade e respeito às tradições, fazendo valer a obediência e 

a observação dos preceitos e ritos; comunhão de valores e crenças, afinal, no universo religioso, 

os símbolos, além de ser compartilhados, emprestam sentido a todas as ações das autoridades, 

principalmente, no caso dos Candomblés, aos babalorixás e ialorixás. 

  Assim sendo, não se pode negar o caráter eminentemente político da categoria dos 

mais velhos no Candomblé, pois é com base nessa categoria que se regulam as relações sociais 

nos terreiros. A origem dessas relações está no passado do grupo, nas suas formas de organização 

herdadas da África e reproduzidas no Brasil, ou seja, é em sua base familiar, em seu sistema de 

parentesco simbólico, que se encontram os laços que sustentam o poder e a hierarquia. Dessa 

forma, as partes se integram num todo cultural mais amplo, controlando as relações entre os 

segmentos de gênero, idade e autoridade. De acordo com Costa Lima (1982: 82): 
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Nas sociedades africanas, a religião permeia toda a organização social. 

Não há instituição que não participe, de uma maneira ou de outra, da 

influência dos sistemas religiosos, muitas vezes quase teocráticos, como 

nas culturas iorubá e fõ.  

 

  Assim como os filhos e filhas-de-santo, todos os titulares estão submetidos aos 

padrões de comportamento ritual. Guardadas as devidas proporções, tanto os mais velhos quanto 

os mais novos seguem rigorosamente as regras do terreiro e o próprio babalorixá, como líder da 

comunidade, tem suas ações legitimadas pelos Orixás, que nesse caso são representados pelos 

fieis e por outros sacerdotes, que fiscalizam sua conduta e a condenam sempre que foge das 

regras estabelecidas pela religião. 

  Tornar-se um filho-de-santo é, antes de tudo, uma escolha pessoal, mas não se 

pode negar que obedece a certos padrões, quase sempre institucionalizados e recorrentes, que nos 

permitem, de certa forma, traçar um panorama, um perfil do devoto que se submete aos ritos de 

iniciação. Em princípio, o Candomblé angariava seus neófitos nos diversos grupos étnicos 

africanos que no Brasil tiveram o mesmo destino, ou seja, a escravidão. O chamamento se dava 

por laços de identidade e sangue, afinal, era a “seita” dos negros. 

  Num universo dominado pelos símbolos, a necessidade de iniciação se dava por 

meio de postulados diversos, signos que só os “de dentro” compreendiam e logo interpretavam 

como sinal da escolha, da vontade inquestionável dos Orixás. Não obstante os mecanismos de 

sobrevivência próprios das minorias, havia uma necessidade subjacente de fortalecer o grupo e o 

indivíduo, em mais um dos muitos exemplos de reciprocidade que o Candomblé fornece.  

Costa Lima (1982: 85) resume tudo isso na possibilidade de dar a seus 

participantes um sentido para a vida e um sentimento de segurança e proteção contra o que 

Herskovits (1943: 21) chamou de “os sofrimentos de um mundo incerto”.  

  Com efeito, os sistemas simbólicos que permeiam essa cultura dos terreiros 

prevalecem, em certas instâncias, até os dias de hoje. A análise de um depoimento realizada por 

Augras (1983: 233) dá bem a dimensão desses símbolos: 
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Hilda foi iniciada por sacerdotisa ligada ao Ilê Ogunjá, da Bahia. Sua 

mãe, filha de Oxalá, resolveu que ela deveria fazer o santo, aos doze anos 

de idade. Passava mal a todo instante, tinha desmaios. Chegou-se à 

conclusão de que deveria “raspar”o santo. 

 

  No dizer dos mais velhos, “quem não entra no Candomblé pelo amor entra pela 

dor”, e não são raros os depoimentos que trazem os fatores de saúde como um dos principais 

motivos para a iniciação, tornando-se, inclusive, a condição para que pessoas sem ascendência 

negra permitissem que seus filhos ou parentes fossem iniciados. Era o último recurso para se 

“salvar” a vida de alguém, como ocorreu com o Prof. Agenor Miranda Rocha, filho de pais 

portugueses, iniciado aos cinco anos de idade pela célebre Mãe Aninha do Opô Afonjá por 

questão de doença. 

  No entanto, esses códigos próprios do povo-de-santo foram se transformando ao 

longo dos anos e, à medida que o Candomblé foi se inserindo nas grandes metrópoles, como Rio 

de Janeiro e São Paulo, um outro grupo de adeptos passou a engrossar as fileiras dos terreiros. 

Este relato tomado de Reginaldo Prandi (1991: 95) ilustra perfeitamente essa situação: 

 

O candomblé sempre foi uma religião de negros, de escravos, de 

empregadas domésticas, de pessoal de cais do porto, de cidades pobres, 

de bairro de pobre, uma religião de subúrbio. Só que o subúrbio virou 

a cidade. (...) Ele vai se disseminando, aumentando muito, sempre 

nesse estrato social mais baixo. (...) O Candomblé começa a atingir, 

agora, na década de 80, grupos de classe média, coisa que até vinte 

anos atrás não se pensava. Começa a evoluir para atingir os estratos 

inferiores da classe média. 

 

  Essa tendência observada na década de 1980 intensificou-se a ponto de atualmente 

se dizer que o Candomblé é religião de intelectuais, excêntricos e artistas, que, aliás, desde os 

tempos mais remotos sempre estiveram nos terreiros. Na verdade, em certa medida todas essas 

coisas sempre se misturaram no Candomblé, mas suas lutas e reivindicações ganharam 

visibilidade nas últimas décadas.  
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Não se pode negar uma revolução de dentro para fora. O povo de Candomblé 

mudou, não somente porque estratos médios da população se tornaram devotos, mas 

principalmente porque os adeptos ascenderam, saindo de sua condição de excluídos e 

conquistando melhores espaços na sociedade. Portanto, não é a classe média branca que vem 

resgatar a dignidade do Candomblé, ao contrário, são os negros que começam a ter sua luta 

finalmente reconhecida. 

 

Apesar da crescente mobilidade das classes populares no terreno da 

economia e da educação, certos ângulos institucionais da cultura são mais 

resistentes às mudanças sócio-econômicas experimentadas, daí o fato da 

religião que, na época de Nina Rodrigues era de “africanos”, tenha 

passado a ser, no tempo de Carneiro e Ramos, de “negros” e hoje é 

certamente uma religião popular, sem limites étnicos e sociais bem 

precisos. (Costa Lima, 1982: 86.) 

 

  Essa nova configuração deve ser abordada porque muitas vezes vai influenciar na 

formação do quadro hierárquico dos terreiros, onde, via de regra, alguns membros recebem 

cargos honoríficos ou sacerdotais em razão de sua condição econômica, prestígio ou formação 

acadêmica. Esse fato traz para o interior do terreiro graves problemas de discriminação, inclusive 

racial. Bernardo (2003: 151) percebeu claramente a inserção do preconceito num terreiro paulista: 

 

A ialorixá explicita o sucesso de seu terreiro: “aqui não tem muito preto, 

só três ou quatro”. Esse depoimento revela, por um lado, que o povo 

criador dessa religião é alvo de uma mãe-de-santo racista, e, por outro, 

que o próprio racismo parece estar penetrando em alguns terreiros do 

Candomblé. 

   

Evidentemente, o Candomblé não pode ser compreendido fora do contexto social 

mais amplo do qual faz parte. Também não se pode perder de vista que muitas vezes o “modelo” 

de relação de poder que reproduziu baseou-se na escravidão, tampouco o fato de não haver 

unidade entre os terreiros, ou seja, cada caso é um caso. Mesmo assim, recuperar valores culturais 
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verdadeiramente “africanos”, sem os resquícios do período colonial ou as influências do 

imediatismo capitalista, talvez seja o maior desafio das religiões de origem negra neste século 21. 

  A rigor, a vontade dos Orixás é soberana e se manifesta por meio de “sinais”, 

facilmente interpretados por seus sacerdotes ou por qualquer iniciado. Quando as divindades não 

forem atendidas, uma série de “infortúnios” recairá sobre a pessoa. Os que afetam a saúde (e não 

encontram explicação entre os médicos) são os mais freqüentes, mas há também prejuízos 

materiais, falta de emprego e as questões afetivas e conjugais.  

Nas famílias já ligadas à religião, tudo se resolve com certa tranqüilidade, sem 

resistência; afinal, “nas famílias de Candomblé, a iniciação faz parte do sistema de crença e do 

comportamento religioso do grupo” (Costa Lima, 1982: 88). 

  Há casos, porém, em que pessoas sem nenhum contato anterior com o culto 

recebem os “sinais” e são levados por algum conhecido, com condições de interpretá-los, até um 

babalorixá, que pode indicar a iniciação. Vejamos um depoimento recolhido por Costa Lima 

(1982: 87): 

 

Andava sempre doente, caindo pelas ruas; fui a muitos médicos mas 

nenhum conseguiu descobrir a doença. Então uma pessoa entendida 

nessas coisas descobriu que era um caboclo. E continuou a me pegar 

até que um dia fui levado à casa de minha mãe Diantalá por 

intermédio de meu padrinho. Neste dia meu santo caiu nos pés de 

Diantalá. Ela então recolheu. 

 

  A organização social dos terreiros de Candomblé depende, em grande parte, do 

processo de iniciação, que constitui o instante primordial de integração da pessoa no grupo. 

Entenda-se pessoa como um complexo de relações sociais, como sugere Radicliffe-Brow (1973). 

Só por meio da iniciação se pode atingir uma participação plena na hierarquia do terreiro, já que 

os vários estágios são galgados no correr dos anos.  

  A hierarquia dos terreiros é bastante complexa. Por essa razão é melhor que nos 

atenhamos àquilo que nos parece relevante para a compreensão da categoria dos mais velhos. 

Assim, vejamos com mais atenção os três estágios básicos, começando pelo de abian, 

literalmente “aquele que vai nascer”, mas que pode ser traduzido como uma espécie de aspirante, 
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isto é, já integrado à comunidade e com disposição para passar pelos ritos de iniciação, que 

implicam reclusão e uma série de preceitos. Os iaôs, “aqueles que detêm o segredo”, são os já 

iniciados com menos de sete anos de “feitura”.  

Os ebômis, ou “irmãos mais velhos”, são aqueles que já completaram o ciclo de 

iniciação e estão em dia com suas obrigações. Na obrigação de sete anos, o iaô torna-se 

oficialmente um ebômi, pois já é tratado como tal por seus “mais novos”. 

  Para todos os efeitos, o abian já faz parte do Axé, não tendo, contudo, maiores 

compromissos rituais com o terreiro. Somente depois de iniciado, o comportamento ritual que 

aprendeu nesse período será efetivamente cobrado e imposto. Embora a condição de abian seja 

considerada a mais humilde, na prática, em boa parte das casas de Candomblé, o tratamento que 

lhe é dispensado é melhor do que aquele dado aos iaôs.  

Por vezes, o abian se mostra muito dedicado, aprende com facilidade, já sabe os 

cânticos e as danças, tem condições financeiras e estudo, é filho de um Orixá “raro” ou 

“formoso”. Tudo isso faz com que o pai ou mãe de santo tenha um certo “interesse” em sua 

iniciação, não querendo, logicamente, perdê-lo para outro terreiro. 

  Um abian até pode passar por uma série de ritos, mas sua iniciação completa, 

quando finalmente passa à categoria de iaô, só acontece com a chamada “feitura-de-santo”. Esse 

ritual implica vários dias de reclusão e nessa ocasião o iaô será “raspado, catulado, adoxado e 

pintado”, como se diz popularmente nos terreiros. A partir daí passa a compartilhar do segredo, 

que é o voto básico de qualquer religião iniciática.  

Tornando-se iaô, uma pessoa estará devidamente incluída na hierarquia do 

Candomblé, uma vez que a iniciação outorga o poder e a autoridade que todo babalorixá ou 

ialorixá almeja. A maior lição do iaô é a humildade, pois “quem não for bom filho não será bom 

pai”. Assim se pronuncia Mãe Stella do Opô Afonjá: 

 

No Candomblé, tentamos seguir a tradição que herdamos e ensinamos 

aos iniciantes essa difícil arte. Mesmo que o iniciante se ache com 

razão, ele tem o dever de ouvir o mais velho de cabeça baixa e pedir a 

benção, por respeito. Todavia, não lhe é negado o direito de, em 

momento outro, justificar-se. 
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  Desse momento em diante, o iniciado estará submetido à vontade dos Orixás. 

Renovará os votos depois de um ano e aproximadamente na metade do processo, aos três anos de 

“feitura”, e no final de sete anos, cumpridas as devidas obrigações, tornar-se-á um ebômi, 

podendo assumir alguma função sacerdotal ou fundar seu próprio terreiro. É bom lembrar, porém, 

um provérbio dos antigos Candomblés que diz: “toda ialorixá foi uma iaô, mas nem toda iaô será 

uma ialorixá”. 

  Quando se junta um grupo de noviços para a iniciação, o princípio da senioridade 

começa a ser observado. Esse grupo é chamado de “barco de iaô” e obedece a uma ordem 

hierárquica específica, que já estabelece, por assim dizer, a contagem da idade de santo de cada 

membro e o respeito que os “mais novos” devem ter pelos “mais velhos”. Novamente, Costa 

Lima (1982: 90) nos ajuda a entender: 

 

A importância dos barcos na estratificação dos Candomblés é 

considerável, pois é na própria ordenação ou arrumação dos noviços para 

os ritos subsequentes da iniciação, que começa a prevalecer o princípio da 

senioridade, tão importante na organização social dos Candomblés. 

 

  Nesse “barco de iaôs”, a precedência pode ser determinada por uma série de 

fatores. O que nos importa saber é que a ordem estabelecida nessa “feitura” perdurará para 

sempre, sendo que o primeiro do barco, o “dofono”, será respeitado pelos demais, e pelos barcos 

subseqüentes, como um “mais velho”. O iaô está no primeiro estágio de um árduo caminho de 

iniciação, com sucessivas obrigações que determinam sempre um novo grau na hierarquia, com 

outras responsabilidades e saberes, que revestem seu aprendizado de poder e autoridade.  

Nessa ordem do “barco de iaô”, o primeiro é chamado de “dofono”; o segundo, de 

“dofonitinho”; o terceiro, “fomo”; “fomutinho”; “gamo”; “gamutinho” etc. Esses termos provêm 

do ritual jeje, mas se tornaram correntes em todos os terreiros. 

  Entre os irmãos-de-santo, as designações de “mais velho” (ebômi) e “mais novo” 

(aburo) são usuais, mas se referem sempre ao tempo de iniciação, ou seja, o que importa é a 

ordem de nascimento para a vida religiosa. Portanto, é possível ser “sênior” sem ser 

necessariamente velho, isto é, idoso. De qualquer forma, o princípio da senioridade pressupõe 

comportamentos e expectativas. Os sinais de velhice auferem um status de senioridade e delegam 
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poder e força àqueles que os detêm. Em outros termos, no Candomblé a velhice é um símbolo 

que remete imediatamente à senioridade, que imbrica as idéias de autoridade e conhecimento. 

  É por meio da senioridade que se estabelece o controle nas diversas camadas do 

grupo, sendo um elemento fundamental no equilíbrio e na hegemonia dos terreiros de 

Candomblé. A senioridade é o princípio que pode levar um iniciado à liderança de uma 

comunidade, promovendo a estabilidade dos sistemas sociais e político dos terreiros. É bom que 

se ratifique que não é o tempo cronológico, mas a obrigação cumprida que faz o iaô avançar na 

hierarquia. Debert (1994: 16) ajuda a entender melhor esse quadro: 

 

O ritual de passagem de um estágio para outro não se orienta pela idade 

cronológica dos indivíduos, mas pela transmissão de status sociais, tais 

como poder e autoridade jurídica, através de rituais específicos cujo 

momento de realização depende, na maioria das vezes, da decisão dos 

mais velhos. 

 

  Geralmente, é entre os ebômis que o babalorixá escolhe aqueles que assumirão os 

cargos de mando e prestígio. Nesse estágio, todo aprendizado do período de iniciação é posto à 

prova, afinal, trata-se de uma religião de muitos fundamentos, em que qualquer detalhe pode ser 

importantíssimo. Ademais, as pessoas que possuem cargo no terreiro (as ajoiês) compartilham do 

Axé, ou seja, da autoridade do pai ou da mãe-de-santo.  

Essa escolha motiva disputas apaixonadas, pois esses postos inspiram poder e 

confiança, comprovando a experiência e o conhecimento que o filho ou filha-de-santo adquiriu, 

despertando a reverência de todo o grupo, especialmente dos mais novos. 

  Há ainda uma outra categoria de sacerdotes, que se caracteriza pelo fato de não 

“incorporarem” os Orixás, são os ogans e as ekédis. Muito respeitados e tratados por todos como 

“meu pai” e “minha mãe”, essas pessoas são escolhidas pelas próprias divindades e exercem uma 

infinidade de cargos.  

Os ogans são responsáveis pelos toques e cânticos, pelo sacrifício de animais ou 

por alguma tarefa mais específica. Já as ekédis cuidam dos filhos e filhas-de-santo no momento 

do transe e auxiliam o babalorixá em outro sem-número de atividades. Fazem parte da categoria 
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dos “mais velhos”, tendo sua senioridade reconhecida por todos. No dizer do Candomblé, “Ogan 

e Ekédi já nascem com a obrigação de sete anos arriada”, ou seja, já estão no grau de ebômis. 

  Não é raro que um ou outro membro da hierarquia, por sua habilidade, sabedoria e 

amabilidade, acabe se destacando e adquirindo tanto ou mais prestígio do que o próprio 

babalorixá. Alguns sacerdotes são semi-analfabetos e, embora dominem os fundamentos da 

religião, têm certa dificuldade para se expressar e não são muito polidos no trato com as pessoas. 

Na Bahia, sob o pretexto de que toda iaô deveria ter humildade, os filhos e filhas-de-santo faziam 

sem reclamar todo e qualquer tipo de trabalho, inclusive os mais pesados e aviltantes, suportavam 

as grosserias e alterações de humor dos mais velhos, num claro teste de obediência e paciência. 

Os tempos mudaram. Atualmente, principalmente em São Paulo, boa parte dos adeptos tem curso 

superior, estabilidade financeira e emprego. Ninguém mais se sujeita a viver no terreiro e 

trabalhar em troca de moradia e sustento.  

  No entanto, muitos pais-de-santo seguem com essa mentalidade antiga. Por vezes 

delegam poderes a determinados filhos instruídos, que lêem muito, falam bem e são educados, 

dando a eles postos importantes na hierarquia, partilhando sua autoridade. Essa estratégia, da qual 

eu mesmo fui vítima, tem suas armadilhas e o desfecho, na maioria dos casos, é este que Prandi 

(1991: 184) bem descreve: 

 

Quando um membro da alta hierarquia da casa ganha demasiada 

importância e respeito no terreiro, ele acaba por “ameaçar” o pai-de-

santo, podendo advir daí momentos de crise, guerra e ruptura.  

 

  Como se viu, todas essas relações estão permeadas pelo poder. Mais 

especificamente, todo saber está relacionado a um mecanismo de poder. Em outros termos, 

existem relações de poder vinculadas a um saber que, em determinadas épocas ou segmentos 

sociais, acaba se constituindo como verdade. Portanto, é preciso entender os conceitos de poder, 

ressaltando sua importância na construção de saberes, e também de verdade, que dentro de 

“grupos concretos”, neste caso os terreiros de Candomblé, e com base em um dado discurso, 

configura-se por meio do saber. 

  O poder atravessa, cria coisas, forma saber e produz discurso. Para Foucault 

(1993), o poder sempre existe em ato, é uma situação estratégica, um exercício. Isso quer dizer 
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que não deve ser compreendido como algo concreto, palpável, como “coisa”, e sim enquanto 

relação. Configurando-se como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, o poder, 

inclusive nos terreiros, termina por produzir comportamentos, afinal, sua intenção não é excluir o 

indivíduo da vida em sociedade, mas controlar, disciplinar suas ações.  

  Considerando que cada sociedade, cada grupo, tem seu regime, sua política geral 

de verdade, é preciso saber o que rege os enunciados, quais procedimentos o regulam e como se 

dá o seu funcionamento (a hierarquia do Candomblé e o princípio da senioridade são bons 

exemplos). A verdade não existe fora do poder ou sem poder, mas é preciso apreender as 

engrenagens que alteram os discursos, configuram verdades e, conseqüentemente, produzem 

poder. 

  Foucault discute os efeitos de poder, estudando seus dispositivos e de que forma se 

articulam os mecanismos que engendra. As relações de poder se constituem a partir da 

apropriação que este faz dos corpos ou da maneira como regula a vida. Os dispositivos 

disciplinares, por exemplo, visam, entre outras coisas, identificar os corpos, que, por sua vez, são 

atravessados pelo poder. 

  No Candomblé, todos os cargos ou postos da hierarquia estão vinculados, de 

maneira prática e muito direta, à visão de mundo do grupo e à estabilidade de seus segmentos. 

Aqui, as normas de relações de poder devem ser compreendidas pelas funções ou papéis sociais 

que os titulares desempenham no terreiro. Por meio dessas funções se traduz a ideologia dessa 

religião. 
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A BÊNÇÃO AOS MAIS VELHOS 

 

         “ Ólóòrun a kíì ìbá àse ó, 

 e bàbá oní.” 

 

    “Senhor do céu, nós cumprimentamos e 

               vos pedimos a bênção, pai.” 

 

  Como todas as Ciências Sociais, a Gerontologia é uma ciência que trata de 

questões relacionadas à subjetividade. Apesar dos aspectos físicos e pragmáticos do 

envelhecimento, importa saber o significado da velhice em determinados contextos 

socioculturais, como é vivida e interpretada pelos sujeitos e de que forma se insere nas demandas 

específicas deste mundo pós-moderno. 

  Considerando que os padrões culturais se alteram em determinadas épocas, deve-

se compreender que a velhice é, na verdade, definida social e culturalmente. Um bom exemplo 

seria entender a natureza do corpo. Primeiramente, é preciso demarcar que o corpo tem uma 

dupla natureza: é ao mesmo tempo biológico e cultural. Assim, o risco do reducionismo 

impossibilita um entendimento completo do corpo e, por conseguinte, do humano. Os padrões de 

beleza registrados na Literatura Brasileira denotam o quanto a cultura é dinâmica e como 

influencia os modos de ver e de viver determinadas épocas. 

  Ao olhar para o corpo do brasileiro, percebem-se algumas solicitações que 

implicam um pensar novo, talvez mais ousado. O corpo é uma construção cultural que reitera 

constantemente a importância da diferença. Portanto, há padrões de beleza específicos, mas que 

também podem variar de acordo com as representações. Mais uma vez reaparecem as discussões 

teóricas de Geertz, afinal, nessa perspectiva, o corpo é suporte de símbolos e significados. Com a 

velhice ocorre exatamente o mesmo processo. 

  Na obra de Geertz (2008), o conceito de cultura serviu como um recurso 

metodológico para interpretar a sociedade. Mesmo tendo o envelhecimento como objeto de 

estudo é preciso trabalhar com a noção de cultura para compreender uma determinada realidade. 

Afinal, os velhos não estão fora de um contexto social. Se a cultura é heterogênea, o jeito de 

pensar a velhice deve variar conforme as gerações. Considerando que todas as coisas que o 
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homem produz têm significado, Geertz propõe que se faça uma descrição densa, que permitirá 

descobrir como as pessoas utilizam os símbolos ou como significam as coisas.  

 

O conceito de cultura que eu defendo (...) é essencialmente semiótico. 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a 

teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo 

essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental 

em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado. (Geertz, 2008:4.) 

 

  Cultura é um conceito-chave nas Ciências Sociais, já que toda e qualquer 

sociedade produz cultura. Dessa forma, não é possível entender os comportamentos sem o pano-

de-fundo da cultura. Quando Geertz introduz a antropologia interpretativa, não propõe a busca de 

leis, mas de interpretações, ou seja, a cultura é uma teia de significados construída pelo próprio 

homem e a tarefa do pesquisador é tentar desvendar essas teias. Tudo isso comprova que a cultura 

pode ser utilizada como um recurso metodológico, aliás, um recurso indispensável a qualquer 

estudioso das chamadas Ciências Sociais, inclusive a Gerontologia, que, enquanto pesquisador, se 

deve esforçar para ver um grupo a partir de suas próprias bases. Ao mergulhar no interior de uma 

cultura, o estudioso procura desvendar suas teias e enxergar a realidade com os olhos do outro 

para entender por que determinadas práticas existem e o que significam. 

  A grande questão que a Antropologia levanta, e que pode caber perfeitamente à 

Gerontologia, é sobre a origem da cultura, buscando as normas que norteiam o comportamento 

do grupo ou da sociedade. Levando-se em conta o objeto de estudo da Gerontologia, compete-nos 

dimensionar a complexidade da velhice e do envelhecimento, compreendendo-os como uma 

construção sociocultural, além, é claro, de uma condição de vida. 

  Enquanto ciência que estuda as questões relacionadas ao envelhecimento e à 

velhice, a Gerontologia segue caminhando para um quadro mais amplo de definição de seu objeto 

e para a construção de um método específico (se é que isso é possível e necessário). Ao se 

estabelecer como interdisciplinar, tende a privilegiar a área de origem de seus pesquisadores – o 

que viabiliza trabalhos em linhas teóricas diversas. Entretanto, um dado sobressai: a valorização 

das experiências pessoais, pois a vida do pesquisador também está envolvida em seu trabalho. 
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  O maior desafio da Gerontologia é problematizar o “ser velho”, entendendo-o 

como um elemento complexo. Como o velho e a velhice não são meros dados da natureza, qual o 

valor que se lhes atribuem determinados grupos ou segmentos sociais? Evidentemente, à 

Gerontologia também deve-se propor um “pensar novo”, que se esforce para não enquadrar o 

velho num modelo predeterminado. Da mesma forma que a velhice não é doença, mas uma etapa 

que faz parte da vida, as culturas humanas tendem a classificar as coisas e a organizá-las a partir 

de seu próprio universo. Dessa forma, as construções socioculturais que definem a velhice têm a 

ver com as representações produzidas pelo grupo. 

  A velhice, assim como a doença, a beleza e o próprio indivíduo, é uma construção 

social. Portanto, ao olhar para a cultura de um grupo pode-se compreender o significado da 

velhice e o valor do idoso para esse grupo. O desafio é pensar de maneira original, 

compreendendo o sentido de determinadas construções sociais e de que forma explicam o papel 

de seus indivíduos. Nesse sentido, no estudo da velhice e do envelhecimento, optamos por uma 

pesquisa localizada, com uma clara intenção de contrageneralizar, e utilizamos as premissas de 

Geertz como um primeiro meio de compreender e explicar o universo simbólico dos terreiros de 

Candomblé. 

 

Como vamos lidar com o significado, comecemos com um paradigma: ou 

seja, que os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos de um 

povo – o tom, o caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo e 

disposiçõesmorais e estéticos – e sua visão de mundo – o quadro que fazem 

do que são as coisas na sua simples atualidade, suas idéias mais 

abrangentes sobre ordem. Na crença e na prática religiosa, o ethos de um 

grupo torna-se intelectualmente razoável por que demonstra representar 

um tipo de vida idealmente adaptado ao estado das coisas atual que a 

visão de mundo descreve, enquanto essa visão de mundo torna-se 

emocionalmente convincente por ser apresentada como uma imagem de 

um estado de coisas verdadeiro, especialmente bem-arrumado para 

acomodar tal tipo de vida. (Geertz, 2008: 67.) 
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  Se considerarmos, de acordo com Geertz, que religião é um sistema de símbolos, 

precisaremos compreender esses símbolos para entender o grupo e as características de seus 

membros. Explicar a visão de mundo, o ethos, do Candomblé por meio de sua ligação com os 

“mais velhos” implica, antes de mais nada, definir a velhice como um símbolo, ou seja, como 

uma qualidade ou relação que serve como vínculo a uma concepção, que é, por sua vez, o 

“significado” do símbolo (2008: 68).  

  Tendo como referência inicial as Ciências Sociais, é preciso levar em conta como 

a velhice aparece em diferentes contextos e como é produzida pela sociedade em que está 

presente, uma vez que compreende uma construção social (Boaretto, Gusmão, 2006: 24). Dessa 

forma, respalda-se a intenção de utilizar esses recursos metodológicos da Antropologia 

Interpretativa, que, segundo Berzins e Mercadante (2006:112), “substitui a ênfase de uma análise 

antropológica tradicional do comportamento e se estrutura pelo estudo dos símbolos, significados 

e mentalidades”. 

  Assim, percebemos que o fenômeno do envelhecimento e da velhice nos terreiros 

de Candomblé não pressupõe uma explicação simples, ao contrário, é tema complexo, 

requerendo, portanto, pesquisa acurada, com métodos e bibliografia densos, bem como um árduo 

trabalho de campo, com entrevistas, histórias de vida e história oral, observação participante e 

análise específica de casos emblemáticos, como o de Mãe Menininha do Gantois, de Tia Massi da 

Casa Branca, de Mãe Runhó do Bogun, de Pai Baiano, Pai Bobó, Olga do Alaketu e muitos 

outros sacerdotes e sacerdotisas quase centenários. 

  O trabalho científico precisa ser sério, isto é, deve ser feito com cuidado e atenção, 

afinal, seu mérito advém exatamente de seu compromisso com determinados valores, entre eles, a 

verdade. Não quero com isso dizer que a ciência deve estar à procura de algo absoluto, 

incontestável; muito pelo contrário. Toda produção científica pode ser colocada à prova, mas uma 

pesquisa feita com base em critérios sólidos contribui para o progresso do conhecimento. 

Acredito, no entanto, que na pesquisa pode haver emoção e sentimento, engajamento e 

comprometimento, sem necessariamente pôr em risco o rigor. Além disso, se não houver 

curiosidade do pesquisador o rendimento do trabalho não será satisfatório. Portanto, a escolha do 

tema, que será problematizado e para o qual se buscará uma solução, leva em conta um interesse 

próprio. 
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  Não gostaria e não tenho como negar minha atuação no Candomblé, pois são anos 

e anos de vivência que não podem ser simplesmente descartados na realização desse trabalho de 

campo. Aliás, os melhores dados de observação participante que posso descrever são aqueles que 

obtive ao longo de toda minha trajetória, justamente esses que me permitem interpretar com 

segurança tudo que presenciei e aprendi. Parto, portanto, da premissa de que uma teoria não pode 

ser compreendida quando separada de sua prática histórica e social (Castoriadis, 1982). 

  Quando se começa um trabalho científico, as pretensões são muito maiores do que 

as reais possibilidades. Entretanto, sempre achamos que vamos conseguir, e é essa expectativa 

que move a pesquisa. Acabamos por apresentar o resultado de nossa utopia, esperando que 

agrade a todos – porque a nós mesmos definitivamente nunca agradará, mas por ora é o melhor 

que temos.    

Em termos práticos, todos os recursos metodológicos utilizados na investigação e 

na pesquisa visam dar conta de explicar as representações e significados da velhice nos terreiros. 

A começar, naturalmente, pela observação participante, com a qual, assumindo o papel de 

membro das comunidades, pretende-se chegar ao conhecimento da vida do grupo a partir do seu 

próprio interior. Por meio de entrevistas abertas, direcionadas por um roteiro previamente 

elaborado, será possível fazer um levantamento de dados significativos das histórias de vida de 

sacerdotes e sacerdotisas. 

  Todo esse expressivo patrimônio afro-brasileiro, que inclui saberes em diversos 

campos, como arte e filosofia, culinária e economia, cultura e sacralidade, existe e é 

movimentado por pessoas, por sujeitos que expressam, transmitem e vivem os valores de seu 

grupo. Nas palavras de Lody (1995: 1), “os terreiros funcionam como pólos produtores e 

mantenedores de histórias, de civilização, de arte, de memória e de sabedoria ancestre”. São, 

portanto, o espaço dessa pesquisa sobre a categoria dos “mais velhos”, onde vamos tentar 

desvendar as tramas dessa cultura e desse povo.  

  Realizamos nossa pesquisa de campo em diversos terreiros de Candomblé, em São 

Paulo e também na Bahia. Conversamos e observamos o comportamento de pais, mães e filhos-

de-santo. Assistimos a diversos rituais, públicos e privados, e participamos da vida das 

comunidades. Tudo isso nos permitiu a coleta de dados e informações importantes, que ora 

utilizamos para a compreensão do papel social dos “mais velhos” no Candomblé e para definir as 

bases que formam essa categoria. 



49 

 

  Em São Paulo escolhemos como referência o Ilê Alaketu Axé Airá, também 

conhecido como Axé Batistine (em decorrência do bairro em que está localizado na cidade de 

São Bernardo do Campo). Esse terreiro foi fundado e comandado por mais de 40 anos pelo 

babalorixá Pérsio de Xangô, recentemente falecido. Nessa casa assistimos, no decorrer desses 

últimos dois anos, a todas as festividades em homenagem aos Orixás; participamos de almoços e 

confraternizações; conversamos infinitas vezes com o pai-de-santo e outras autoridades. Também 

acompanhamos o sofrimento e o fim de Pai Pérsio, bem como os rituais fúnebres que se 

seguiram. Foi uma experiência única, que muito nos ensinou sobre a maneira como o Candomblé 

encara a vida, a velhice e a morte. 

  Todos que, como eu, tiveram a grande honra de conviver com Pai Pérsio sabem 

que estar diante dele era estar diante do rei, não apenas por se tratar de um digno representante de 

Xangô, mas pela força, pela intensidade de sua presença. Um dia, no Axé Batistine, Pai Pérsio 

entrou com coroa dourada e cetro na mão, no peito trazia a faixa com seu insigne posto: Afuape, 

o babalorixá dos babalorixás, aquele que zela pelas grandes cabeças. Prostrei-me com muito 

orgulho a seus pés e ao cumprimentá-lo estas palavras escaparam de minha boca: “permita-me 

olhar para vossa majestade”. Nessa mesma noite recebi o posto de Omowé e Pai Pérsio me disse: 

 

Meu filho, Omowé quer dizer “o filho sábio” e eu te dei esse posto 

porque você vai escrever a minha história. 

 

  Pai Pérsio viveu intensamente de 1949 até 2010, portanto 61 anos. Parece pouco, 

mas não se enganem. Pai Pérsio viveu muito, muito mesmo. Aproveitou cada dia de sua vida. 

Começou cedo sua obra espiritual, aliás, já nasceu predestinado. Filho temporão, foi o décimo-

segundo de uma prole respeitável; ninguém mais o esperava quando o Dr. Bezerra de Menezes, 

mentor espiritual de seu pai, que era kardecista, avisou que chegaria mais um rebento. E ele 

gostava de repetir: “sou Ejilaxeborá, sou o filho doze!” Assim, o menino foi batizado na Mesa 

Branca, mas antes de completar 12 anos de idade foi o Caboclo Sultão das Matas que selou seu 

destino.  

  Pai Pérsio, paulista de Bauru, deu seus primeiros passos espirituais ainda criança, 

na Umbanda, religião que sempre proclamou com orgulho. Quando lhe perguntavam: “o senhor 

foi de Umbanda?”, ele respondia: “fui não, sou! pois ainda estou vivo.” E foram o Caboclo Sultão 
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das Matas, Seu Tranca Rua das Almas e a Preta-velha Tia Maria seus grandes guias, que o 

conduziram por toda vida e o levaram até Xangô. 

  Já adolescente ingressa no Axé Oxumarê, onde foi iniciado por Mãe Simplícia de 

Ogum, sob os cuidados de Pai Nezinho, babalorixá do Axé Muritiba. Com a morte daqueles que 

o iniciaram, é recebido no Axé do Gantois e continua suas obrigações com sua saudosa Mãe 

Menininha. Essas três casas foram as principais referências na formação do Ilê Alaketu Axé Airá, 

ou simplesmente Axé Batistine. 

  O Batistine estava sempre em festa. Gente que chegava, gente que saía e Pai 

Pérsio, sempre atento a todos os movimentos. Nada escapava aos seus olhos certeiros, 

estrategicamente direcionados para tudo que era importante. Pai Pérsio era um homem forte, alto, 

gordo, bem-humorado, um bonachão. Conseguia fazer mil coisas ao mesmo tempo: jogava 

búzios, falava ao telefone, dava ordens aos ogans, ralhava com as iaôs, brincava com as crianças, 

controlava os rituais, perguntava se o almoço estava pronto, via quem ia e quem vinha. 

  Como bom leonino e bom filho de Xangô, Pai Pérsio era vaidoso, mas além das 

roupas impecáveis, do cabelo bem cuidado, dos fios de conta e das jóias, sua vaidade intelectual 

era impressionante. A sabedoria e a inteligência de Pai Pérsio eram seus maiores trunfos. A 

rapidez de seu raciocínio somada à sua capacidade de atenção lhe garantiam acesso a tudo. Todas 

as cantigas que sabia e ensinava, os ebós que prescrevia para qualquer problema, a precisão na 

hora de definir um Orixá, tudo isso fazia de Pai Pérsio uma unanimidade e o transformaram na 

maior referência do Candomblé de São Paulo e um dos mais respeitados babalorixás do Brasil. 

  Tinha grandes qualidades e um coração que não cabia em si. Inteligente, sagaz, 

austero e astuto. Gostava de saber e de contar histórias. Também gostava de explicar o porquê 

das coisas, de ensinar e corrigir o que estava errado. Pai Pérsio era uma figura. Seu olhar 

vigilante parecia seguir a tudo e a todos. Muitas vezes surgia do nada e repreendia os incautos. 

Sua voz ecoava por todo o Batistine, chamando por Teresa, sua fiel escudeira, ou por Luisinha, a 

ialaxé do terreiro.  

  Tudo era feito do seu jeito. Nenhuma oferenda ou comida ia para os pés do santo 

sem sua conferência e consentimento. Giba e Carlinhos, seus auxiliares diretos e ogans 

dedicados, cumpriam suas ordens sem nenhum tipo de questionamento, à risca. Pai Pérsio fazia 

questão de ditar as regras, e ai de quem não as seguisse. Recebia de seus filhos e filhas-de-santo 

obediência e absoluto respeito, o mesmo que dedicava aos seus “mais velhos”. 
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  Pai Pérsio tinha um carinho especial pelos “mais velhos”, de idade e de santo. 

Muitos não acreditam que quando ele morreu contava apenas 61 anos. Todos achavam que era 

muito mais velho, que já tinha mais de 70, 80 anos de idade. Sua sabedoria era impressionante, 

tanto quanto sua vontade e sua capacidade de aprender. Cantava e dançava lindamente. Sabia 

histórias do arco-da-velha, dos Orixás e do povo de Candomblé. Conhecia Deus e o mundo. 

Visitava e era visitado por gente de todo canto, e onde chegava era tratado como rei. Até havia 

pais e mães-de-santo mais velhos do que ele em São Paulo, mas todos, inclusive seus ebômis, 

reconheciam a força de sua presença. 

  No dizer dos Candomblés tradicionais “idade é posto”, mas Pai Pérsio nem era tão 

velho e se fazia respeitar em qualquer lugar que chegasse. E eu, que tive o privilégio de 

acompanhá-lo em vários terreiros de São Paulo e Rio de Janeiro e até da Bahia, pude testemunhar 

as deferências que lhe eram dispensadas. Todos achavam que Pai Pérsio era cronologicamente 

muito mais velho, afinal, só uma idade avançada poderia justificar tanto saber. 

  Na verdade, como já vimos, o lugar ocupado por alguém na hierarquia dos 

terreiros pode variar em seu grau de dignidade conforme a idade do postulante, o que, na prática, 

significa que quanto mais velho, mais alta e prestigiada a função de um babalorixá. No entanto, 

esta idade não está relacionada tão somente ao tempo cronológico, pois, sendo o Candomblé uma 

religião iniciática, todo aprendizado adquirido ao longo dos anos torna-se determinante na 

construção da autoridade e na manutenção do poder. 

  Pai Pérsio é a prova de que “saber é posto”, pois nele idade e saber caminhavam 

juntos. Nenhum poder se estabelece sem saber, portanto, como convém a um filho dileto de 

Xangô, Pai Pérsio era um homem poderoso. Nas palavras de Michel Foucault, “não é possível 

que o poder se exerça sem saber, não é possível que o saber não engendre poder”. 

  As pessoas comumente tendem a definir Xangô como Orixá da justiça. Agora, se 

me pedissem para definir Xangô em poucas palavras, eu diria uma só: poder. Não existe, na 

minha opinião, outra palavra que traduza com tanta precisão este Orixá. O poder é a síntese e o 

grande prazer de Xangô. Astuto, Pai Pérsio logo percebeu que a origem do poder era a sabedoria, 

e tratou de aprender tudo que lhe ensinaram e tratou de ensinar tudo que aprendia. Era um 

professor, era não, é, pois está mais vivo do que nunca! 

  Toda essa reverência pelos “mais velhos” tinha uma razão simples: era a eles que 

Pai Pérsio atribuía todo seu aprendizado, todo seu conhecimento. Pai Nezinho, Mãe Simplícia e 
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Mãe Menininha eram os mais citados, já que foram responsáveis por sua iniciação e por suas 

principais obrigações. Depois vieram Mãe Rosinha e Mãe Bida de Iemanjá, que foi sua grande 

professora. Talvez aqui resida uma das funções primordiais da categoria dos “mais velhos”, qual 

seja: a de ensinar. Os “mais velhos” são os grandes responsáveis pela transmissão de 

conhecimento. Aquilo que dizem ou que lhes é atribuído tem força de lei. Tomemos alguns 

depoimentos de Mãe Olga do Alaketu (Bernardo, 2003: 118): 

 

Para aprender, devia estar junto com as velhas do Alaketu, eu sempre 

estava. Este saber se aprende devagar.  Minha tia sentava comigo e 

contava o que os velhos trouxeram consigo para o Brasil, os 

ensinamentos, os fundamentos. 

  

  A própria Mãe Menininha recebeu em sua formação valores transmitidos por seus 

“mais velhos”, principalmente os de sua família consangüínea. Isso lhe permitiu assumir com 

segurança os destinos do Gantois com apenas 28 anos de idade. Nas próprias palavras da 

venerável ialorixá (Nóbrega, Echeverria, 2006: 195), podemos observar o respeito que dedicava 

aos “mais velhos”. 

 

Apesar de ter sido escolhida pelos Orixás ainda muito nova, nunca 

precisei pedir conselhos às outras ialorixás. Eu tinha conhecimento das 

coisas do terreiro, ainda mais do nosso, onde a gente não podia recusar 

fazer o que a mãe-de-santo mandasse, porque a sua voz era só uma. 

 

  Certo no Candomblé é aquilo que se aprende com os “mais velhos”. Pai Pérsio 

tinha orgulho de fazer um Candomblé do jeito antigo, marcado pelos ensinamentos desses 

grandes sacerdotes e sacerdotisas. Gostava de caminhar dentro de uma tradição, de citar Mãe 

Menininha e Pai Nezinho ao final de suas histórias. Com isso buscava mais do que legitimidade, 

demonstrava a seus filhos e filhas que os “bons modos” no Candomblé pressupõem respeito aos 

“mais velhos” e à hierarquia. 
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Nunca, meu filho, fiquei de cabeça erguida diante de minha Mãe 

Menininha. Eu chegava, tomava a bença e esperava ela falar comigo. E 

assim aprendi tudo que ela me ensinava. Entendeu? Na Bahia é assim, 

se você forçar, as velhas não te ensinam nada. Mãe Menininha gostava 

muito de mim, porque sempre me coloquei no meu lugar. 

 

  No Candomblé, “mais velhos” e “mais novos” têm seus lugares devidamente 

demarcados. Quando um filho conhece o “seu lugar” e se porta de acordo com sua posição, 

agrada àqueles que estão no topo da hierarquia e dá provas de sua capacidade de aprender, 

crescer e tornar-se uma pessoa respeitável. Pai Pérsio sempre agradou aos “mais velhos”, em 

todos os sentidos. Todos reconheciam nele essa qualidade e apontavam-na como uma 

característica fundamental para a construção de seu vasto saber.  

  E Mãe Menininha do Gantois é uma referência fundamental para Pai Pérsio e para 

todos os adeptos do Candomblé. Funciona como uma espécie de paradigma, como um modelo de 

conduta e sabedoria. Sua história ajuda a entender como se forma a categoria dos “mais velhos” e 

como a senioridade é vivenciada na prática dos terreiros. Vejamos um depoimento do historiador 

Cid Teixeira a seu respeito (Nóbrega, Echeverria, 2006:78).  

 

Lá, no Gantois, morava uma senhora de porte realmente majestoso, a 

quem nós, garotos, de acordo com as regras de boa educação, tomávamos 

a “bênção”, tanto ela estivesse na categoria dos “mais velhos”. 

 

  Maria Escolástica da Conceição Nazareth era o nome civil da legendária Mãe 

Menininha do Gantois, que foi empossada no posto de ialorixá aos 28 anos de idade, no dia 18 de 

fevereiro de 1922. Cid Teixeira se refere a uma lembrança da década de 1930, e, embora ainda 

estivesse longe de atingir uma idade avançada, por seu porte altivo e dignidade, Mãe Menininha 

já estava inserida na categoria dos “mais velhos”, inspirando respeito a ponto de lhe tomarem a 

bênção. Esteve à frente do Gantois por mais de seis décadas. Morreu no dia 13 de agosto de 1986, 

aos 92 anos, e vive até hoje na memória de todo o povo da Bahia. 

  Sua trajetória e curso de vida são emblemáticos, embora não sejam únicos. Vale 

ressaltar que sua fama e poder correram o mundo e, ao longo dos 64 anos em que liderou o 
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Gantois, teve a seus pés pessoas simples e muito humildes, mas também artistas, intelectuais, 

chefes de Estado. Acometida por doenças bastante graves, que lhe mantiveram presa a uma cama 

por mais de década, ainda assim conseguiu comandar os destinos de seu terreiro com sabedoria e 

autoridade. Nesse sentido, o Candomblé parece contrariar a lógica vigente, que relega os mais 

velhos ao isolamento e à exclusão quando em situação debilitada.  

  Mãe Menininha é o típico exemplo do idoso que supera suas dificuldades, 

inclusive físicas, de maneira singular e com dignidade. Clássica expoente da categoria dos “mais 

velhos”, cumpriu um papel social de protagonista, tornando-se um paradigma para seus pares e 

emprestando um novo significado às agruras da velhice, uma vez que, como já vimos, nos 

terreiros de Candomblé, alguns sinais da idade são propositalmente exacerbados como forma de 

legitimar o poder do sacerdote. 

  Pai Pérsio seguia os exemplos de Mãe Menininha, seu “padrão” de comportamento 

e conduta, ele e tantos outros. Assim como sua mãe-de-santo, Pai Pérsio também fazia questão de 

que todas as oferendas e materiais utilizados nas obrigações passassem por seu crivo. As 

comidas, os animais que seriam sacrificados, os apetrechos dos Orixás, tudo era inspecionado. 

Ele também vistoriava as roupas das filhas-de-santo, exigia capricho e limpeza. Tinha suas 

manias, todas bem conhecidas e imitadas por seus seguidores, assim como ele mesmo fazia com 

Mãe Menininha. 

  “Os velhos ensinam e os novos aprendem”. No dizer dos Candomblés, “quem sabe 

cala, quem não sabe fala”. Por isso é preciso ter atenção, pois a transmissão do saber às vezes se 

dá por vias sutis, muito bem elaboradas apesar de sua aparente simplicidade. Os gestos, as ações 

e as palavras dos “mais velhos” têm peso, têm força, têm poder. Quando um iniciado se torna 

pesquisador, deve ter atenção redobrada e cuidado, muito cuidado.  

  No Candomblé, o conhecimento é gradativo e, na maioria dos casos, exige 

discrição, ética e segredo. Para Lody (1995: 4), “ouvir, saber ouvir é um método eficaz na 

apreensão de conhecimentos sobre o sagrado e especialmente sobre a pessoa”. Numa religião em 

que até o silêncio fala, é preciso observar cada detalhe com o máximo de atenção. 

  Por tudo isso, pode-se dizer que no Candomblé a velhice constitui um símbolo. É 

ainda um valor, um ideal. Habita o imaginário de seus adeptos e se manifesta em sinais e signos 

diversos, dos mais sutis aos mais óbvios, todos perfeitamente inteligíveis para os “de dentro”. 

Uma boa síntese desses contatos indispensáveis entre novos e velhos nos terreiros resume bem as 
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idéias de transmissão de saber, ensinamento e continuidade. A roda de Candomblé, o xirê dos 

Orixás, se forma a partir de uma fila, na qual os “mais velhos” vão na frente, seguidos, 

obviamente, pelos “mais novos”. Quando o círculo se forma, desaparecem o começo e o fim, o 

velho se junta ao novo e todos são um só. Nessa hora, o primeiro da fila se lembra que um dia já 

foi o último. 

  Lançando mão do prestígio de Pai Pérsio, fui recebido no Gantois. Mãe Luisinha 

de Nanã, ialaxé do Batistine, me apresentou à atual ialorixá do terreiro, Mãe Carmem de Oxalá, 

como pesquisador e antropólogo. Fomos muito bem tratados. Mãe Carmem tem 86 anos e 

assumiu o terreiro após a morte de sua irmã mais velha, Mãe Cleusa de Nanã, que sucedeu Mãe 

Menininha, cuja lembrança é viva e ativa no Axé do Gantois.  

  Com seu olhar terno, seu andar calmo e sua fala pausada, Mãe Carmem é a 

imagem da tranqüilidade. Com gestos econômicos e sorriso cativante, observa atentamente a 

tudo, enquanto abençoa a multidão de filhos e filhas-de-santo respeitosamente prostrados a seus 

pés.  

  Nas tardes que antecediam os rituais, todos aguardavam em silêncio o momento de 

tomar a bênção da ialorixá. Há muitas velhas no terreiro do Gantois, ebômis ainda do tempo de 

Mãe Menininha, e todas se curvam diante da mãe-de-santo. Numa distração, um visitante se senta 

de costas para Mãe Carmem; mesmo estando longe da ialorixá, é imediatamente advertido por 

um filho da casa. Na Bahia, como bem enfatizou Pai Pérsio, esses códigos de respeito à 

hierarquia são rigorosamente observados. Em outra situação, esse mesmo visitante volta a ser 

advertido porque não tirou o chapéu na porta de um dos quartos-de-santo. 

  Antes da nossa visita ao Gantois, Pai Pérsio recomendou: 

 

Meu filho, você toma bença daquelas velhas todas, viu? Não se meta 

em nada e espera Mãe Luisinha. Não seja ousado, que eu sei que você 

não é, que elas não gostam de gente atrevida. Fala que eu mandei um 

abraço pra Mãe Carmem e que minha saúde não anda muito boa, mas 

pra Oxalá eu vou. 

 

  E assim me comportei todas as vezes que fui ao Gantois. Embora meu olhar fosse 

de observador, não poderia me esquecer que era um filho-de-santo e que devia respeito e 
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reverência àquelas senhoras. Entre as mais velhas do Gantois estava Mãe Tuninha, iniciada por 

Mãe Menininha e muito amiga de Pai Pérsio, que sempre nos assistia com muito carinho e que 

sempre nos contou suas histórias em todas as vezes que esteve no Batistine. “Essas velhas 

admiram a humildade, seja humilde”, dizia Pai Pérsio. De fato, com bons modos e deferências, 

em todos os terreiros que estive fui bem recebido e bem tratado. E na Bahia, é bom que se diga, a 

deferência aos “mais velhos” é imprescindível. 

  Além do Gantois, fomos algumas vezes à Casa Branca, oficialmente o mais antigo 

terreiro de Salvador, ao Opô Afonjá, a célebre casa dos intelectuais baianos, e à Casa de 

Oxumarê, onde Pai Pérsio foi iniciado em 1965. Na Casa de Oxumarê reencontramos Mãe Ana 

de Ogun, uma das filhas-de-santo mais velhas do terreiro, que fixou residência em São Paulo, 

onde bate um Candomblé muito disputado.  Também estivemos no Recôncavo, onde visitamos as 

cidades de Cachoeira, São Félix e Muritiba. Tentamos seguir os “passos” de Pai Pérsio, 

reconstituir um pouco de sua história nessa busca pelos “mais velhos” e pela fonte teórica 

fundamental deste trabalho: o ritual. 

  O Ilê Iyá Nassô, ou simplesmente Engenho Velho, é um Candomblé 

respeitadíssimo, que se instalou nesse bairro lá pelos idos de 1830. Quase 100 anos depois, em 

1925, quem assume os destinos da casa é a Sra. Maria Maximiana da Conceição, a honorável Tia 

Massi, uma filha de Oxalá que, graças à fama de seu Orixá, teria dado ao terreiro a alcunha de 

Casa Branca. Muito querida por todos, reinou absoluta até o dia 7 de julho de 1962, quando veio 

a falecer aos 102 anos de idade.  

  Tia Massi ainda hoje é uma referência fundamental da Casa Branca. Nesse 

terreiro, tido como um dos mais ortodoxos da Bahia, homens não são iniciados como iaôs, 

assumindo diversas tarefas de ogan. Na roda, só as mulheres dançam, assim como no Gantois e 

no terreiro de Pai Pérsio, o Axé Batistine. A atual mãe-de-santo da Casa Branca se chama 

Altamira Santos e é carinhosamente chamada de Mãe Tatá. Já está muito velhinha e caminha com 

dificuldade.  

  Quando estivemos no Engenho Velho, chegamos cedo e assistimos à arrumação da 

casa para a cerimônia que se seguiria. Era uma festa de Olubajé e, ao final das obrigações na casa 

de Omolu, Mãe Tatá foi conduzida aos seus aposentos. À medida que ela atravessava aquele 

corredor de gente, amparada pelos ogans, com seu sorriso simpático e cheia de cumprimentos a 

todos os presentes, as pessoas se abaixavam e olhavam para o chão, ninguém – nem mesmo os 
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leigos e curiosos – ousou acompanhar de pé a passagem da ialorixá. Nesse dia Mãe Tatá nem 

participou da celebração pública, deixando a cargo das autoridades, ogans e ebômis da casa a 

festa em homenagem aos Orixás. 

  Na Bahia é assim, nenhum iaô deve ficar de pé diante de um “mais velho”, muito 

menos da mãe-de-santo. “O respeito ao mais velho é essencial ao culto”, já ensinava Pai Pérsio, 

que lembra com detalhes de sua chegada à Casa de Oxumarê e da burocracia para se bater um 

Candomblé naquele tempo. 

 

Na delegacia tinha a tabuleta com os alvarás dos terreiros que estavam 

em obrigação. E aí, tinha Casa Branca, tinha Gantois, tinha Opô 

Afonjá, tinha mais umas outras casas... Quando falou: Casa de 

Oxumarê, que está fazendo festa de Xangô, aí eu me interessei. ‘Vou lá, 

vou lá’, que é de Xangô, eu sou de Xangô, vou lá. Aí minha irmã me 

levou. Quando eu cheguei na porta do barracão, tava o Xangô de 

Gamo como o Ajerê na cabeça, e me abraçou... Eu não vi mais nada. 

Quando eu vi, a mãe-de-santo, que era minha Mãe Simplícia, já estava 

conversando comigo... Ela me acolheu, aí fez meu santo.  

 

  As lembranças de Pai Pérsio remetem a uma Bahia marcada pelo preconceito e 

pela discriminação, ao tempo em que os terreiros eram obrigados a pedir autorização na delegacia 

de jogos e costumes para realizar seus rituais com certa tranqüilidade. Essas situações vividas por 

ele são interessantes porque se mostram plenas de significados, podendo revelar, inclusive, suas 

dimensões subjetivas, bem como o emaranhado de símbolos em que sua própria vida está 

inserida.  

  Este depoimento de Mãe Ana de Ogum reitera as dificuldades que o Candomblé 

enfrentava antigamente para se manter ativo: 

 

Pra tocar um Candomblé, cada festa que a mãe-de-santo ia tocar, 

tinha que ir na delegacia de jogos e costumes pra pedir licença pra 

tocar naquele domingo. Agora você toca o ano inteiro, a hora que quer. 

Naquele tempo não era assim, não. Tinha que pedir licença na polícia. 
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  No caso específico do Candomblé, o recurso da memória pode auxiliar no estudo 

das representações e idéias que se constroem no interior do grupo social. Portanto, esse método é 

fundamental para uma tentativa de explicar minimamente a categoria dos “mais velhos” e os 

significados do envelhecimento nos terreiros, pois, conforme Halbwachs, na memória encontra-se 

o pensamento do grupo ao qual o indivíduo pertence. 

  Além disso, de acordo com Bernardo (1998: 30), o recurso à memória permite 

descortinar situações conflitivas, discriminações, jogos de poder entre pessoas e grupos sociais e 

processos como o de construção de identidades. Entre um conversa e outra, Pai Pérsio um dia 

deixou escapar: “sofri muito na mão daquelas velhas”, o que denota que a relação nem sempre foi 

tranqüila, pacífica, e que houve enfrentamento e dificuldades. Ser paulista e umbandista numa 

terra de Candomblé, ou seja, de ritual africano “puro”, foi um problema; ser homem numa 

religião dominada por mulheres foi outro. 

 

Imagina eu, menino, novo, chegando no meio daquelas velhas, né? 

Naquela época iaô só tomava chá de assa-peixe. Fiz meu chá e fui pedir 

um pouco de açúcar pra uma ebômi. Ela não me deu, não. Ali eu fiquei 

calado, tomei meu chá como tava e fui dormir. Elas eram ruins, viu? 

 

  Esse depoimento retrata bem como os iaôs eram tratados na época. O sofrimento 

era como uma provação, era considerado uma parte do ritual, a prova de paciência e humildade 

que os “mais novos” tinham que dar para merecer a confiança e o ensinamento dos “mais 

velhos”. O exemplo de Mãe Ana de Ogum é contundente: 

 

A gente ralava o milho na pedra, o feijão-fradinho era na pedra. A 

água  era sempre na fonte. Você conhece a Casa de Oxumarê, não 

conhece? Era 135 degraus pra carregar água na cabeça pra encher o 

porrão da cozinha (...) As roupas, era as meninas lavar cá embaixo... e 

assim era a vida. Enfim, tudo tinha muita dificuldade. 
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  Os que não agüentassem calados estariam à margem do grupo e pelejariam muito 

mais para aprender quaisquer coisas. Como lembra Pai Pérsio: 

 

Quantas vezes eu não vi Mãe Rosinha cortando quiabo e quando as 

iaôs chegavam perto ela jogava o pano em cima. Só ensinavam quando 

queriam. O que, meu filho, eu sei como era. 

 

  Mãe Ana de Ogum ainda completa: 

 

Os mais velhos não davam muita importância pros mais novos, não, 

viu? Pra entregar um pedaço de papel na mão de um mais novo, vamos 

dizer, um pouco de papel higiênico, que era difícil usar, mas quando 

acontecia, era um pedaço de papel, jornal, aquelas coisas, não podia 

uma ebômi ou uma mais velha não entregava na mão da gente. Ela 

jogava lá pra que a gente fosse pegar. 

 

  A memória está repleta de representações e idéias que se constroem no interior dos 

diferentes grupos sociais. “O passado revelado desse modo não é o antecedente do presente, é sua 

fonte” (Bosi, 2007: 89). A memória dos babalorixás e ialorixás traduz perfeitamente esse 

conjunto de representações, que podem ser reveladas por meio do discurso de seus membros. 

Segundo Bosi (2007: 54): 

 

A memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, 

com a classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão, enfim, 

com os grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse 

indivíduo. 

 

  Cultura é essencialmente memória, que, nas sociedades primitivas, é transmitida 

oralmente, de geração a geração. Halbwachs trata a memória enquanto um objeto sociológico e 

Ecléa Bosi (2007) dá o exemplo de como utilizá-la para se compreender a velhice. 

Anteriormente, a memória era pensada apenas do ponto de vista do indivíduo, mas Halbwacks a 
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tratou como uma construção social e inaugurou um novo campo nas Ciências Sociais. Assim, 

quando Pai Pérsio, por meio de suas lembranças, recupera as práticas usuais no Candomblé de 

seu tempo, fornece um quadro social verossímel, que nos possibilita algumas conclusões acerca 

da velhice nos terreiros.  

  O atual babalorixá da Casa de Oxumarê, Pai Pecê, foi seu irmão de barco, assim 

como sua antecessora, Mãe Nilzete de Iemanjá, mãe biológica de Pecê e filha biológica de Mãe 

Simplícia. Todos foram iniciados juntos, com o auxílio de Pai Nezinho. Como nos conta Pai 

Pérsio: 

 

Meu barco foi de seis. Meu barco teve Iemanjá como dofona, teve 

Oxumarê como dofonitinho, teve fomo como Oxum, fomutinha como 

Iansã, gamo Ossain, e eu, gamutinho, Xangô. E fui muito feliz, sou 

muito feliz na minha vida, já tinha casa aberta em São Paulo. Ela (Mãe 

Simplícia) vinha pra recolher meu primeiro barco, mas Deus chamou... 

Entendeu?   

 

   Nessa ordem em que relaciona seus irmãos fica muito claro que Pai Pérsio já foi 

iniciado com cinco pessoas que seriam seus “mais velhos”, entre eles, Pecê de Oxumarê, que na 

época ainda era criança de colo, mas que sempre foi respeitado por Pai Pérsio como “mais 

velho”. Certa vez, numa festividade na cidade de Cachoeira, fui encontrá-lo. Quando cheguei, 

abaixei-me para pedir-lhe a bênção e ele me disse (referindo-se a Pai Pecê): “tome a bença a seu 

tio, meu filho, é meu “mais velho”. Nesse caso, como em outros exemplos que vimos, pouco 

importava a idade cronológica, ali todo mundo era velho de santo, ou seja, de tempo de iniciação. 

  Este outro depoimento de Mãe Ana de Ogum nos ajuda a entender essa relação 

entre tempo de iniciação e posição no terreiro. Ela, mesmo sendo mais velha, toma a bênção de 

Pai Pecê, seu “mais novo”, por respeitá-lo como o babalorixá da casa em que foi iniciada. 

Vejamos: 

 

E quando você vê Babá Pecê, é um homem que é o babalorixá do Axé 

Oxumarê. Todas as vezes que eu vejo ele, eu não tenho vergonha de 

botar a cabeça no chão pra ele. Sabe por quê? Ele tá tomando conta de 
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meu avô Oxumarê, de meu pai Ogum e de outros Orixás que 

representa um século. Então eu boto minha cabeça no chão pra ele, 

sem vergonha e sem medo de ser feliz. 

 

  Se a memória de um grupo social é produzida socialmente, como aponta Caldeira 

(1989), está sujeita a alterações que podem se dar ao sabor das próprias condições sociais ou dos 

discursos de cada indivíduo. A memória é viva, é dinâmica e é presente, reinterpretando o 

passado para dar sentido às experiências vividas e legitimar interesses diversos. É a vida presente 

que empresta novos significados às lembranças, que apaga ou intensifica sentimentos, que unifica 

contradições.  

  Ora, numa conversa Pai Pérsio diz que sofreu muito, em outro momento diz que 

foi muito feliz e nisso não há contradição alguma? Analisemos o final da fala: “eu fui muito feliz, 

sou muito feliz na minha vida, já tinha casa aberta em São Paulo”. Ele vai ao passado (fui muito 

feliz), volta ao presente (sou muito feliz) e retorna ao passado. Obviamente, o texto transcrito não 

consegue dar conta das emoções do momento, nem mesmo das entonações ou pausas, mas Pai 

Pérsio diz a segunda frase para substituir (e corrigir) a primeira e não como um complemento. 

Vejamos mais um depoimento, agora é Mãe Ana quem diz: 

   

Eu não encontrei tanta dificuldade, que eu sempre tive muita sorte 

com o povo. Sou uma pessoa que tô sempre alegre, ainda que eu esteja 

chorando, porque eu tenho problema como todo mundo, eu tenho 

dificuldades (...) Eu tenho as dificuldades do mundo. 

 

  E Pai Pérsio completa: 

 

Minha infância, a verdade seja dita, foi tudo dentro do Espiritismo, da 

Umbanda e do Candomblé. Minha mocidade, também; e minha 

velhice, também. Sou muito feliz. Xangô... Eu amanheço, eu anoiteço, 

eu durmo, eu como, eu trabalho, ganho meu pão de cada dia, eu 

respiro... Tudo é Xangô na minha vida, tudo é o Axé. Eu amo de 

verdade a minha religião. 
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  Mais uma vez são os valores do grupo que são transmitidos, inclusive esse 

compromisso com a felicidade, tão presente na cultura afro-brasileira e nos terreiros. Todos os 

adeptos devotam suas vidas aos Orixás, atribuindo-lhes o sucesso de suas trajetórias e a própria 

felicidade. O oluô Agenor Miranda Rocha (Luz, 2002: 203) disse: 

 

Graças aos Orixás, aos quais devo a vida, estou hoje em paz e feliz, 

com 92 anos. 

  

  E Mãe Ana completa: 

 

Porque ainda hoje, eu tenho 66 anos de idade, eu sou uma pessoa que 

eu não tenho cansaço e nem dor pra botar minha cabeça no chão. Nem 

pra um Orixá, pode ser de uma iaô, se eu sentir vontade eu boto, não 

me faz mal nenhum. 

 

E diz mais: 

 

Então, eu acho que os jovens devem continuar sendo assim, 

respeitando a todos, sendo humilde, abaixando seu pescoço. (...) No 

Candomblé abaixar a cabeça já quer dizer ‘agô’. E pronto. É isso que 

eu digo. Respeito aos Orixás. 

 

Em poucas palavras, Pai Agenor e Mãe Ana dizem praticamente a mesma coisa 

que Pai Pérsio, o que denota que o pensamento de cada um está em consonância com o 

pensamento do grupo. É isso que nos permite reconstituir a maneira como o Candomblé vê e vive 

a velhice, reiterando esse compromisso com a felicidade. Sendo assim, Bosi (2007: 80) nos dá 

uma possibilidade de entendimento: 
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Durante a velhice deveríamos estar ainda engajados em causas que nos 

transcendem, que não envelhecem, e que dão significado a nossos gestos 

cotidianos. Talvez seja esse um remédio contra os danos do tempo. 

  

No seu período de iaô, Pai Pérsio lembra que não era fácil enfrentar as velhas da 

Bahia, mas que essa era também a condição para sua formação enquanto sacerdote. E sobre os 

“mais velhos” ele diz: 

 

O pessoal respeitava. O pessoal respeitava muito, tinham muito medo... 

Agora é que ninguém mais tem aquela fé. Antigamente não. 

 

  Mãe Ana, por sua vez, nos fala de uma mudança social importante que também 

possibilitou novos rumos para os Candomblés de hoje. 

 

Minha mãe-de-santo, Dona Menininha, essas grandes ialorixás da 

época, elas não tinham as facilidades que nós temos hoje, que os 

brancos, os doutores hoje aceitam o Candomblé. Naquele tempo não 

aceitavam. 

 

  Medo e respeito se misturavam, e a fé era a condição pra suportar tudo.  No 

homem, presente, passado e futuro se articulam para forjar sua memória, sua vida e sua idéia de 

morte. O humano é o campo das contradições, no qual o começo se transforma para ter um fim. É 

no humano que a morte se torna parte da história, ou seja, a finitude nos impõe a morte, mas é a 

condição de possibilidade para nossa vida. E é no “mais novo” que reside a esperança de que as 

coisas mudem, a esperança de dias melhores. Para aqueles que começam a trilhar o caminho dos 

Orixás, os desafios são os mesmos que Pai Pérsio e seus pares enfrentaram, mas com uma 

perspectiva de liberdade que abre horizontes mais promissores. Nas palavras de Pai Pérsio: 

 

Os mais novos têm muito que enfrentar ainda por tá muito fácil, 

pensam que tá muito fácil, mas não tá. A guerra tá vindo aí; a 

discriminação nunca vai acabar, entendeu? Os mais novos têm que ter 
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muita humildade, têm que ter muita fé, muita garra; têm que ser 

muito pé no chão e abraçar uns aos outros; fazer caridade, que Orixá 

não é só owô (dinheiro), Orixá é a caridade também. Que eu fiz santo 

de graça, não paguei nada, não dei nada, só dei minha fé. E tô aqui, 

olha, quantos anos... Tô aqui graças a Deus, né? Tô muito feliz, sou 

muito feliz e espero que o Candomblé nunca se acabe, porque é uma 

religião muito antiga, né? Já veio dos porões dos navios, escravos; já 

passou por muita coisa ruim, a gente também. Só que agora a gente 

espera que o Candomblé nunca se acabe, mas tem que ter muita união. 

 

  “E tô aqui, olha, quantos anos... Tô aqui graças a Deus, né? Tô muito feliz, sou 

muito feliz e espero que o Candomblé nunca acabe”. A felicidade no Candomblé é quase uma 

obrigação ritual. Estar feliz depois de ter vivido tantos anos vai na contramão dos “padrões” da 

nossa sociedade, onde o velho é sempre triste, sem esperança e sem projetos. Na ocasião desse 

depoimento, Pai Pérsio já estava adoentado, mas em momento algum reclamou da saúde, apenas 

agradeceu aos Orixás pela vida. Pai Pérsio era um homem livre, mas essa liberdade era vivida 

com todas as suas limitações e possibilidades. Tinha plena consciência da gravidade de sua 

doença, mas, assumindo a morte, foi capaz de viver melhor. 

  Nessa vida, os iniciados no Candomblé reproduzem os feitos de seus Orixás, são 

parte deles e neles se espelham para conduzir seus destinos de forma mais acertada e digna. Pai 

Pérsio viveu para os Orixás e a eles entregou sua vida. Nenhuma dor, nenhum desafeto, nunca o 

impediram de louvar suas divindades, e também nunca o impediram de viver. Um dia íamos a um 

Candomblé na Zona Norte de São Paulo e quando passamos pela Av. Casa Verde ele disse: 

 

Aqui é a Av. Casa Verde e ali fica a Mocidade Alegre, não é, meu 

filho? A Morada do Samba... Como eu fui feliz aqui... Que saudade... 

 

  E me contou de seus amigos de farra e de samba, de quando desfilava na ala do 

Afoxé da Peruche, das vezes em que foi à frente da bateria da Camisa Verde, do povo da 

Cachoeirinha e da ala Em Cima da Hora, lá da Mocidade. 
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Meu filho, uma vez saí em cinco escolas de samba numa noite só. Saí 

na Peruche, na Mocidade, no Camisa, depois ainda vim na Lavapés e 

na Vai-Vai. 

 

  E cantarolava o samba-enredo “Orun-Ayê – o eterno amanhecer”, um dos grandes 

campeonatos da escola da Bela Vista. E completava: 

 

Aproveitei muito a vida, meu filho. Vocês têm que aproveitar enquanto 

são jovens. 

 

  Em 2009, Pai Pérsio voltou a desfilar no carnaval. Veio lindo, com seus trajes 

sacerdotais, num dos carros da Nenê de Vila Matilde. Mas em 2010, como Rei do Afoxé “Filhos 

da Coroa de Dadá”, encerrou sua história no carnaval de São Paulo com chave-de-ouro. Outro 

grande prazer de Pai Pérsio era comer. Nada o deixava mais satisfeito do que uma mesa cheia, 

com muita gente sentada a sua volta. Comia de tudo, embora não pudesse. O diabete era seu 

maior inimigo, não pelas agruras e riscos da doença, mas porque o privava de um de seus maiores 

prazeres. Mas Pai Pérsio aproveitou enquanto pôde. 

  Por muito tempo, Pai Pérsio ignorou a doença. Mesmo sabendo de todos os 

cuidados que deveria ter e dos riscos que corria, sempre entregava a Deus e aos Orixás a tarefa de 

olhar por sua saúde, afinal, Mãe Menininha esteve desenganada tantas vezes, entrou e saiu da 

UTI, e viveu 92 anos... por que com ele seria diferente?  

  No Candomblé, uma visita ao médico raramente vem separada de um ebó, de uma 

oferenda às divindades. Pedido obrigatório e recorrente nas orações dos babalorixás e ialorixás, 

“vida e saúde” acabam se transformando em dádiva, e a opinião dos médicos vale muito pouco 

diante da força que essas pessoas atribuem aos seus Orixás. Para Caprara (1998: 134), “a 

experiência da doença manifesta um sentido, no momento em que a experiência individual está 

ligada aos valores culturais e aos elementos históricos e contextuais”. 

  Pai Pérsio negociava e discutia com os médicos, descartando aqueles que não 

faziam o que ele queria. Para uma autoridade do Candomblé, sobretudo um “mais velho”, é 

sempre muito difícil admitir que outra pessoa determine as regras. Quando Mãe Menininha foi 
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internada em estado gravíssimo, já desacordada e sem alguns sinais vitais, seu cardiologista lhe 

disse (Nóbrega, Echeverria, 2006: 253): 

 

Como é Mãe Menininha, a senhora já era pra estar aqui dando as 

ordens! Este povo todo está aqui sem saber o que fazer, a senhora não 

diz nada? 

 

  Esse médico, certamente, estaria enquadrado na lógica do modelo explicativo 

formulado por Kleinman (1980), no qual sugere: 

 

que o  médico tente compreender como o paciente e seus familiares vivem 

e interpretam a origem e os significado da doença, considerando não 

somente a dimensão física, mas também a emocional, a social e a 

comportamental. Em uma fase sucessiva de seu pensamento, esse autor 

desenvolveu uma série de conceitos e categorias analíticas que consideram 

a doença como uma expressão polissêmica, multivocal, com rede de 

significados que relacionam a experiência da doença com a visão do 

mundo (...). A própria narrativa da experiência do paciente transforma-se 

em uma importante resposta a sua doença, reafirmando valores culturais 

que constituem, às vezes, um manifesto de condenação de uma experiência 

de opressão e violência. (Caprara, 1998: 134). 

 

A diplomacia era a marca de seu caráter. Pai Pérsio fazia questão de ser um 

conciliador e um galanteador. Promovia a união entre o povo do Candomblé. Apaziguava as 

desavenças e recebia a todos com cordialidade. Sempre tinha um abraço e uma palavra amiga 

para todos. Quando visitava seus médicos, levava bolos e presentes e acabou estabelecendo uma 

relação de amizade. Quando Pai Pérsio morreu, nem o próprio médico se conteve. 

  Pode-se dizer que hoje o Axé Batistine é um patrimônio das religiões de matrizes 

africanas, em que se preserva não apenas um bem material, um terreiro, mas todas as 

significações culturais e religiosas que abriga. Como já vimos, um povo não pode existir sem um 

território e, normalmente, aqueles que viveram a diáspora são acometidos por uma certa nostalgia 
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e acabam criando, muitas vezes no nível do imaginário, uma espécie de território de retorno, 

como se fosse uma terra comum, de todos.  

  A população afro-brasileira encontrou esse território nos terreiros de Candomblé, 

onde as expressões culturais e as tradições do grupo são preservadas em respeito a sua 

ancestralidade e para as futuras gerações.  

  No Axé Batistine estão resguardados os saberes de um grande sacerdote. Todas as 

celebrações, rituais, festas, danças, cânticos, toques, mitos e costumes que lá se preservam 

remetem não apenas à lembrança de Pai Pérsio, mas à cultura de um povo que encontra naquele 

espaço o templo de resistência que encerra a luta de toda diáspora africana. No Axé Batistine vive 

não somente a memória ancestral de Pai Pérsio, mas de todos que o antecederam na fé e no amor 

incondicional a todos os Orixás. Seus ensinamentos, seus passos, seus gestos, seu olhar, seu 

poder, sua voz, ainda vão reverberar por muitos e muitos anos, pelos tempos imemoriais, pela 

eternidade... 

   Tivemos que nos valer dos recursos da história oral e história de vida para 

estabelecer um contato efetivo com os pesquisados. Entramos em suas casas e em suas vidas e 

nos misturamos a eles. E pudemos constatar exatamente o que Bosi (2007: 82) mostra com muita 

clareza: 

 

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não 

conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse 

mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até 

humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre um 

experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo 

desfiguramento das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é 

semelhante a uma obra de arte. Para quem sabe ouvi-la, é desalienadora, 

pois contrasta a riqueza e a potencialidade do homem criador de cultura 

com a mísera figura do consumidor atual. 

 

  A valorização da velhice na religião dos Orixás vê também na morte um aspecto 

positivo, e isso remete a sua origem africana. Um bom exemplo disso são os pedidos de 

longevidade, que em momento algum contradizem a idéia de fim, afinal, no dizer dos 
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Candomblés, “os deuses existem porque os homens existem”. É o que se percebe constantemente 

nas imprecações dos adeptos, nas rezas, nos textos sagrados de Ifá e nas cantigas, como nesta em 

homenagem a Obaluaiê: 

 

Àká ki fàbó wíwà, àká ki fàbó wíwà, 

Wáá kalé, wáá kalé sé awo oro. 

 

Celeiro para onde retorna a existência, 

Que possamos ter vida longa para cultuar as tradições. 

   

  No Candomblé, velhice é sinônimo de saber. A longevidade é um detalhe que 

pode acompanhá-la ou não. A tradição dos terreiros sempre honrou os “mais velhos”, ensinando a 

reverência e o respeito. Uma lição do Odu Ofun diz que as pessoas regidas por esse signo, 

protegidas por Oxalá, já nascem velhas e vêm para este mundo com uma experiência acumulada. 

Por saber ouvir, sabem aconselhar, enquadrando-se, pois, no arquétipo do ancião. Resolvem tudo 

com serenidade, calma e muita sabedoria. Essa sabedoria, que só se adquire com o tempo, com o 

correr dos anos, é o pressuposto básico da velhice, e se manifesta desde cedo, quando a iaô 

demonstra respeito e humildade e sabe reconhecer o seu lugar.  

  Como já vimos, na hierarquia do Candomblé, as posições são bem demarcadas, e 

um “mais novo” jamais toma a frente de um “mais velho”. Essa é a condição para o aprendizado 

e para o crescimento espiritual nos terreiros. 

  Pai Pérsio respeitava demais os “mais velhos”; tinha por eles uma admiração 

enorme e recebia de seus “mais novos” as mesmas prerrogativas. “Agô mojubá, minhas ebomis”, 

assim ele saudava suas irmãs da Casa de Oxumarê, do Gantois e do Portão de Muritiba. Todas 

essas ebômis “desciam” da Bahia para ver Xangô, e passavam dias e dias no Batistine, ajudavam 

e participavam de tudo, lembravam dos velhos tempos, choravam e riam. Quando Pai Pérsio se 

foi, com apenas 61 anos, nenhuma delas quis acreditar. E mais uma vez “desceram” de Salvador, 

Cruz das Almas, Muritiba, Cachoeira... Vieram se despedir do seu “mais novo”, que amavam e 

respeitavam como um “mais velho”. E mais uma vez passaram dias e dias no Axé Batistine, 

preparando e conduzindo os ritos fúnebres, chorando e rindo com as lembranças de Pai Pérsio. 
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  A morte é a condição para que se renasça como ancestral. O Axexê é o ritual que 

promove essa passagem. Tornar-se um ancestral é ter a certeza de que se viverá pela eternidade. 

No entanto, para que exista um ancestral, é preciso que haja pessoas que jamais se esqueçam 

dele. No dizer do Candomblé, “nsé awó ki ku”, isto é, “os iniciados no mistério não morrem”. 

Um homem se eterniza em seus gestos, em suas ações, em suas palavras; em sua liturgia, ou 

melhor, leitourgia – obra do povo. Quem tem dúvida da grandiosidade da obra, da liturgia de Pai 

Pérsio? Da justeza de suas atitudes? Da força de suas palavras? Quem o viu dançar um belo alujá 

diante dos atabaques do Batistine sabe que ele está vivo. Quem foi, em algum momento que seja, 

repreendido por seu olhar sabe que ele está vivo. Quem algum dia ouviu sua voz ecoar em louvor 

a Xangô, a Oxóssi, a Oxum e a todos os Orixás sabe que ele está vivo.  

O Candomblé é uma religião de ancestralidade, assim, faz-se necessário também 

compreender a dimensão africana da morte, uma vez que os “mais velhos” acabam por 

estabelecer uma relação de proximidade com os ancestrais e a representação social da velhice 

como uma etapa que precede a morte deve ser considerada. Percebe-se isso quando babalorixás e 

ialorixás falam sobre sucessão. Nas palavras de Pai Pérsio: 

 

Quando eu morrer, já tenho meus herdeiros: Mãe Luisinha, que é 

ialaxé da casa; Pai Giba e Pai Carlinhos. Pai Giba é o axogum e tem o 

posto de oxupi, de muita responsabilidade; Pai Carlinhos é onibodê, é 

muito inteligente nas palavras, nos oriki. Todos eles eu que criei, são 

meus filhos. Tem também Mãe Gui, minha sobrinha carnal, de 

Iemanjá, que é a mãe-pequena. E minha filha Daniele, a Iyá Egbé, que 

estudou, se formou, que Candomblé não impede ninguém de estudar, e 

vai cuidar do Axé. 

 

Mãe Olga do Alaketu também se pronunciou no mesmo sentido (Bernardo, 

2003:122): 

 

A minha sucessão, sete anos antes, será indicada pelos santos, a minha 

sucessora não sou eu quem escolhe, são os Orixás que escolhem quem 

eles querem que seja a rainha, uma das minhas filhas, netas etc. 
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Assim como Mãe Menininha (Nóbrega, Echeverria, 2006):  

 

Deus me chamando, quem sucederá ao meu lugar, com a ordem dos 

Orixás, é uma das minhas filhas, ou a mais velha ou a segunda. 

 

Note-se nos três depoimentos que a morte não é colocada como uma hipótese, 

como é comum acontecer na sociedade mais ampla, mesmo quando a pessoa está à beira do fim. 

Pai Pérsio diz “quando eu morrer”, expressando a morte como uma certeza (que de fato é, 

embora a cultura ocidental assim não a assuma). Mãe Olga também expressa essa certeza e vai 

além, dando a entender que saberá o tempo de sua morte, já que “sete anos antes” a sucessora 

será indicada pelos Orixás. Resignada, Mãe Menininha esperava o chamado de Deus. 

  Morrer depois de ter cumprido o Odu é algo extremamente positivo para um 

iniciado no Candomblé. Dessa forma, os sacerdotes e sacerdotisas que morreram quase 

centenários ou se destacaram por sua grande sabedoria permanecem na memória de seu povo, não 

apenas pelos longos anos vividos, mas, sobretudo, por se enquadrarem em uma categoria social 

legítima no interior de um grupo concreto. Os que atingem este patamar reafirmam a máxima 

recorrente em todos os terreiros de que “os iniciados no mistério não morrem”.  

  Vejamos alguns exemplos. Na Bahia, Mãe Runhó, Maria Valentina dos Anjos 

Costa, foi a grande mãe-de-santo do terreiro do Bogun, um dos Candomblés de nação Jeje-Mahi 

mais famosos do Brasil. Nasceu em Salvador, em 1877, e foi contemporânea e grande amiga de 

Mãe Menininha. Assumiu o terreiro em 1925, permanecendo no posto por 50 anos, até sua morte, 

no dia 27 de dezembro de 1975. Quando Jorge Amado e Carybé chegaram para o velório e ritos 

fúnebres, o corpo ainda nem estava no féretro. Sempre lembrada na História do Candomblé, essa 

mãe-de-santo quase centenária é a única que tem um busto numa praça pública de Salvador. 

  No Opô Afonjá não tivemos a oportunidade de conversar com Mãe Stella de 

Oxóssi, que há mais de 30 anos conduz os destinos do Axé. Tomamos a bênção e, sem maiores 

ousadias, conversamos com outras pessoas do terreiro. Mãe Stella é atuante, aos 87 anos, escreve 

semanalmente em um jornal de Salvador, tem alguns livros publicados e coleciona títulos e 

condecorações de diversas universidades. Em um de seus artigos, manifestou sua preocupação 

com a questão dos idosos: 
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Não é fácil manter a tradição hierárquica de respeito ao mais velho: 

enquanto para o candomblé “antiguidade é posto”, fora dos nossos 

muros, os mais novos, que vivem em uma sociedade imediatista, não 

querem ou não conseguem encontrar tempo para ouvir experiências 

que um dia terão que enfrentar. Até porque os pertencentes à classe da 

“melhor idade” não se disponibilizam mais a assumir o papel de 

transmissores de conhecimento, pois esta característica deixou de ser 

valorizada na sociedade atual.  

 

  Nessa mesma oportunidade, conhecemos a Ebômi Detinha de Xangô, que, muito 

entusiasmada com seu livro recém-lançado, conversou conosco e falou de suas vivências. Entre 

um autógrafo e outro, disse uma frase que vai ao encontro da preocupação de Mãe Stella: 

 

O povo diz que o velho tem experiência. Eu preferia ser uma 

jovenzinha bem burra do que uma velha sabida. 

 

  Outro ícone do Candomblé, “mais velho” de muitos pais e mães-de-santo de São 

Paulo e da Bahia, é Pai Bobó, José Bispo dos Santos, falecido em 1993, oficialmente aos 79 anos. 

A idade de Pai Bobó é uma incógnita para o povo-de-santo, não são poucos os que afirmam que 

tinha mais de 100 anos quando faleceu e que essa idade “oficial” seria um erro em seus 

documentos. Tudo isso, porém, só reforça a aura da grande lenda que foi em vida. A seu respeito, 

escreve Prandi (1991: 95): 

 

O mais antigo terreiro de Candomblé do Estado de São Paulo foi fundado, 

pelos dados de que disponho, em Santos, em 1958, por Seu Bobó. Vindo da 

Bahia, Seu Bobó, José Bispo dos Santos, hoje com 75 anos de idade, ficou 

no Rio de 1950 a 1958. 

 

  Quando Pai Pérsio voltou pra São Paulo depois de passar seus primeiros anos de 

iniciado na Casa de Oxumaré, recomendaram-lhe que, se tivesse alguma dificuldade ou 
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precisasse de algum ensinamento, procurasse Pai Bobó, assim como muitos já faziam. Como o 

próprio Pai Bobó declarou a Prandi (1991: 96): 

 

Estes meninos de hoje, o que eles sabem dos tempos dos antigos? Eu 

sou do santo e estou no santo faz mais tempo que o avô deles. Mas 

quando eles precisam aprender alguma coisa eles pegam o ônibus lá no 

metrô e vêm tudo correndo aqui. 

 

  Essa reprimenda, obviamente, não se aplicava a Pai Pérsio, que sempre o respeitou 

e que sempre manteve com Pai Bobó uma bela amizade. Aliás, coube a Pai Pérsio e a Pai 

Waldomiro de Xangô cuidar dos axexês de Pai Bobó, que, com a saúde sempre debilitada, já 

muitas vezes escapara da morte. A dificuldade com que Pai Bobó caminhava, sempre claudicante 

e amparado por um ou outro filho, desapareciam quando Iansã, seu Orixá, tomava seu corpo. E a 

fama de Iansã correu o mundo e trazia a Bahia toda para São Paulo, para reverenciar Pai Bobó. 

  Quando Pai Bobó se levantava, todos se abaixavam; quando fazia menção de que 

ia dançar, era ovacionado e todos erguiam as mãos em sua direção em sinal de respeito. Era dizer 

“aí vem Pai Bobó” e o clima ficava tenso. Não era só ele, era tudo o que ele representava: a 

História do Candomblé em São Paulo. Entretanto, ninguém abusou mais da prerrogativa de ser 

velho do que Pai Waldomiro de Xangô, ou simplesmente Pai Baiano. 

  Waldomiro Costa Pinto nasceu no dia de Santa Luzia, na Bahia, no ano de 1928. 

Ganhou o apelido de Baiano no Rio de Janeiro, onde manteve seu terreiro, dividindo-se entre a 

Baixada Fluminense e São Paulo, onde também residia. Iniciado ainda menino no Axé Olorokê, 

em Salvador, passa a ser filho de Mãe Menininha na década de 1970. Ao lado de Pai Bobó, é um 

dos grandes difusores do Candomblé Ketu no sudeste do país. Sua fama na cozinha era tão 

grande quanto a de pai-de-santo. Gostava de ser um “mais velho”, com seus saberes e histórias 

devidamente comprovados, e usava e abusava de todos os privilégios. É tão lendário quanto Pai 

Bobó e também tinha o mesmo dom de tornar apreensivo o clima a sua volta. Quando chegava, o 

ar mudava, tornando-se denso, pesado, quase tangível. 

  Caminhava com dificuldade, apoiado por uma legião, mas dançava lindamente, 

com firmeza e molejo (sobretudo nos ombros). Sempre tinha um banquinho com almofada pra 

apoiar os pés, e um filho de Oxóssi (Orixá que ele adorava) para fazer a massagem. Seu prazer 
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era entoar aquelas cantigas do arco-da-velha, fortes, de fundamento, e ver todos, sem exceção, 

serem tomados pelo Orixá. Era um êxtase! Ai de que ficasse de olho aberto depois de um alujá ou 

um agueré. Morreu no carnaval de 2007, deixando um sem-número de fãs, filhos e imitadores. 

Seu corpo, assim como o de Mãe Menininha, foi levado em carro aberto. Pai Pérsio também 

mereceu essa honra e foi levado no caminhão do Corpo de Bombeiros. 

  Todos esses velhos sacerdotes estão vivos, eles e muitos outros. E não residem 

apenas no imaginário do povo-de-santo, sendo personagens fundamentais na continuidade do 

grupo. Ensinaram seus filhos e filhas a conservar seus costumes e tradições, nem que para isso 

fosse preciso promover mudanças e adaptações. Todos eles viveram os efeitos da modernidade, 

mas não sucumbiram e transmitiram tudo que aprenderam a seus sucessores, que mantêm vivas 

suas memórias e os ideais de sua liturgia, de sua obra. 

  Tendo, portanto, todos esses pais e mães-de-santo cumprido seus respectivos odus, 

ou seja, seu destino, tiveram uma vida longa e/ou intensa dentro do Axé, plena e cheia de filhos, 

de sangue e de santo (que para quem é de Candomblé não faz a menor diferença). Estão presentes 

nos feitos e efeitos de seu sacerdócio, de sua missão. Estão vivos. 

  No Candomblé, por força da iniciação, os próprios deuses envelhecem, ou seja, o 

Orixá de cada iniciado tem exatamente a sua idade de “feitura”. É como se o Orixá (tomado num 

sentido amplo) fosse individualizado. Segundo Reginaldo Prandi (1991: 171), 

 

A iniciação pressupõe que o filho-de-santo e seu orixá possam, ao longo 

da carreira iniciática, através das obrigações sucessivas que levam a 

cargos sacerdotais cada vez mais elevados, alcançar graus de 

amadurecimento e aperfeiçoamento de sua capacidade de expressão. A 

iniciação consiste, pois, em etapas de aprendizado ritual por parte do 

filho-de-santo e em estágios de adensamento da sacralidade do orixá 

particular deste iniciado.  

 

  Dessa forma, um santo mais velho, ou seja, de uma pessoa iniciada há mais tempo, 

tende a ser bem mais respeitado que um orixá mais novo. Para Prandi, “só alcançando níveis 

iniciáticos mais elevados, os orixás, no transe, passam a ter certos privilégios e prerrogativas 

reservados aos santos mais velhos” (1991: 171). Tem-se, pois, que quanto maior o tempo de 
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iniciação do adepto, maior o grau de autonomia, privilégio e poder do orixá. Mas o tempo de 

iniciação é fator preponderante, enfim, no dizer do Candomblé, “Orixá novo não tem querer, 

como iaô não tem saber”. 

  A História dos antepassados e ancestrais faz dos terreiros de Candomblé territórios 

de poder e de construção de identidades. Quando Mãe Ana diz que toma a bênção de Pai Pecê (a 

rigor, seu “mais novo”), ressalta que ele, como babalorixá da Casa de Oxumarê, está tomando 

conta de Orixás que representam um século. Da mesma forma, a Casa Branca do Engenho Velho 

guarda as aspirações de um primeiro Candomblé devidamente organizado, que daria origem aos 

principais terreiros de Salvador e do Brasil. O Gantois é símbolo do carisma da “estrela mais 

linda”, de Mãe Menininha e de todas as mulheres que a antecederam e sucederam.  

  No Afonjá, Mãe Aninha concentrou o maior número de intelectuais, tanto os 

pretos quanto os brancos, Édison Carneiro, Jorge Amado, Vivaldo da Costa Lima, Antônio 

Olinto e até Sartre e Simone de Beauvoir. Nessas comunidades, os velhos sempre foram o maior 

bem social, sempre tiveram lugar de honra e voz privilegiada, e continuam tendo. 

  Ser de Candomblé significa estar, de alguma forma, relacionado a uma matriz 

cultural, cuja essência remete a uma identidade que, por sua vez, legitima a missão do devoto. 

Essa identidade pressupõe uma relação de poder, com seus contornos e representações, 

demarcando os símbolos, designando os comportamentos. Para falar de Candomblé, não se pode 

perder de vista suas particularidades étnicas, raciais, sociais, culturais e históricas.  

  Além disso, deve-se abordá-lo como religião, como um espaço religioso, 

rejeitando a noção de seita, de desvio. Mesmo quando essa religião deixou de ser proibida, 

continuou a ser controlada, o que adiou por muitos anos sua projeção e visibilidade, mas a 

sociedade brasileira teria ganhado muito em qualidade e riqueza se tivesse incluído na sua 

consolidação o negro e seus valores, especialmente aqueles que dizem respeito aos “mais 

velhos”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Omo ni de. Omo ni jìngìndìnrìngìn. 

A mu se yì, mu s’òrun. Ara eni.” 

 

“Um filho é como cobre. Um filho é como uma alegria inestinguível. 

Uma honra apresentável, que nos representará depois da morte.” 

 

  À medida que as pessoas envelhecem, e se vêem diante da iminência da morte, 

acreditam que não precisam de muita coisa. Isso significa que o próprio idoso introjeta alguns 

valores socioculturais relacionados à velhice e, ao assumir esse “estigma”, pode tornar-se objeto 

de manipulação. Em contrapartida, a juventude deixou de ser uma fase da vida e passou a ser um 

desejo. 

  A proposta de uma nova visão da velhice considera algumas questões simples, por 

exemplo: encará-la como uma etapa natural e promover adaptações, buscando sentido na vida. 

Além disso, não existe pior nem melhor idade, afinal, como a vida é composta de momentos, é 

preciso reconhecê-los e aproveitar as boas oportunidades, como nos mostra Mãe Stella de Oxóssi, 

ialorixá do Axé Opô Afonjá: 

 

Será que existe alguma idade que seja melhor que a outra? Na 

infância, temos a alegria da criança, acompanhada, no entanto, de uma 

fragilidade, que deixa os adultos em constante atenção. Na 

adolescência, o caráter espontâneo não deixa de vir acompanhado de 

uma coragem inconsequente. Na maturidade, se é dono da própria 

vida e se carrega, no entanto, o peso da responsabilidade. Na velhice, a 

tranquilidade decorrente do acúmulo das experiências vividas é 

gratificante, energia física, porém, não é mais a mesma – falta “pique”. 

 

No entanto, muitas vezes a velhice ainda é vista como doença, para a qual se deve 

buscar um medicamento.  
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Que velhos estamos produzindo e quem são esses “novos” velhos? Por que a 

velhice se tornou um problema social? Qual fenômeno está relacionado ao envelhecimento? Ao 

estudar a velhice estamos tentando compreender a sociedade, e a vida social exige uma certa 

regulamentação. Ocorre que, por conta da idade, há um comportamento atribuído, demonstrando, 

mais uma vez, que a velhice é uma categoria culturalmente produzida. 

  Quais os desafios do Estado diante do aumento da expectativa de vida dos já 

idosos? A longevidade tornou-se um problema? Que demandas decorrem do envelhecimento da 

população brasileira? O crescimento significativo do número de idosos com mais de 80 anos 

transformou a velhice em uma questão social. Na realidade, este fato denota uma composição 

alterada dentro do próprio grupo, uma vez que o índice de octogenários no Brasil aumentou cerca 

de 70%. 

  O tempo médio de vida da população acima de 60 anos traz algumas 

especificidades, como a feminização da velhice, a diminuição da fecundidade, a intensificação 

das trocas intergeracionais, a reintegração dos idosos na economia e no mercado de trabalho. 

  Ao ser tratada como uma questão social, a velhice impõe à sociedade alguns 

conflitos, a começar pela dificuldade em mudar sua própria estrutura, especialmente numa época 

de crises, em que certos valores estão se perdendo e o consumo exagerado parece nortear as 

relações. Os mais velhos, evidentemente, nem sempre estiveram inseridos nessas relações, 

principalmente quando recordamos que a inclusão na sociedade passava, necessariamente, pelo 

mercado formal de trabalho – o que não se observa com as demandas atuais, uma vez que na 

sociedade de consumo essa identidade com o trabalho deixa de existir. 

  As mudanças sociais a partir da década de 1970 promoveram uma ruptura da 

ordem vigente. No caso brasileiro, as “armadilhas da exclusão” há muito estão vitimando uma 

série de minorias: mulheres, negros, indígenas, deficientes físicos, homossexuais, desvalidos de 

toda sorte e idosos. Nossa História é profundamente marcada pela exclusão, talvez por isso seja 

difícil visualizar a degradação de uma situação anterior, pois nunca houve uma política de 

inclusão social eficiente e o desequilíbrio que vivemos sempre nos pareceu normal. 

  Certamente, a grande armadilha reside na falta de questionamento sobre o que 

produz tal desequilíbrio. À medida que a desigualdade nos parece normal, ratificamos a ruptura 

da integração social sem nenhuma prevenção dos fatores que geram essa vulnerabilidade e, 

conseqüentemente, essa exclusão. 
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  Há, realmente, fatores que precedem a exclusão, que, afinal, não é causada por 

uma incapacidade pessoal, embora boa parte dos desvalidos tenha uma atitude conformista e até 

resignada, o que tem a ver com a determinação dos lugares sociais, com o racismo e a 

discriminação. As vítimas, muitas vezes, além de se conformar, assumem uma certa 

responsabilidade por sua situação. Pobreza, velhice, desemprego e outros fatores podem gerar 

grupos excluídos, mas não necessariamente. De acordo com Castell (2007), tratando-se de um 

limite no decurso da marginalização, a exclusão é um processo no qual o indivíduo é 

gradativamente afastado da sociedade, mas mesmo pobre, idoso, negro ou desempregado, um 

indivíduo pode estar perfeitamente integrado.  

  Numa sociedade hierarquizada e autoritária, um sistema que estabelece diferentes 

categorias de pessoas evidencia-se por meio dos chamados lugares sociais, cujas bases se 

fundamentam em critérios de classe, raça, gênero e até idade. Nessa cultura de exclusão, o 

conjunto de práticas que reproduz a desigualdade nas relações sociais continua subjacente, 

determinando o espaço de pobres, negros, idosos e outras minorias e promovendo um verdadeiro 

“apartheid” social. 

  No Brasil, o período de redemocratização, especialmente na década de 1980, fez 

emergir uma série de movimentos sociais e a construção de uma nova noção de cidadania, que 

não se vincula a uma estratégia das classes dominantes e do Estado para a incorporação política 

dos setores excluídos. Ao contrário, requer a constituição de sujeitos sociais ativos, definindo 

seus direitos e lutando por seu reconhecimento. 

  Com reflexos muito claros na legislação vigente, a luta dos movimentos sociais 

tem conquistado direitos para diversas minorias, inclusive idosos, que com a aprovação de seu 

Estatuto promoveram uma transformação de práticas sociais até então enraizadas. Ao adequar-se 

aos dados estatísticos, apontados principalmente pelos censos do IBGE e as PNAD, o Estado 

reconhece um novo quadro social e atende, ainda que precariamente, as reivindicações e 

demandas da sociedade.   

  Por outro lado, nascer, crescer e morrer são categorias naturais, mas a maneira de 

vivenciá-las depende de construções sociais. Dessa forma, se a velhice é uma categoria 

construída, é preciso saber o que está por trás dessa construção. Logo, para mudar as concepções 

de velhice é necessário descobrir as ideologias que as respaldam e mensurar o grau de 

preconceito que carregam. 
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  Um bom exemplo pode ser observado nas propagandas de televisão, nas quais a 

figura do idoso sempre aparecia em reclames de remédios, numa nítida associação entre 

envelhecimento e doença. Mais tarde, os idosos aparecem inseridos no contexto familiar. Já nos 

anos 1980 e 1990, certos valores, como participação social, segurança e auto-estima, colocam o 

idoso em outro patamar. Mas é nos anos 2000 que os idosos se tornam consumidores em 

potencial. No Brasil, a valorização real do salário mínimo, os empréstimos consignados para 

aposentados, o aumento da expectativa de vida, entre outros fatores, transformaram alguns idosos 

em arrimos de família, impondo uma nova realidade social. 

  Via de regra, não é possível respeitar o idoso sem considerar sua vontade. Vale 

dizer, no entanto, que a cultura atravessa o indivíduo que, muitas vezes, ao ser afastado da vida 

social, assume o estigma e o ônus, anulando-se enquanto sujeito. Nem sempre, contudo, a 

autonomia do idoso está assegurada. Em algumas situações, o idoso necessita de cuidados físicos, 

mas preserva sua capacidade de decidir, que raramente é respeitada. Garantir o direito à escolha, 

essa almejada autonomia, implica a busca de uma felicidade, que todos desejam, mas que cada 

um encontra de um jeito, pois cada um envelhece de um jeito. 

  Há pessoas que envelhecem bem e outras que envelhecem mal. Isso depende do 

nível de envolvimento de cada um com a vida, como bem mostra Ecléa Bosi (2007). Os estigmas 

e preconceitos são quase que inerentes à velhice e ao envelhecimento, mas, na verdade, não se é 

outro na velhice. Se uma pessoa foi a vida inteira mal-humorada, será um velho mal-humorado, 

ou seja, essa característica não aparece com a idade. Entretanto, se foi feliz a vida inteira, também 

o será na velhice. 

  Ao comemorar 90 anos, Mãe Menininha do Gantois recebeu em seu terreiro toda a 

imprensa baiana. Segundo um dos jornalistas, ela estava “compreensiva, elegante, lúcida e até 

lúdica”. Reportou-se a um dos profissionais, perguntando se ele iria fotografá-la. Como contou o 

jornalista Carlos Caetano, no Jornal da Bahia (Nóbrega, Echeverria, 2006: 229): 

 

Imediatamente, suas filhas reagiram em volta, falando que ele não podia 

fazer entrevista. Mais uma vez, manteve-se calma, sem perder o ar de 

grande mãe, só virando os olhos para suas filhas, num sinal evidente de 

autoridade sobre si própria. “Fui eu quem estava falando com ele.” 

Pronto. Sua frase foi, rigorosamente, um balde de água fria em todas as 
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pretensões de silêncio. Mãe Menininha queria conversar numa boa. E, do 

alto da sua autoridade, sempre linda, mostrava uma capacidade de 

autodeterminação rigorosamente prudente. Em dez minutos, tempo que 

demorou o encontro, falou quanto quis, como quis. 

 

  A grande meta é buscar o equilíbrio entre “Kronos”, o tempo determinado 

(cronológico), e “Kairós”, o tempo vivido. Como vimos nos depoimentos de pais e mães-de-

santo, todo ser é constituído de experiências vividas, o que torna o tempo um horizonte de 

possibilidades. Dizer que o idoso já “passou do tempo” ou que “não tem mais tempo” é o mesmo 

que enquadrá-lo naquilo que a cultura e a sociedade, por meio do estereótipo, determinaram. 

Tempo, envelhecimento e velhice são experiências subjetivas, como comprova a experiência nos 

terreiros, e é como tal que a Gerontologia deve analisá-los. Mãe Stella de Oxóssi escreveu um 

livro, cujo título – “Meu tempo é agora” – dá conta dos projetos e atividades que a velhice 

reserva aos idosos do Candomblé, afinal, tornar-se ialorixá significa ingressar na categoria dos 

“mais velhos”. 

  Enxergar a velhice como uma possibilidade de realizações depende, em grande 

parte, da maneira como o sujeito idoso se relaciona com o grupo. O vínculo com os mais novos, 

por exemplo, deve tornar-se produtivo, mas para isso é necessário que os velhos repensem as 

relações e que os jovens comecem a ver a velhice como algo interessante. É certo que existem 

algumas especificidades no campo do envelhecer, uma delas é que a velhice contemporânea está 

cheia de contradições. Não obstante os aspectos que se tipificam na velhice, há mudanças visíveis 

de ordem social, cultural, econômica e mesmo subjetivas que podem influenciar diretamente no 

grupo. 

  Será possível falar do idoso sem colocá-lo em contraposição ao jovem? A velhice 

é uma questão cultural, o que significa que é produzida pela sociedade, mas antigamente era 

analisada tão-somente sob uma perspectiva biológica. Hoje, não há dúvidas de que deve haver 

uma profissionalização daqueles que vão trabalhar com o idoso, respaldada, inclusive, por uma 

capacitação técnica e uma proposta teórica. 

  Nem a velhice, nem a família, nem a religião são estanques, e sim compostas por 

sujeitos e atravessadas pela cultura. As crises intergeracionais podem ser oportunidades tanto 

para idosos quanto para jovens restabelecerem certos vínculos. Uma relação entre “mais velhos” 
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e “mais novos” pode ser revitalizada por outros interesses, pois assim como a criança se constrói 

subjetivamente no contato com o adulto, para os idosos alguns ideais frustrados podem ser 

retomados com os jovens. 

  Essa preparação para entender a pessoa que envelhece envolve ainda um trabalho 

muito sério, para que o próprio idoso perceba a necessidade de lutar pela manutenção de sua 

cidadania, de sua autonomia e de sua autoridade até o último dia de sua vida. 
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ICONOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Pai Pérsio com Mãe 

Menininha do Gantois 

 

Foto 2: Pai Pérsio com Mãe Bida de Iemanjá 

 

Foto 3: Pai Pérsio rodeado de iaôs 

 
Foto 4: No comando de uma das 

festas do Axé Batistine 
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Foto 5: Pai Pérsio como rei do afoxé no carnaval 2010 

 

Foto 6: Uma das últimas aparições 

públicas de Pai Pérsio 

Foto 7: Mãe Ana de Ogum Foto 8: Pai Bobó, precursor do 

Candomblé em São Paulo 
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Foto 9: Pai Baiano, Waldomiro de 

Xangô 
Foto 10: Mãe Menininha do Gantois 

Foto 11: Mãe Stella de Oxóssi, Axé Opô Afonjá Foto 12: Mãe Carmem de 

Oxalá, atual ialorixá do Gantois 
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                          Foto 15: A despedida de Pai Pérsio 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Mãe Olga do Alaketu Foto 14: Prof. Agenor Miranda Rocha 
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GLOSSÁRIO 

 

Abian – aspirante, aquele que frequenta um terreiro de Candomblé com intenção de se iniciar 

Aburo – irmão mais novo, aquele com menos tempo de iniciação que os demais 

Adoxado – iniciado, aquele que recebeu os fundamentos da iniciação 

Afuape – babalorixá dos babalorixás, ou o pai-de-santo dos demais pais-de-santo. 

Agbá – velho, ancião, pessoa respeitável 

Agô – pedido de licença ou desculpas 

Agueré – toque ritual em homenagem a Oxóssi 

Airá – uma das qualidades do Orixá Xangô 

Ajerê – ritual em que Xangô carrega na cabeça um tacho com dendê em chamas. 

Ajoiê – que detém um oiê, um posto num terreiro de Candomblé 

Alaketu – título do rei de Ketu 

Alujá – toque ritual em homenagem a Xangô. 

Axé – força vital, poder de realização, energia sagrada 

Axexê – ritual fúnebre 

Axogun – ogan responsável pelo sacrifício de animais 

Ayê – o mundo físico, morada dos homens e dos demais seres vivos 

Babá – pai 

Babalorixá – pai-de-santo, sacerdote supremo nos terreiros de Candomblé 

Bogun – importante terreiro de Salvador da nação jeje-mahi 

Catulado – que passou pelos rituais de incisão 

Daomeano – referente ao antigo Daomé, atual República Popular do Benin, e aos ritos de 

prevalência jeje. 

Dofonitinho – o segundo a ser iniciado numa sequência de iaôs 

Dofono – o primeiro a ser iniciado numa sequência de iaôs  

Ebó – oferenda, ritual em que várias comidas são ofertadas para afastar influências negativas do 

filho-de-santo ou do cliente. 

Ebômi – irmão mais velho, iniciado que já cumpriu a obrigação de sete anos 

Ejilaxeborá – o décimo-segundo caminho de Ifá, regido por Xangô 
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Ekédi – iniciada que não entra em transe de Orixá e que assume diversas funções na hierarquia 

do terreiro 

Fõ – referente à etnia ewe-fon, proveniente do antigo Daomé. 

Fomo – o terceiro iniciado numa sequência de iaôs 

Fomutinho – o quarto iniciado numa sequência de iaôs 

Gamo – o quinto iniciado numa sequência de iaôs 

Gamutinho – o sexto iniciado numa sequência de iaôs 

Ialaxé – mãe do axé, imediata do babalorixá e sua substituta nos interregnos 

Ialorixá – mãe-de-santo, sacerdotisa suprema nos terreiros de Candomblé 

Iaô – iniciado com menos de sete anos de iniciação ou que ainda não cumpriu as devidas 

obrigações 

Iansã – Orixá guerreira, dos raios, ventos e tempestades 

Iemanjá – divindade de todas as águas que correm para o mar, mãe de todos os Orixás 

Ifá – divindade dos oráculos 

Ijexá – grupo étnico da região de mesmo nome, na Nigéria. Uma das nações do Candomblé 

Ilê – casa, terreiro, nome dado aos templos da religião dos Orixás 

Iorubá – grupo étnico que ocupava quase toda a Nigéria e parte do Benin 

Iyá egbé – mãe da comunidade, responsável por manter a harmonia no grupo 

Jeje – grupo étnico do antigo Daomé 

Jeje-mahi – nação em que prevalecem elementos da etnia jeje 

Ketu/quetu – grupo étnico do sul do antigo Daomé e norte da Nigéria. Uma das mais 

importantes nações do Candomblé 

Malê – grupo de negros islamizados que promoveram uma grande revolta na Bahia em 1835 

Malungos – um grupo organizado de guerreiros negros que formavam uma irmandade 

Mojubá – literalmente “meus respeitos”, pedido de bênção usual entre os adeptos do Candomblé 

Nagô – nome genérico dado aos grupos étnicos de língua iorubá 

Obaluaiê – Orixás das doenças epidêmicas e da cura 

Odu – caminho, destino, signo de Ifá no oráculo 

Ofun – o décimo caminho de Ifá, regido por Oxalá 

Ogan – iniciado que não entra em transe, responsável pelos toques e cânticos e outras tantas 

funções na hierarquia do terreiro 
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Ogum – Orixá da guerra e da tecnologia, divindade do ferro e da metalurgia, senhor dos 

caminhos 

Ogunjá – uma das qualidades do Orixá Ogum, nome de um bairro e de um importante 

Candomblé de Salvador 

Oió – antiga cidade da Nigéria, capital política dos iorubás, comandada por Xangô 

Olorokê – Orixá cultuado pelos Ijexá e Efan, senhor das montanhas, nome de um importante 

Candomblé de Salvador 

Olubajé – cerimônia em homenagem a Omolu/Obaluaiê, em que diversas comidas são servidas 

aos convidados 

Omolu – também chamado Obaluaiê é a divindade das doenças epidêmicas e da cura 

Omowê – o filho sábio, educado, instruído 

Opô Afonjá – nome de um importante Candomblé de Salvador consagrado a Xangô 

Oriki – frase de evocação que exalta as qualidades de um Orixá 

Orixá – divindade cultuada nos terreiros de Candomblé 

Orun – o mundo sobrenatural, a morada das divindades e ancestrais 

Oxalá – o mais velho entre todos os Orixás, divindade da criação que só se veste de branco 

Oxóssi – Orixá caçador, deus da alimentação e da fartura, rei de Ketu 

Oxum – Orixá das águas doces, da fertilidade e do amor 

Oxumaré – Orixá do arco-íris, dos ciclos e dos movimentos 

Oxupi – responsável pelo Oxu, um dos principais fundamentos da iniciação 

Owô – dinheiro, riqueza 

Porrão – pote de barro de grande proporção utilizado para armazenar água e banhos rituais 

Quilombo – território para onde seguiam os negros fugidos 

Quetu/Ketu – ver Ketu 

Umbanda – religião brasileira que se forma com base no sincretismo, aproveitando elementos do 

kardecismo, do Catolicismo e de vários cultos de origem africana 

Vissungo – cântico que os escravos mineiros entoavam enquanto trabalhavam no garimpo de 

ouro e diamantes 

Xangô – Orixá do fogo e da justiça, rei de Oió 

Xirê – roda em que os iniciados dançam em homenagem aos Orixás 
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