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Aos 50 anos de fundação da Tenda Pai Joaquim de Aruanda (1967-2017). 

Aos meus pais, José e Maria, cujos nomes são presentes da memória sempre 

lembrando o Mestre ascensionado cujos ensinamentos me nutrem e vivificam: Yeshua, 

que  consoante à vibratória chamamos na Umbanda de Oxalá!   
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EPÍGRAFE 

 

HINO DA UMBANDA 

Refletiu a luz divina 

Com todo seu esplendor 

vem do reino de Oxalá 

Onde há paz e amor 

 

Luz que refletiu na terra 

Luz que refletiu no mar 

Luz que veio de Aruanda 

Para tudo iluminar 

 

Umbanda é paz e amor 

Um mundo cheio de luz 

É a força que nos dá vida 

e a grandeza nos conduz. 

 

Avante filhos de fé, 

Como a nossa lei não há... 

Levando ao mundo inteiro 

A Bandeira de Oxalá  

 

 

 

Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria;  

e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; 

(1 Coríntios 12:8) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/12/8
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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar o sítio arqueológico Engenho de Pedras-

Tenda Pai Joaquim de Aruanda. São investigadas as variáveis consideradas pelo 

médium Abel Matias de Souza para construi-lo numa posição montanhosa e íngreme. 

Destaca a relação de suas características e inserção na paisagem com as perspectivas 

cosmológicas próprias da religião de Umbanda e com processos específicos de 

formação do campesinato negro em terras altas do Espinhaço Meridional. A partir dos 

dados da materialidade revisitada propõe uma reconstrução hipotética da Banda de 

trabalhos de Pai Joaquim de Aruanda, entidade mentora da tenda.  

 Palavras-chave: Cosmologia, Paisagem, Umbanda, Campesinato Negro, Espinhaço 

Meridional.  

 

ABSTRACT 

 

The present study proposes to analyze the archaeological site of Engenho de Pedra-

Tenda Pai Joaquim de Aruanda. The variables considered by the medium Abel Matias 

de Souza are investigated to construct it in a mountainous position and income. It 

emphasizes the relation of its characteristics and insertion in the landscape with 

cosmological perspectives proper to the religion of Umbanda and with specific 

processes of formation of the black peasantry in the highlands of the Espinhaço 

Meridional. From the data of the materiality revisited proposed a hypothetical 

reconstruction of the Band of works of Pai Joaquim de Aruanda, a mentor entity of the 

temple. 

Keywords: Cosmology, Landscape, Umbanda, Black Peasantry, Espinhaço Merdional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa Microrregião de Conceição do Mato Dentro (CMD) 11 

Figura 2. Foto da Igreja de Nossa Senhora do Rosário CMD 21 

Figura 3. Foto do Cruzeiro da Forca CMD 23 

Figura 4. Foto da escultura o Homem do Mato Dentro 25 

Figura 5. Mapa da Localização Sítio Engenho Pedras-Tenda Pai Joaquim 36 

Figura 6. Mapa de “nós” e “elos” do Sítio 38 

Figura 7. Foto de vestígios encontrados no primeiro nível 41 

Figura 8. Foto de vestígios encontrados no segundo nível 43 

Figura 9. Foto Pai Joaquim de Aruanda/Vovó Maria Conga 45 

Figura 10. Foto Sultão das Matas/São Sebastião 47 

Figura 11. Cosmograma Bakongo 52 

Figura 12. Mapa das estruturas e unidades da paisagem do sítio  53 

Figura 13. Planta Baixa do Complexo Casa-Tenda 56 

Figura 14. Foto da estrutura da Casa Abel Matias 58 

Figura 15. Foto Piso da Tenda Pai Joaquim de Aruanda (Guia Zé Preto) 61 

Figura 16. Foto Gamela para maceração de ervas 64 

Figura 17. Foto Embaúba (área de mata)   67 

Figura 18. Foto Moinho d‟água (com estruturas metálicas) 70 

Figura 19. Foto Etnografia dos Quintais 73 

Figura 20. Foto Campo de Batalha/Tronqueira 75 

Figura 21. Foto Pedreira de Xangô 80 

Figura 22. Foto da Lagoa coberta pelo mato 81 

Figura 23. Foto Registros de memória - Igreja Nossa Senhora Aparecida 84 

Figura 24. Flor da Vida no templo de Osíris 87 

Figura 25. Escravos de Moçambique (Rugendas,1822) 88 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1. Relação Vestígios/entidade/localização  42 

Tabela 2. Herbáceas Simbólicas 65 

Tabela 3. Árvores Simbólicas 65 

Tabela 4. Taxa de crescimento de umbandistas (1964-69) 99 

Tabela 5. Pai Joaquim e sua Banda 112 

 

 

 

 

 



6 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO                                                                                    7 

PARTE I – ESTÉTICA DE APROXIMAÇÃO DO OBJETO 

1.1.Caminhos abertos na paisagem ancestral                                                                  11 

1.2. Genocídio e rota de fuga dos Botocudos                                                                  13 

1.3. Almas híbridas no Roteiro do Rosário                                                                     16 

1.4. As pessoas do Mato Dentro: entre camponeses e quilombolas                                21 

1.5. Umbanda: perspectivas cosmológicas no Brasil pré-republicano                            26 

PARTE II – MATERIALIDADES EMERGENTES 

2.1. Descrição do Sítio Arqueológico                                                                              35 

2.1.1. Aspectos Locacionais                                                                                            35 

2.1.2. As transformações do registro: padrões de descarte e principais vestígios           39 

2.1.3. Ritual de Fechamento da Tenda: concepção magnética da magia umbandista     43  

2.2. Cosmologia e Paisagens                                                                                           47 

2.2.1. Pai Joaquim: Luz que vem de Aruanda                                                                 48 

2.2.2. O coletivo Casa/Tenda: associação médium/entidade                                          53 

2.2.3. Nas Matas de Oxóssi quem balança as folhas é Ossaim                                       61 

2.2.4. Moinhos e quintais: Umbanda e Campesinato negro                                            68                                    

2.2.5. Campo de Batalha/Tronqueira: Exu trabalha para o Ogum Guerreiro                  75              

2.2.6. Xangô das Pedras de Raio                                                                                     78 

2.2.7. Águas paradas e Correntes: o concerto de fertilidade das Yabás                          80                         

PARTE III - COMPOSSIBILIDADES 

3.1. Igreja Nossa Senhora Aparecida (1999): Projeto de Memória                                 83                       

3.2. Arqueologia das narrativas locais: Abel Matias de Souza (1926-2002)                  93 

PARTE IV-Arqueologia Sensorial Cósmica: reconstrução da Banda de Pai Joaquim 104       

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                          114                    

ANEXOS 

   ANEXO A-FOTO DE ABEL MATIAS DE SOUZA                                                122 

   ANEXO B – ESTATUTO DA TENDA PAI JOAQUIM DE ARUANDA (1967)   123 

   ANEXO C-  CERTIDÃO DE ÓBITO DE ABEL MATIAS DE SOUZA                 124 

   ANEXO D- FOTOS COMPLEMENTARES – ACERVO DA PESQUISA             125 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Tenda Pai Joaquim de Aruanda emergiu como objeto de interesse para a 

pesquisa científica em 2008, no contexto de meus trabalhos como psicossociólogo junto 

à Comunidade Quilombola de Candeias , com a qual estabelece vizinhança. referências 

à Tenda, descrita como local onde se realizavam curas e feitiços, ocorreram As durante 

a imersão etnográfica que investigava elementos de ancestralidade e memória da 

comunidade. Segundo os relatos, o local era situado ―duas léguas serra acima, na 

direção de Ouro fino‖ (...) ―onde se falava uma língua estranha, banto (...) língua de 

Umbanda(...)‖. Abel Matias de Souza era o „aparelho‟ de Pai Joaquim de Aruanda e 

além de dons mediúnicos possuía prestígio como produtor de garrafadas e remédios 

feitos a partir de raízes, ervas e plantas em geral. Em outras palavras, era curandeiro
1
 .   

A partir deste momento fui capturado pelo problema relativo ao local onde se 

situava a tenda. Deparei-me, de certa forma, como se diz no meio umbandista, numa 

encruza. A primeira trilha me conduziu aos estudos de arqueologia que, como ciência 

dos vestígios e da cultura material, alguma pista poderia lançar sob as questões se 

apresentavam. A admissão em 1° lugar no exame de obtenção de novo título para cursar 

antropologia em 2012 atesta a sede de saberes que me tragou na ocasião. Em 2013 a 

opção pela habilitação em arqueologia foi consolidada, com a apresentação do projeto 

de pesquisa inicial sobre a tenda elencando os seguintes pontos: além das definições 

negativas que vinculam a localização dos sítios arqueológicos às variáveis de conflito 

social (opressão escravista seguida de resistência quilombola e repressão aos cultos de 

matriz africana), o estudo da Tenda Pai Joaquim de Aruanda abre campo para uma 

definição positiva que articule sua localização (natureza exuberante – mata, nascentes, 

lagoa, pedras, etc. às questões cosmológicas próprias às religiões afro brasileiras? É 

possível conferir pesos distintos às variáveis ambientais e de conflito social no tocante a 

                                                           
1 O trabalho mencionado foi realizado no âmbito de convênio estabelecido entre a FUNDEP/NESTH-UFMG e a Secretaria de 

Esportes e Desenvolvimento Social de MG (SEDESE) e teve como base as Comunidades Quilombolas identificadas pelo Centro de 

Documentação Elói Ferreira da Silva (CEDEFES). Ver: dos Santos, Maria Elisabete Gontijo & Pablo Matos 

Camargo. Comunidades quilombolas de Minas Gerais no século resistência. Autêntica, 2008. E: Diagnóstico sócio participativo 
cultural de comunidades quilombolas de MG. Relatório NESTH-UFMG (2008). 
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escolha do lugar para assentamento da Tenda? d) O que levou Abel Matias a assentar a 

Tenda naquele lugar específico?  

Naquele momento eram muito precárias minhas noções sobre a relação entre os 

orixás e entidades de umbanda com as forças da natureza. Acerca da teologia e 

cosmologia umbandista e dos cultos afro-brasileiros em geral, minha ignorância era 

quase total.  

Um grande desafio para amantes e praticantes da arqueologia como antropologia 

constitui-se em potencializar as possibilidades interpretativas de seus trabalhos e para 

tanto conta com uma ferramenta valiosa, da qual não pode renunciar – as navegações 

etnográficas. Por outro lado, nestas viagens, precisam manter os pés firmes no chão, 

mirando os horizontes de objetividade, para que sua prática possa ter legitimidade como 

pensamento científico. Ao menos as Ciências Humanas reconhecem que seu universo é 

trespassado por incertezas e mudanças. Uma boa pesquisa deve ser também uma boa 

estratégia para lidar com cenários móveis e dinâmicos, valendo-se de estéticas 

aproximativas, sempre mantendo em nossa paisagem o „objeto da pesquisa‟ que nestas 

condições epistemológicas é impossível ser dissociado da „subjetividade‟ do 

pesquisador.    

Nesta perspectiva, a pesquisa recebeu influência decisiva da aprendizagem sobre 

Umbanda que teve início em 2011, quando passei a frequentar as giras do Centro 

Espírita São Sebastião 
2
. Ali, sob a orientação e as bênçãos de Dona Isabel Casemira, 

chefe de trabalhos no terreiro e Rainha Conga da Guarda de Moçambique Treze de 

Maio de Nossa Senhora do Rosário, iniciei o desenvolvimento mediúnico, convertendo-

me a Umbanda. Ao mesmo tempo, mantive um dos pés fincados no catolicismo 

(popular) da qual provinha, tornando-me membro fardado da Irmandade de 

Moçambique. Outro marco foi a colaboração estabelecida com a Federação Espírita 

Umbandista de Minas Gerais, que ofereceu suporte interpretativo para a análise do 

material encontrado.  

Mantem-se, pois, a pesquisa, próxima apo polo êmico dos umbandistas, 

buscando interpretar os vestígios à luz da cosmologia a partir de uma visão de dentro 

(Fischer,1994:79-127).  Especificamente no âmbito da arqueologia Hodder (2003:55-

69) chama a atenção para a necessidade do arqueólogo se colocar como o sujeito 

interpretativo, escrevendo inclusive na primeira pessoa do singular. Esta perspectiva 

tem permitido aos arqueólogos do mundo moderno e contemporâneo introduzir nos 

                                                           
2 Terreiro de Umbanda mais antigo de Belo Horizonte, fundado em 1933 e localizado no bairro Concórdia.  
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textos experiências vivenciadas no decurso de seus trabalhos, ―Ou seja, a ideia é 

atravessar a história que contamos colocando-nos como partes integrantes das 

mesmas‖ (Zarankin.2014:43). 

Após a primeira visita ao sítio (2012) e como parte da honestidade metodológica 

do arqueólogo no tocante á primazia ontológica da materialidade, foi impossível subtrair 

do campo teórico os efeitos do campo empírico, onde se destacavam as estruturas de 

engenhos-moinhos d´água, bem como remanescentes de áreas de plantios. A 

importância destas estruturas foi confirmada junto aos moradores da comunidade de 

Candeias e do distrito de Ouro Fino, que se referiam recorrentemente ao local como „ 

Sítio Engenho de Pedras-Tenda Pai Joaquim de Aruanda‟. Como consequência, o 

escopo da pesquisa passou a abranger questões relacionadas ao campesinato negro em 

terras altas, aspectos sobre sua formação, desenvolvimento e relações com a umbanda e 

religiões afro-brasileiras em geral. 

Assim configurado o tema, a estrutura do trabalho foi divida em quatro 

capítulos. No primeiro, nomeado “estéticas aproximativas”, a pretensão foi ajustar 

progressivamente as lentes da pesquisa desde a perspectiva macro, descrevendo 

sumariamente a formação da paisagem ancestral do espinhaço meridional e, tendo como 

foco os processos abrangidos pela arqueologia histórica, configurar os diferentes “níveis 

estratigráficos/camadas de sentido” que se formam, imbricam e se ocultam a partir das 

relações estabelecidas entre indígenas, negros e europeus até chegar ao que é designado 

na atualidade de forma genérica como “o Homem do Mato Dentro”.  Frente à tarefa de 

contextualização, são recapitulados aspectos relacionados à formação da Umbanda e do 

campesinato negro na Brasil, buscando sempre que possível estabelecer sua 

aproximação com a escala regional.  

A segunda parte corresponde ao tratamento dos dados da materialidade que 

emergiram a partir do trabalho de campo. Os mesmos são confrontados com trabalhos 

de outros autores a partir das perspectivas histórica, etnográfica e arqueológica, sempre 

mirando as relações estabelecidas entre a cosmologia umbandista e as paisagens 

circunscritas no horizonte do sítio arqueológico Engenho de Pedras-Tenda Pai Joaquim 

de Aruanda. 

O penúltimo capítulo procura compor algumas possibilidades interpretativas. 

Analisa o potencial mnemônico da Igreja Nossa Senhora Aparecida(1999), erigida por 

Abel Matias poucos anos antes de sua morte, identificando intencionalidades em seus 

elementos decorativos que sinalizam que a mesma representa um projeto de memória da 
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Tenda e de mistérios da Umbanda e de elementos cristãos-esotéricos.  Mirando o 

contexto histórico dos anos de fundação da Tenda, chama atenção para a importância da 

antropologia e da arqueologia na “escavação” das narrativas locais ocultas sob o nível 

colonial, procuram responder as questões que originaram a pesquisa. 

Por fim, no último capítulo, de caráter experimental, são acionados novos 

esquemas interpretativos apoiados em ontologias alternativas que evidenciam as 

dimensões cósmicas e universais associadas ao sítio arqueológico e reverberam em 

materialidades descolonizadas. Procede a reconstrução da Banda de trabalhos de Pai 

Joaquim de Aruanda.   

A peça em tela constitui-se em uma linha de sentido que não pode ser dissociada 

das minhas vivencias pessoais ao longo deste transcurso, refletindo os sentidos 

atribuídos a minha própria vida, onde a antropologia e a arqueologia assumem um papel 

muito importante, não obstante infinitamente menor que a Umbanda.          
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I - ESTÉTICA DE APROXIMAÇÃO DO ‘OBJETO’ 

 

1.1. Caminhos abertos na paisagem ancestral 

De um ponto de vista macro, o sítio arqueológico “Engenho de Pedras- Tenda 

Pai Joaquim de Aruanda” está localizado no grande Espinhaço. Apoiado na riqueza 

florística e fito fisionômica dos campos rupestres de altitude erigidos na interseção entre 

Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, Gontijo (2008:7-15) eleva esta formação à  

categoria de um “bioma em si,” sendo que  sua porção mineira pode ser considerada 

como a parte meridional contrapondo-se ao Espinhaço baiano que seria o setentrional. 

Considerando esta divisão, o Espinhaço meridional surge como um grande divisor entre 

a bacia do rio das Velhas, invadindo o cerrado pela encosta ocidental e a bacia do rio 

Doce pela vertente oriental detendo o avanço do “mato dentro”, configurando-se como 

uma paisagem grandiosa que inscreve seus efeitos no imaginário mineiro: ―(...) uma vez 

que acompanha nosso histórico de conquista mineral (...)  A história das minas gerais 

passa necessariamente, pelos seus campos rupestres (Gontijo,2008:10)
3
. 

 

Figura 1. Microrregião de Conceição do Mato Dentro) 

 

Fonte: http://zip.net/bbtF8M 

 

 

                                                           
3 Gontijo (2008:7-15) atribui a formulação do termo Espinhaço ao Barão de Eschwege em 1822 e refere-se a ―terras altas, de 

direção geral norte-sul e convexidade orientada para oeste(...) exercem uma função ecológica sui generis se acrescentarmos, a essa 

característica, sua posição latitudinal e sua distância em relação ao litoral atlântico(:9). 
 



12 
 

De origem proterozóica, estas formações rochosas datam de mais de 1,8 milhões 

de anos e vêm se constituindo em suporte para marcas humanas desde a pré-história
4
. 

Para o foco da arqueologia histórica, definida como ―o estudo arqueológico dos 

aspectos materiais, em termos históricos, culturais e sociais concretos, dos efeitos do 

mercantilismo e do capitalismo que foi trazido da Europa em fins do século XV e que 

continua em ação ainda hoje‖ (Orser,1992:23), informações preliminares  da 

ancestralidade da ocupação do Espinhaço podem ter valia, na medida em que a 

exploração colonial ―implicou em guerra e dominação das etnias que já habitavam a 

região das Minas‖(Almeida, 2012:55). Não apenas as trilhas indígenas foram 

aproveitadas, mas também várias de suas técnicas e conhecimentos sobre o 

deslocamento em regiões de mata virgem e da paisagem „indomável,‟ visando sua 

domesticação. ―O que está claro, pelos estudos até agora realizados, é que os 

portugueses quando chegaram encontraram um espaço povoado‖(idem:56). Sobre 

estes espaços desconhecidos e sob jugo da natureza vão sendo construídos, durante a 

colônia e o império, caminhos que expressam a materialização do poder ―como parte 

das estratégias de controle da população‖( Almeida:149).   

Em “O Tropeirismo nos Campos de Cima da Serra/RS”, trabalhando com a 

concepção de espaço, espacialidade e paisagem estritamente relacionados, Da Silva 

(2006) oferece um estudo de caso consolidado que permite ilustrar aspectos do processo 

de ocupação característico deste período e que não se restringiram à região das Minas, 

tendo se constituído em fórmula aplicada a outras regiões.  Repleto de significados, o 

espaço passa por elaborações e vai sendo construído socialmente como espacialidade, 

referida ao diferentes sentidos “atribuídos a este (o espaço) em diferentes (ou não) 

contextos e tempos, por diversos grupos ou sujeitos‖ (Da Silva, 2006:30). Por sua vez, a 

paisagem é apresentada como um palimpsesto e campo de força, onde são sobrepostos 

                                                           
4 Os registros mais visibilizados são os grafismos rupestres. Prous (1997) registra em Santana do Riacho evidências de preparação 

de pigmentos desde 11.000 anos, apesar de que a ―Arte Rupestre, pintadas nos paredões ou gravada em blocos abatidos, aparece 

inquestionavelmente apenas entre 9.000 e 7.000 anos atrás.‖ (:18). O autor destaca ainda aos sítios de sepultamento que fornecem 

informações valiosas sobre rituais e demografia, como ―Alguns esqueletos isolados foram encontrados entre 9.5000 e 10.5000 anos 

atrás na Lapa Vermelha, Santana do Riacho. (Prous,1997: 18). Ver:  PROUS, A. O Povoamento da América visto do Brasil: 

perspectiva crítica. IN: Revista USP. São Paulo (34): 8-21 Junho-Agosto 1997.  Mais recentemente, estudos sobre sítios pré-

históricos na região vem lançando luz sobre o modo de vida de seus habitantes, espacialmente na Lapa do Fogão, em Conceição do 

Mato Dentro, no entorno de Conceição do mato Dentro, onde foi identificada a produção de ferramentas de pedras através das 

técnicas de lascamento e polimento que recuam a aproximadamente 10 mil anos. Ver: Morelo, Sonia, e Murta, Roberto. 

Arqueologia e História – Alvorada de Minas   Conceição do Mato Dentro   Dom Joaquim. Bicho do Mato, 2013. (:38-49). De forma 

geral, os estudos pré-históricos no espinhaço tem transitado por questões referentes a datação, tradição associada, aspectos 

territoriais e arqueologia da paisagem, abrindo neste último possibilidades de estudos acerca das relações que os habitantes pré-

históricos estabeleciam com o sagrado.  
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diferentes sentidos e significados. Uma ―espacialidade de domínio se configura na 

arquitetura e na localização e organização dos diferentes tipos de assentamentos e 

estruturas‖ (Da Silva, 2006:33), que definem como o espaço vai ser utilizado e os 

elementos introduzidos na paisagem de modo a garantir o controle simbólico da área 

(idem:33). Mas, a paisagem não se reduz às expressões materiais, sendo também 

―elaborada sem que, necessariamente, alterações morfológicas ou estruturais 

concretas tenham ocorrido em alguns de seus componentes‖ (Da Silva, 2006:33). 

A paisagem arqueológica investigada por Da Silva (2006) refere-se ao 

movimento de tropeiros nos Campos de Cima da Serra, elaborada desde o século XVIII 

quando da abertura de estradas para suprir demandas do mercado colonial através do 

gado e que, em certa medida, contribuíram para a integração da região platina. Novas 

frentes de ocupação da terra foram impulsionadas pela Colônia Portuguesa, como forma 

de garantir o controle do espaço e da espacialidade indígena e suas paisagens 

particulares. Na formação das vacarias ―tanto a abertura de estradas quanto o 

estabelecimento de fazendas, representaram a inserção de novas estruturas de poder e 

de outra dinâmica econômica frente às populações autóctones‖ (Da Silva, 2006: 62). 

Elevados à condição de artefatos, novos caminhos e rotas são traçados sobre a paisagem 

e, para além de mero produtos da ação humana ou elos de ligação ponto a ponto, 

“representam um espaço de movimento, criado e experimentado socialmente, como 

vetores de relações sociais, econômicas e culturais‖ (idem:80).  

Retornando o compasso para o Espinhaço Meridional, Goulart (2001) destaca 

sua importância para o entendimento do processo de colonização de Minas Gerais, em 

função de sua localização como marco divisor entre o sertão e o mato-a-dentro.  A oeste, 

o sertão, com imensos tabuleiros dos gerais, com suas árvores retorcidas e clima mais 

seco. A leste, a floresta atlântica, os grandes vazios demográficos, ocupados então 

apenas por esparsas tribos de índios (Goulart,2001: 40). A penetração pela primeira 

borda se deu através do „Caminho dos Curraes‘ e pelo „Caminho de dentro pelas 

macaúbas‘. Já pela borda leste através ‗Caminho do Mato Dentro‘, que cortava a Serra 

da Vacaria ou da Lapa como era chamada, retratada pela maioria dos viajantes que no 

século XVIII que por ali passaram.  

 

1.2. O Genocídio e a rota de fuga dos  „botocudos‟  

Embora a região em que está localizado o sítio em estudo tenha sido percorrida 

pela expedição de Fernandes Tourinho desde 1573, a fundação de Conceição do Mato 
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Dentro como distrito da comarca do Serro Frio data do século XVIII, após a construção 

de uma pequena capela pelos bandeirantes em 1702, sob o impulso e a benemerência de 

Gabriel Poncé de Léon (Dias,1994:47). Insere-se, pois, a origem da cidade na corrida do 

ouro (e depois diamante) que se alastrou por toda Capitania de Minas Gerais a partir do 

século XVIII.  

No contexto mais próximo do contato, os botocudos são apontados como os 

habitantes, tendo John Mawe registrado sua presença em 1809 (Morais, 1942:154). Em 

tela a violência imposta àqueles que habitavam as montanhas do espinhaço antes da 

chegada dos europeus, pois não pode permanecer mais oculto o fato de que, nas terras 

altas do espinhaço, o „genocídio botocudo‟ precede à disporá africana. 

Estudos de cartografia histórica sobre mapas da Capitania de Minas Gerais no 

período colonial tem se apresentado como fontes preciosas para a compreensão das 

transformações ocorridas neste território no século XVIII. Castro (2013:581-593) extrai 

informações dos mapas de José Joaquim da Rocha elaborados nos anos de 1778 e 1793, 

destacando a criação de aldeias e guarnições como parte da implantação de toda uma 

estrutura administrativa e burocrática que buscava não apenas consolidar a atividade 

minerária, como também legitimar a expansão da fronteira agropecuária. Por sua vez, 

debruçando-se sobre a cartografia de Luiz Antônio de Miranda, Santos e colegas 

(2009:18) destacam que na comarca do Serro Frio se localizava o maior número de 

aldeias e o segundo maior número de quartéis entre as quatro comarcas e o maior 

número de gentios não aldeados de toda a capitania.   

 A eliminação física dos botocudos era correlata à violência simbólica, expressa 

pela tentativa de suprimir aspectos próprios de suas culturas. Apoiando em alguns 

autores como Lamas (2013:200-212), são recapituladas perversas tecnologias de poder 

para submeter ao julgo colonial estes povos. Incapazes de perceber a singularidade que 

os nativos estabeleciam com os adereços no âmbito de suas corporeidades, o botoque 

soou esteticamente agressivo ao senso estético dos invasores e foi elevado à condição de 

indicador diferencial dos selvagens antropófagos
5
 que vagavam pelos sertões. O 

nomadismo constituinte destes grupos apresentava-se dissonante da fixação sedentária 

necessária para consolidar a ocupação do território. A “Guerra aos Botocudos”, em 

outros termos, seu genocídio, foi formalmente declarada por D. João VI em 13 de Maio 

                                                           
5
 Curiosamente, esta representação ideológica é totalmente contrária à percepção que Saint-Hilaire fez de um destes indígenas, 

baseado na doçura e perfeição de seu companheiro e guia de viagem, chegando a compará-los aos mongóis e alertando para a perda 

desta natureza quando da aproximação do modo de vida branco e seus defeitos. (Saint-Hilaire, 1833:364). 
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de 1808, apoiado na ideia de guerra justa, que incluía a autorização para escravizá-los, 

provocando sua expulsão para o leste, através do Rio Santo Antônio (Lamas:200-212).  

O trânsito botocudo entre genocídio e diáspora foi retratado por Teófilo Ottoni 

(1858 [1938]), natural do Serro Frio  e que viria a se constituir numa figura proeminente 

na expansão das fronteiras agropecuárias em direção ao norte de Minas no século XIX. 

Escancara a precedência da escravização dos indígenas em relação ao tráfico africano, 

registrando a expulsão da cordilheira central de inúmeros povos pertencentes a nação 

botocudo: os Macuni, Malalis, Machacalis, Nacknenuckes, Aranaus, Bahués, Biturunas, 

Gyporocks, entre outros, que se afugentam para o leste em direção as águas do Mucury 

(Vale do Rio Doce): 

 

“Os traficantes davam caça aos indígenas como animaes ferozes. Diz-se 

mesmo, que para adestrar os caens nesta caçada, dava se lhes a comer carne de 

selvagens assassinados, e que foi em represália destes horrorosos atentados que 

os selvagens se derão a anthropophagia, devorando as victimas que lhes cahião 

nas mãos” (193) (Ottoni, [1858-1938 ]:193).  

 

   

Um destes embates entre bandeirantes recém-chegados e „botocudos‟ nas 

margens do Santo Antônio foi capturado pelas lentes da historiografia, mas fica claro a 

intenção de colocar os invasores como vítimas, cujos acampamentos e fazendas eram 

atacados por selvagens enfurecidos (Dutra:16). Toda esta crueldade alcançou dimensões 

mais amplas, pois a generalização “botocudo” pode ter sido aplicada a qualquer 

agrupamento indistinto de índios nas matas, independente do uso de botoque, aplicando-

se a todos ―que ainda mantinham, em relação aos colonizadores, uma atitude hostil e 

justamente por isso eram tratados como bárbaros, antropófagos e selvagens, incapazes 

de serem reduzidos a paz, a não ser pelo uso da força” (Lamas, 2013:224). Por outro 

lado, mais especificamente, os „botocudos‟ que habitavam a bacia do Rio Doce eram 

créns ou gueréns, da nação Krenak, pertencentes aos Tapuias (Macro-Jê) e que foram 

relacionados com os Aymorés (Lamas, 2013: 220). Além do genocídio, desde meados 

do século XVIII os botocudos resistiram bravamente às tentativas de „domesticação‟ o 

que incluía técnicas de miscigenação dos indígenas com a população branca para a 

formação de mão-de-obra agropastoril
6
.   

                                                           
6
 Uma a aplicação deste método de controle sobre os botocudos pode ser encontrada em MATTOS, Isabel Missagia. Sedução e 

escravidão: a administração dos Botocudos em Minas, século XIX. In: Escravidão Indígena. Revista de Estudos de História. São 
Paulo: UNESP, 2003, pp.65-81. 
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 O „massacre de Conceição do Mato‟ ficou retido na memória oral dos 

descendentes, conforme ilustra em entrevista Aírton Krenak (2009), ocasião em que o 

descendente dos valorosos „botocudos‟ lembra que seus antepassados habitavam o 

sertão e se orientavam pelos rios onde também encontravam alimentos, mas que com a 

chegada dos europeus com suas doenças e saga assassina, afastaram-se de suas margens 

em direção às matas do Rio Doce.   

Fechando a gira sobre estes povos cumpre breve registro sobre seus 

descendentes atuais – Krenak – que nas regiões mais a leste continuaram a ser violados 

durante todo século XIX, sobretudo devido à expansão da fronteira agropastoril (Lamas, 

2013:232-240). Uma curta trégua adveio com as medidas aproximativas do Marechal 

Rondon na segunda década do século XX, mas a guerra permanente prevaleceu e 

algumas famílias chegaram a ser confinadas durante o período da ditadura militar 

(1964-1985) numa espécie de reformatório ou colônia penal e posteriormente na 

Fazenda Guarani, em Carmésia, nas proximidades de Conceição do Mato Dentro
7
.  

 

1.3. Almas Híbridas no Roteiro do Rosário  

Uma vez caracterizados os povos que ocuparam a região do espinhaço no 

contexto do contato e as consequências deste para sua conformação histórica e situação 

atual, passamos ao próximo „nível estratigráfico‟, correspondente ao sistema escravista. 

Estando explícito que este sistema é definido como uma formação social e econômica 

apoiada no tráfico e na exploração da mão de obra escrava, mas também envolto em 

afetos e agências que reverberam o contato entre povos diferentes.     

Em ―Os Negros nas Minas Gerais”, Carneiro (1964:11-25) destaca o profundo 

reordenamento imposto pela descoberta das minas à sociedade colonial. A exploração 

do ouro e depois do diamante provocou o fluxo de mais de meio milhão de africanos 

nos cerca de setenta anos em que a mineração configurou-se como atividade mais 

                                                           
7 Atualmente a Terra Indígena Krenak está localizada no  munícipio de Resplendor (Vale do Rio Doce – Norte de Minas), recebendo 

da União permissão para usufruto.  A região da Fazenda de Carmésia é atualmente ocupada pelos Pataxós, que também foram 

alocados lá durante a ditadura militar, como solução agrária para os sobreviventes do massacre e  saque de suas terras no Sul da 

Bahia e expulsão da Aldeia Mãe de Barra Velha(episódio conhecido como o Fogo de 51).  Ver:                                                                                        

-Oliveira, Augusto Marcos Fagundes. Ser Pataxó: Educação e Identidade Cultural. Dissertação (Mestrado). Ilhéus, BA: 

UFBA/UESC,2002.                                                    - 

CARDOSO, Juliana S. O resgate da identidade como estratégia de sobrevivência entre os índios Pataxó. 2000. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa EICOS/Instituto de Psicologia. 164f 
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importante da empresa colonial. Além do reordenamento do tráfico interno e da 

escassez e inflação dos gêneros alimentícios provocado pelo considerável afluxo 

populacional que se dirigiu para as minas, com reflexos sobre todas as regiões do país, a 

própria criação da Capitania de Minas Gerais resulta destas mudanças. A maioria dos 

cativos era de origem Banto, mas também merece menção a penetração de negros da 

Costa da Mina que vinham pelo ―caminho da Bahia pelas gerais, pelo São 

Francisco‖(Carneiro,1964:19), uma vez que suas picadas eram mais abertas e propícias 

para o transporte de tropas e cargas. Sem desprezar a crueldade inerente a este tipo de 

jugo, o autor destaca a singularidade da escravidão nas áreas minerárias em relação ao 

período anterior em que o tráfico era restrito ao abastecimento da empresa açucareira, 

em especial a abertura para uma maior especialização de atividades e o surgimento, 

além dos negros de ofício, das modalidades de ganho e aluguel. Além de minerador, 

encontramos os negros envolvidos em várias atividades que se desenvolveram no esteio 

da principal, como comerciante, taverneiro, doceiras, amas de leite, etc. Tal 

configuração abriu espaço para maiores oportunidades de ascensão social, pois ao lado 

das economias monetárias, o contrabando foi eleito como estratégia legítima de luta 

pela liberdade, como ilustra a história de Chico Rei, sendo que nas minas  ―Não teve 

paralelo em parte alguma do país, em período comparável, o número de escravos que 

encontraram modos e maneiras de comprar sua alforria‖ (Idem:25)  

A dimensão da população livre na Capitania de Minas Gerais é corroborada por 

estudos de história demográfica que abrangem desde a segunda metade do século XVIII 

até início do século XIX, isto é, o período em que se acentua a diversificação produtiva, 

notadamente o crescimento das atividades agrícolas e pastoris, que passam a ocupar 

papel preponderante em toda a capitania, pari passu ao declínio da mineração. Almeida 

(2005:137-160) destaca que no período de 1767 a 1821, a ―população escrava cresceu 

43,65%, ao passo que a população livre atingiria a fantástica taxa de crescimento de 

305,17%!‖ (Almeida:142), revelando a importância de um grande número de unidades 

produtivas baseadas na mão-de-obra familiar. Para o ano de 1767, o mapeamento 

produtivo da capitania e a distribuição da mão-de-obra escrava entre as atividades revela 

a predominância da agropecuária, dado que as unidades classificadas como “roças” são 

numericamente superiores às “lavras” em todas as comarcas, sugerindo ―que eram estas 

as atividades que estavam disponíveis a um maior número de pessoas. O acesso às 

―terras de cultura‖ devia ser bem mais possível para os pequenos proprietários do que 

às datas, tão disputadas‖ (idem:145).   
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Especificamente em relação a comarca do Serro Frio, Almeida (2005:137-160) 

destaca os dados dos anos de 1767 a 1776  indicando que foi a que apresentou o maior 

crescimento populacional, nada menos que 99%. Em relação a população livre, 

importante assinalar que seu crescimento não implicou em declínio do número de 

escravizados, que em termos absolutos cresceu de 18.038 em 1767 para 24.640 em 

1821, o que significa que neste último ano representavam menos de 30% da população 

total da Comarca, uma vez que a população livre somava 58.952. A autora associa este 

fato com especificidades no padrão da atividade minerária na Comarca do Serro Frio, 

relacionando com aspectos da real extração de diamantes
8
. Com relação à alocação de 

mão-de-obra, 76,2% dos escravizados eram empregados nas roças em 1766.  Para este 

mesmo ano, contrapondo as 186 lavras identificadas na comarca, a soma das 1327 roças 

existentes mais as 88 fazendas conduz à cifra de 84,4% das unidades produtivas 

vinculadas as grandes unidades pecuaristas do sertão, ou seja, fazendas, ―já que, eram 

as comarcas em que elas aparecem (Rio das Velhas e Serro Frio), as que possuíam ―os 

sertões‖, região com reconhecida vocação para a grande propriedade 

pecuarista‖(Almeida,2005:147).  

Ajustando as lentes para Conceição do Mato Dentro, fato é que a diversificação 

econômica parece ter se instituído desde a primeira metade do século XVIII, associada a 

localização e acompanhando o desenvolvimento da cidade, uma vez que o  intenso 

trânsito comercial pode ser deduzido pelo grande número de pequenas lojas e mascates 

(Dias,1994:23). Mais ainda: 

 

(...) não há dúvidas que o distrito surgiu em função do ouro, bem no início do 

século XVIII(...) No entanto, não parece que teve uma mineração tão 

duradoura e expressiva como Vila Rica, por exemplo, (...) Por outro lado, 

documentos produzidos a partir de meados do século revelam que o povoado, 

aproveitando sua localização, garantiu sua estabilidade econômica na condição 

de entreposto comercial (Dias, 1994:24). 

 

Todos estes estudos indicam que, embora de importância fundamental, a 

exploração do Ouro e do Diamante não se constituiu na atividade exclusiva da Comarca 

do Serro Frio, coexistindo com outras caracterizadas pelo emprego da mão de obra 

escrava e também de mão-de-obra livre, em meio da qual se incluíam negros 

alforriados. Todavia, este quadro não deve gerar a ilusão de que a ocupação do 

                                                           
8
 O que é confirmado por outros autores, como Bergad(1999): ―Is the evident that in the old comarca of Serro Frio, slaves imported 

continued when they rad virtually   ceased elseware. This has because of labor demands related to the persistence diamond 
production in Tejuco(Diamantina), place gold mining actitives around Serro itself, and expansion of cotton cultivation in the late 

eighteenth century in the Jequitinhonha and Araçuaí Rivers valleys”.Ver: Bergard, L. Slavery and the Economic and Demographic 

History of Minas Gerais, Brazil, 1720-1888 (New York: Cambridge University Press, 1999) 298 pp. (:112) 
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espinhaço meridional tenha se processado sem o jugo contraposto à resistência dos 

escravizados. Indicador neste sentido são os quilombos formados na região, tais como o 

Bandeira Grande (Diamantina) e outro em Santana do Riacho, próximo ao Pico do Breu 

(Goulart, 2001:56).  

Entre os sítios arqueológicos que atestam a presença dos africanos escravizados 

no espinhaço meridional estão o grande número de senzalas identificadas na região. Em 

“Memórias de um Catopê
9
”, Mestre Ivo nos brinda com suas lembranças acerca dos 

quilombolas das comunidades do Baú e do Ausente, apontando sua origem a partir da 

Costa da Mina e Benguela (Luanda, Angola enfim), distinguindo claramente estas duas 

gerações e louvando seu parentesco com os negros que permaneceram na região do 

Milho Verde após a abolição e que, como os do Baú, eram oriundos de várias senzalas: 

― senzala do Sr. Leranim, fazenda Manga do Prego, Sr, Carlos de Paulo, fazenda do 

Delgado, e mais duas senzalas , do Sr. Virdigal e senzala do Sr. Moreira‖(Rocha, 

2015:113).  

Complementarmente às senzalas e quilombos, manifestações culturais 

associadas ao legado dos africanos escravizados são fartamente documentadas. Em   ―O 

Negro e o Garimpo em Minas Gerais‖, Mata Machado (1943 [1985]) compila uma 

série de cantos acompanhando práticas sociais como enterros ou lida coletiva na 

mineração, denominados Vissungos. Aplicando uma análise etimológica a este material 

e outros falares contemporâneos nas comunidades quilombolas próximas do Distrito de 

Milho Verde/Serro, Simões (2014) chega a falar em uma ―África banta na região de 

Diamantina‖, já que sua origem remete ao ―substantivo umbundo visungo, plural de 

ocisungo, significando louvores‖( Nascimento Apud Simões, 2014: 41)
10

. Lembrando 

as origens portuguesas da Festa de Nossa Senhora do Rosário, este autor registra a 

infiltração destes cantos nos Catopês que saem às ruas de Milho Verde nos festejos em 

louvor a esta santa (idem:45). Por sua vez, Andrade (2012:331-342) reflete sobre a 

dimensão diaspórica destes cantos dos africanos escravizados, destacando que ―Hoje, os 

vissungos são vestígios de uma cultura híbrida e diaspórica moldada por relações 

seculares, muitas vezes violentas, de trocas culturais, de negociações e incorporações 

das tradições (Andrade:340). Com efeito, embora destaque a origem dos vissungos 

                                                           
9 “Um dos grupos pertencentes ao congado de Nossa Senhora do Rosário, comandado por dois chefes: mestre e contra-mestre‖  (F. 

Van der Poel, 2013:200). 
10 Nascimento, Vera Lícia. A África no Serro Frio, Vissungos: Uma prática social em extinção. Dissertação de Mestrado. 

Faculdade de Letras. UFMG 2003.  
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como associada ao trabalho dos negros no garimpo, Mata Machado (1943) faz o 

inventário de uma multiplicidade de grupos temáticos para além da lida nas lavras, 

listando cantigas de caminho, Padre-Nossos, vissungos de multa e enterro.   

Encontramos por todo o espinhaço meridional experiências históricas com 

características diaspóricas e híbridas, a maioria encontrando correspondência no plano 

material. Antes mesmo de penetrar na cadeia montanhosa, na cidade de Santa Luzia, o  

Catopê  de Nossa Senhora do Rosário da comunidade quilombola de Pinhões conta com 

quase cem anos de existência. Em pleno planalto cárstico, devotos do Candombe
11

 

realizam seus festejos anuais em Lagoa Santa. Nesta cidade, escapando à invisibilidade 

dos que não conseguem ajustar suas lentes do fazer arqueológico para além da pré-

história, o complexo da Lapinha inclui a Gruta da Macumba, onde além da profusão de 

artefatos votivos se destacam entre seus vestígios uma cena de sacrifício animal intacta, 

com os remanescentes ósseos dispostos no interior de um círculo de pedras.  Já no 

contexto serrano propriamente dito, o Candombe também é preservado como tradições 

nas comunidades quilombolas aparentadas do Matição e do Açude, sendo que no 

primeiro encontram-se vestígios de uma roça de candomblé e no último, na Fazenda 

Cipó que demarca sua fronteira jaz de pé a senzala onde seus ascendentes eram cativos.  

Em Conceição do Mato Dentro, a Marujada é a principal manifestação que 

mantém a tradição de mais de duzentos anos da Festa de Nossa Senhora do Rosário. 

Embora tenha origem em ―danças de origem portuguesa, relacionadas à vida dos 

marujos em suas viagens na época do descobrimento de novas terras a exemplo do 

Brasil” (Gaeta, 2014:17), é provável que a mesma tenha absorvido representantes de 

outras guardas e reinos que existiam no passado, como a Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos, que foi definhando  ―e, hoje, a comunidade assumiu a promoção 

da festa do Rosário, no dia 1° de janeiro, seguindo a tradição da   irmandade, com 

missas, procissões, congado, reisado e outras danças típicas (Dias,1994:9)
 12

. A 

existência da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário está associada à construção da 

igreja codinome em 1728 e que nos registros etnográficos da pesquisa teve sua forma 

associada a de um Navio Negreiro, remetendo a elementos de memória e identidade 

própria dos africanos escravizados, o que é bem plausível já que ― na igreja Matriz de 

                                                           
11 ―Expressão religiosa de origem banto, em Minas Gerais, nas irmandades e festas do Rosário (F. van der Poel, 2013:164). 
12

 Além desta festa realizada no dia primeiro de janeiro na sede do munícipio de Conceição do Mato Dentro, o calendário de festejos 

para a santa inclui celebrações em vários localidades rurais,  a marujada percorrendo vários distritos da cidade, inclusive Candeias e 

Ouro Fino. “Entre outras manifestações, merece destaque „Os Caboclinhos”, no distrito de Santo Antônio do Norte (Tapera).  
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Nossa Senhora da Conceição, onde se realizava a festa do Divino apenas aos brancos 

era permitida a entrada (Gaeta, 2014:16).  

 

Figura 2. Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Conceição do Mato Dentro 

 

 

 

1.4. As pessoas do Mato Dentro: entre camponeses e quilombolas  

Fundado em 1931, o Mercado Municipal de Conceição do Mato Dentro continua 

ativo como ponto de encontro semanal para a venda e compra de produtos da roça. Um 

breve giro pelo local evidencia que os que ali comerciam suas colheitas, compostas de 

itens maravilhosamente diversos, são em sua maioria os negros provenientes dos 

distritos e localidades da zona rural da cidade, incluindo quilombolas. Tal constatação é 

ponto de partida para a reflexão sobre a formação do campesinato na cidade.  

Acerca desta categoria, embora ganhe materialidade e evidência 

concomitantemente ao avanço republicano no Brasil, Guimarães e colegas (2007) 

ressaltam que sua gestação vem desde a origem do processo colonial, momento em que 

formam as primeiras unidades camponesas gravitando em torno dos latifúndios 

açucareiros. De forma similar, ressalvando as especificidades próprias de cada contexto, 

sua presença pode ser identificada em Minas nas grandes estâncias pecuárias do sul e no 

sudeste cafeeiro, ou seja, ―O campesinato se fez presente na realidade brasileira 

também em outras regiões ou ciclos onde predominavam atividades econômicas e 

produtivas voltadas para o mercado colonial, imperial ou 

republicano”(Guimarães,2007:  99).  



22 
 

Ao refletir sobre os aspectos econômicos, culturais e ideológicos do campesinato 

brasileiro, Sabará (1997) corrobora a tese de sua dispersão por várias regiões do país 

desde o período colonial. Todavia, chama atenção para sua identificação tardia, 

contrastando com esta importância. Indo mais além, destaca uma de suas 

especificidades despercebida pelos estudiosos: o campesinato negro.  Admitindo sua 

existência como categoria social e fato empiricamente verificável, este autor critica a 

visão euro-centrada e etnocêntrica que teria contribuído para a visão embranquiçada ou, 

na melhor das hipóteses, mestiçada do campesinato brasileiro.  Abarcando negros 

alforriados ou fugitivos que se constituíam como camponeses livres ou “meeiros de 

glebas familiares”, o campesinato negro encontrou na desintegração do sistema 

escravista as condições históricas ideais para sua explosão, momento em que os 

quilombos ou comunidades de camponeses livres proliferam pelo estado, tendo como 

expressão atual as comunidades quilombolas e as comunidades negras rurais  

(Sabará:93-106). 

Uma visão simplista sobre as comunidades quilombolas consiste em separá-las 

dos quilombos formados no período escravista, cujo estudo seria atribuído aos 

arqueólogos. Já as comunidades quilombolas seriam objeto da antropologia. Sem 

desconsiderar as rupturas, a pesquisa em tela se distancia desta tese ao considerar que 

não é possível isolar o passado, toda leitura deste tempo é feita desde o  presente 

(retroativa, portanto), imprimindo-lhe significações nesta nova temporalidade. Isto 

permite enxergar também processos de continuidade, incorporando as comunidades 

quilombolas formadas depois da Abolição, já que este estatuto não lhe garantiu o acesso 

a terra, dado seu potencial como força de trabalho a ser explorada (no campo).   

Inscritas neste contexto, comunidades de roceiros negros espalham-se por todo o 

Espinhaço Meridional. Especificamente em Conceição do Mato Dentro
13

, Santos & 

Camargo apontam a existência de duas: Três Barras e Candeias, sendo que nesta última 

emergiriam os relatos sobre Abel Matias e sua tenda. Horta e colegas (2013) 

acrescentam a este quadro as comunidades de Cubas e Buraco, mas as mesmas 

formaram associação junto com Três Barras recebendo certificação única da Fundação 

                                                           
13 Discorrendo sobre o quilombismo no Brasil, Abdias no Nascimento relata uma visita que fez á Conceição do Mato Dentro no ano 
de 1975, destacando  a entrevista de um afro-descente de 104 anos residente numa comunidade negra ou quilombola localizada na 

área rural do município, cerca de 10 km da sede e cujo percurso só era possível de ser feito a pé (e certamente por montaria). Ver: 

Nascimento A. Brasilian Quilombismo. In: African intellectual heritage a book ok sources. Assante, M.K; Abarry,M.K. Temple 
University Press. Philadelphia, 1996(:514). Este registro é mais um indicativo da importância do campesinato negro na cidade, 

embora não seja possível afirmar qual comunidade se trata ou até mesmo se mantém suas características na atualidade, pois como 

afirma Sabará(1997:   ―Com o progressivo avanço do capitalismo no campo, estas comunidades camponesas negras tendem a 
desparecer‖(:102).  
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Palmares (auto-reconhecimento). Gomes (2015) menciona a existência de sete (7) 

comunidades, além das já identificadas, mas entre os novos casos apenas Taquaril está 

na jurisdição da cidade. As outras duas estão localizadas nos munícipios vizinhos de 

Congonhas do Norte e Alvorada de Minas.  

A existência de comunidades quilombolas em Conceição do Mato Dentro  e nos  

munícipios vizinhos corrobora os estudos locais de Barbosa & Silva (2014), em que 

destacam que ―O regime escravista certamente não foi diferente nessa região, nem 

nessas cidades, do que foi em toda região aurífera (:121)‖, atestando a capacidade dos 

negros exaltada por Carneiro (1964)  de se adaptarem às condições ambientais através 

do ― aproveitamento da terra, tanto pela pequena propriedade como pela policultura, 

(...) o quilombo prioritariamente serviu ao desbravamento de florestas além da zona de 

penetração dos brancos‖ (Carneiro: 196435-36). Cobiçadas pelos fazendeiros, estas 

roças  férteis ocupadas por camponeses negros e quilombolas  vão sendo, ao longo do 

tempo,  continuamente pressionadas pela expansão da fronteira agropecuária e outros 

vetores de desenvolvimento capitalista, configurando relações raciais opressivas que 

atingem sua expressão mais brutal nos períodos colonial e imperial, o que pode ser 

ilustrado no plano material pelo Cruzeiro da Forca, situado no ponto mais alto do centro 

de Conceição do Mato Dentro e apontado como local onde se enforcavam os escravos.  

 

 

           Figura 3. O Cruzeiro da Forca (sem datação) 

 

 

Importante assinalar que a violência imposta sobre os africanos escravizados 

extrapolam os marcos cronológicos da Colônia e do Império, contaminando contextos 
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pós-abolição e afetando seus descendentes. Especificamente na região em estudo, um 

exemplo desta herança de violência e exclusão é o saque das terras da fazenda Mata-

Cavalo, localizada no município do Morro do Pilar, mas que até a primeira metade do 

século XX esteve vinculada a Conceição do Mato Dentro. Procedendo a minuciosa 

análise dominial da extensa propriedade, Grossi & Martins (1997:7-22) recuperam o 

testamento de Constança, carinhosamente chamada de Mãe Tança pelos seus cativos. 

Datado de agosto de 1883, referido testamento seguia determinação do falecido pai de 

Constança, José Pereira de Abreu e Lima, fidalgo da Casa Imperial e amigo de D. Pedro 

II e na prática representava a transformação da fazenda Mata-Cavalo em um quilombo. 

Por meio dele são declarados livres todos os escravizados, antes mesmo da abolição, 

destinando aos mesmos como herdeiros de suas terras, sob a condição de 

inalienabilidade das mesmas, ou seja, de permanecerem ali morando em sociedade, 

sendo vetada a venda ou alienação. E assim procederam até 1930, momento em que tem 

início uma série de chacinas, incêndios criminosos e litígios jurídicos agenciados por 

fazendeiros da região com apoio do aparato jurídico-policial, pendendo sempre em 

desfavor dos proprietários, em clara dissonância com o estabelecido no estatuto 

testamentário. Durante todo este período os negros alforriados ali cultivaram 

principalmente o milho, feijão, café
14

, bananas e cana-de-açúcar (a partir da qual 

produziam rapadura e cachaça) e celebraram explicitamente suas festas e rituais de 

devoção a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.  

 

(...) entre 1939 e 1956, sucederam-se conflitos judiciais, contestações e 

assassinatos pelas terras da Fazenda do Mata-Cavalo. Nos cartórios da cidade 

de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, estão os vários processos 

movidos por negros e latifundiários envolvidos na luta pela propriedade da 

terra. Há, no Cartório do Crime, intrigantes processos sobre a questão (Grossi 

& Martins, 1997: 11-12). 

  

                                                           
14

 Guimarães et ali (2013:115) refletem sobre as transformações ocorridas no Brasil entre o final do século XIX e início do século 

XX, período caracterizado como de transição entre o escravismo e o capitalismo.  Destacando a continuidade histórica estabelecida 

entre o nordeste açucareiro, a região das minas e o sudeste cafeeiro, destaca o escravismo como condição para a acumulação e 

transferência de riquezas de um ciclo de crescimento a outro. O acúmulo de terras, de capital e a grande massa de africanos 

escravizados se constituíram parte significativa dos recursos para o financiamento do café no século XIX. Embora a análise destes 
autores tenha como base o vale do Rio Paraíba do Sul, é plausível a hipótese de que a introdução da cultura cafeeira, ainda em que 

menor escala, tenham se estendido para outras regiões do sudeste, incluindo áreas do espinhaço meridional. Ao que tudo indica, esta 

atividade foi uma dos carros chefes da Mata Cavalo, como ilustra o depoimento da anciã Maria Francisca de Jesus, neta de escravos 
e nascida na fazenda, onde diz que ―Saíam de lá cargueiros e mais cargueiros de café e de milho, para serem vendidos em Morro 

do Pilar, cidadezinha próxima, onde também eram enterrados os mortos do Mata-Cavalo (Grossi & Martins, 1997:16).Durante o 

percurso da pesquisa, foi identificada o emprego de mão de obra dos negros da Comunidade Quilombola do Buraco (Conceição do 
Mato Dentro)  na colheita de café da Fazenda Mata Cavalo, por eles ainda assim chamada, embora receba outra denominação pelos 

proprietários atuais.  A diária para o trabalho na colheita girava em torno de R$ 25,00 a R$ 30,00 (2012).   No Morro do Pilar, além 

da cultura cafeeira destaca-se a metalurgia, sendo o principal sítio arqueológico a  Real Fábrica de Ferro de Morro do Pilar(1812).   
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Considerando o percurso sobre o campesinato negro nas terras altas do 

espinhaço, cumpre destacar sua constituição a partir de múltiplas vertentes. Desde os 

quilombos levantados como estratégias de sobrevivência ou comunidades de roceiros ou 

passando pela mão-de-obra livre explorada pelo latifúndio através de regimes como 

„meia‟, „terça,‟ arrendamento e, mais recentemente, diárias miseráveis.    

Onde a investigação científica encontra obstáculo para o avanço da análise, a 

perspectiva estética pode ser acionada para auxiliar na compreensão destes processos, 

na medida em que nos fornece informações valiosas sobre o imaginário deste universo 

constituído a partir de experiências diaspóricas e híbridas. Exemplo majestoso é a 

Estátua do Homem do Mato Dentro, esculpida para celebrar a memória dos trezentos 

anos do município (2008). Ali vemos o desbravador do Mato Dentro descansando sobre 

o ventre o chapéu que usualmente o protege do sol escaldante. Apoiada pelos ombros a 

enxada com a qual lavrava suas roças e no chão a bateia com que apurava o nobre 

metal, referência clara da importância complementar entre o garimpo e as atividades de 

provisão alimentar que garantiam sua sobrevivência na paisagem hostil.  

 

Figura 4. Escultura “ O Homem do Mato Dentro” 

 

Artista: Paulo Virgílio, alcunha Grilo (2008)  

 

Entre botocudos, quilombolas e roceiros negros, o Homem do Mato Dentro 

prossegue sua jornada pela sobrevivência.  Seu principal desafio na atualidade é resistir 
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aos novos vetores de desenvolvimento capitalista
15

 sobre suas terras, das quais ainda 

consegue extrair boas e variadas colheitas, como as que podemos fruir no Mercado 

Municipal de Conceição.   

 

1.5. Gênese da Umbanda: perspectivas cosmológicas no Brasil pré-republicano 

Diferentes visões são lançadas acerca das tentativas de afirmação da Umbanda 

como religião tipicamente brasileira no início do século XX. Ao empreender uma 

revisão apurada dos principais autores que se debruçam sobre a questão, Jorge 

(2012:153-164), destaca três correntes principais que têm orientado pesquisadores das 

ciências humanas no tocante ao problema: a primeira estaria ligada à experiência de 

revelação do Caboclo 7 Encruzilhadas a partir de seu médium Zélio Fernandino de 

Moraes, ocorrida na cidade de Niterói em 1907 e que viria a se constituir em mito 

fundador da nova religião. A segunda é de que a Umbanda seria resultado de uma 

gestão mais prolongada, sendo presente desde o período colonial, através de rituais 

sincréticos que abarcavam as tradições africana, cristã, indígena e europeia, envolvendo 

cura, presença de espíritos, incorporação, danças e toques. Por fim a tese que aponta seu 

surgimento entre as décadas de 1920 e 1930 na região Sudeste, como parte de um 

movimento de transformação global que incluía a desagregação do africano a uma 

realidade urbana e industrial. Com base nestes processos, a autora apresenta sua síntese 

corroborando a tese de surgimento da Umbanda antes de 1900, mas ressaltando aspectos 

ligados às macroestruturas e mudanças no modelo econômico brasileiro, mais 

especificamente o impulso da urbanização e industrialização. Além da desagregação da 

memória coletiva da África como condição adaptativa à nova realidade brasileira, 

assinala uma ― segunda  desagregação na sociedade de classes capitalista, deixando-os 

à margem no processo de integração social‖(Jorge,2013:155).  

Sobre esta supressão dos elementos de africanidade, Souza (2014:143-162) 

destaca que o ideal do branqueamento da nação estava estritamente associado às teses 

eugenistas e de  superioridade do branco. Ao cravar local distintivo para manifestação 

de entidades espirituais representativas do universo de excluídos da sociedade brasileira,  

                                                           
15 Os principais conflitos em curso dizem respeito a implantação de um empreendimento transnacional na área de mineração. A este 

respeito:  Gustin, M.B.S.; Santos, B. S. (Org) Impactos da Mineração na Região de Conceição do Mato Dentro. Projeto 

Internacional de Pesquisa Cidade e Alteridade. Convivência Multicultural e Justiça Urbana  BELO HORIZONTE, 2013(42p); e: 

Santos. A. F. M & Zucarelli, M.C. Entre o real e o suposto: Pode um mineroduto operar sem uma mina para a captação do 

minério? 38º Encontro Anual da Anpocs. GT07 - Conflitos ambientais, estado e ideologia do desenvolvimento: mediação e luta por 

direitos. http://zip.net/bntGcw 
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o mito fundador da Umbanda fez contraponto ao  discurso elitista do início do século 

XX, ―que considerava os negros e todas as reminiscências da África como inferiores e 

desqualificadas‖ (Souza:146). Para os eugenistas, o predomínio dos gens brancos sobre 

os demais no processo de miscigenação ―produziria uma população mestiça sadia, 

capaz de tornar-se sempre mais branca, tanto cultural como fisicamente‖ (idem:150). 

Esta época marcou a ascensão dos ―mulatos bacharéis” (Ortiz,1999). 

Por outro lado, Queiroz (1989:29-46) aponta que a assimilação e a miscigenação 

eram estratégias dos próprios descendentes de africanos e indígenas com o objetivo  de 

garantir uma inserção eficaz na incipiente sociedade republicana. Além disso, a herança 

cultural destes povos possuía uma especificidade que os tornaram imprescindíveis na 

agenda de construção de identidade nacional, num contexto marcado por tensões entre 

grupos sociais que vinham se formando desde o período colonial e outros recém-

chegados, formados a partir das levas de imigrantes que por aqui aportaram nas 

primeiras décadas após a proclamação da República, principalmente nas regiões de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Para a autora, em certa medida, constituindo-se em patrimônio 

cultural por excelência, esta „religião do livro‟ faz parte do empreendimento intelectual 

que ganhou visibilidade com a realização da Semana da Arte Moderna (1922). Como o 

personagem Macunaíma de Mario de Andrade (1893-1945), resintetiza a brasilidade na 

reunião das raízes africanas, aborígenes e europeias.  Através da teoria da antropofagia 

de Oswald de Andrade (1890-1954),  devorou elementos culturais díspares fundindo-os 

em uma nova totalidade heterogênea. Negrão (1996), concorda que esta ―síntese 

resultante do sincretismo não culmina em um produto final totalmente homogêneo e 

globalizante, tal como supõe o conceito em sua versão positivista‖(:38), mas chama 

atenção para as complexas tensões  internas que se mantêm em decorrência da 

coexistência de diferenças e oposições. 

Estas leituras evidenciam o esforço de atrelar o nascimento da Umbanda como 

religião tipicamente brasileira a mudanças sociológicas que se processam durante a 

primeira república e que são acentuadas na medida em que avança a implantação do 

capitalismo no país. Todavia, dois pontos limitam seu alcance para o âmbito deste 

trabalho. A primeira é a sutura da Umbanda a contextos urbanos, sendo constatado que 

o capitalismo já vinha se gestando no Brasil desde o período pré-republicano e 

transformando progressivamente as relações sociais no âmbito rural (formações 

campesinas). A construção de pontes entre passado e presente ou entre contextos 

históricos distintos tem como base a aceitação da ideia de que certas perspectivas 
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cosmológicas e suas expressões materiais associadas podem sobreviver, ainda e 

certamente que dotadas de novos significados. O desafio é estabelecer conexões entre 

elementos próprios do sistema escravista brasileiro, rural por excelência, com uma 

religião cuja institucionalização acontece na república, na vigência de uma sociedade 

capitalista ainda incipiente, mas em franca urbanização. O segundo ponto refere-se ao 

fato de que as características que especificam a religião são apontadas a partir da 

degeneração em relação aos cultos de origem Nago/Iorubá, que representariam as 

formas mais puras
16

. A par de toda a dificuldade de operar com modelos no escopo da 

ampla diversidade de manifestações religiosas de origem africana, para o caso da 

Umbanda a tese da universalidade do modelo nagô deve ser necessariamente 

problematizada pela influência que nela exerce a matriz Banto.  

A este respeito, no Dicionário de Cultura Popular, F. van der Poel 
17

 (2013:1088) 

remete a origem do termo Umbanda ao “Banto multirregional Oumbanda”. Apoiando-

se no escritor luandês Oscar Ribas, associa-a aos rituais de magia, cura e adivinhação da 

ciência da quimbanda, realizada por feiticeiros (Angola), onde sobressaem os 

―elementos indígenas, africanos (banto e nagô) e da cultura cristã dos pobres de 

Portugal‖. Quer seja realizado em terreiros ou na natureza, o culto é caracterizado pela 

incorporação de entidades e antepassados. Já a introdução do “cristianismo nos 

terreiros não se deu unicamente por imposição da igreja oficial, mas especialmente 

pelo encontro entre os próprios pobres formando uma união na diversidade (:1089).  

Sobre da penetração de elementos externos nos cultos africanos, E. Carneiro 

(1991) já havia destacado que, como efeito do contato com os europeus imposto pelo 

tráfico negreiro desde o século XV, ―os cultos negros não nos chegaram puros da 

África‖( :94).  Este processo de transformações culturais provocadas pela escravidão 

transatlântica na terra natal dos africanos escravizados é retratado por Vansina 

(2010:672-680), tendo como tela de fundo o Reino do Congo. Embora a conversão 

deste reino ao cristianismo recue ao final do século XV, o autor destaca o 

recrudescimento da centralização política e aumento da repressão da nobreza sobre os 

                                                           
16 Esta visão dominante deve-se a influencia de R. Bastide (1971) entre os estudiosos da Umbanda no Brasil, notadamente a 

atenção colocada por este autor no impacto do tráfico negreiro sobre a organização social dos africanos escravizados, sobretudo no 

tocante á linhagens, formação de autoridade, vida comunitária e acima de tudo de territórios que se constituíam em domínios ou 
pontos de referencia para ancorar lembranças. Ao debruçar sobre problemas da memória coletiva nos cultos afro-brasileiros, este 

autor reforça o papel fundamental das estruturas sociais em sua preservação, destacando o impacto da escravidão na destruição da 

organização da sociedade negra. Todavia, “ela pôde se reconstituir no Brasil reinterpretando, sem dúvida, alguns costumes 
arcaicos mais resistentes (..), mas reconstituiu-se, naturalmente, conforme as normas e os modelos da sociedade luso-brasileira‖. 
Ver: BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de civilizações. São 

Paulo (SP): Pioneira, 1971 (:335).   

17 Popularmente conhecido como Frei Chico. 
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camponeses das zonas rurais entre séculos XVI e XVIII, resultando no enfraquecimento 

da aldeia e dos laços matrilineares que as ligavam entre si, solapando os laços 

territoriais e o poder do “velho” líder local nkuluntu.  Correlato ao aumento da 

importância dos descendentes (filhos) na nova configuração patrilinear emergente, as 

mulheres, sobretudo as de origem camponesas, são as que mais perdem, sendo 

recrutadas como concubinas para alimentar os haréns dos nobres. Associado as 

calamidades naturais, este quadro registra o aumento da popularidade do ―kimpasi - 

culto destinado a eliminar o mpasi (o sofrimento, a indigência, a necessidade, a 

calamidade ou a aflição) [:674]. No âmbito religioso, a crescente hegemonia do 

catolicismo se processa concomitantemente à preservação e coexistência de traços da 

antiga religião, marcando as tentativas de edificação de uma igreja autóctone, onde ―a 

adoração dos santos, notadamente de São Francisco e de Santo Antônio, tenha 

desempenhado, em parte, o antigo papel do culto dos grandes antepassados (:677)”.  

Mais detalhadamente, este processo pode ser exemplificado pela noção de nkadi 

ampemba. 

 

 

Nkadi designa um espírito ancestral perigoso e mpemba (o além) reforça a 

noção de antepassado. A terminologia crista provém do domínio dos nkisi, dos 

ndoki e dos nganga, o nkisi tornando‑se “o sagrado” e “a graça”. Os 

missionários combateram os ritos do kitomi, da feitiçaria, do culto dos 

antepassados e das associações terapêuticas (kimpasi, marinda), mas toleraram 

a medicina praticada pelos nganga. (Vansina , 2010: 677)  

 

Podemos encontrar em circulação nas regiões das Minas no século XVII e XVIII 

referências a uma miríade de práticas que traduzem elementos descritos acima. 

Valendo-se de fontes oriundas do próprio direito canônico, como os Livros de Devassa 

e os Cadernos do Promotor, alguns estudiosos apresentam uma riqueza de dados 

quantitativos e qualitativos (casuística) que mostram que apesar de serem proscritas 

oficialmente, as práticas mágicas de curandeirismo envolvendo plantas e outros feitiços 

realizados por negros eram amplamente disseminadas nos períodos da Colônia e do 

Império. Em Minas Gerais os processos foram instituídos a partir da pequena inquisição 

conhecida como Visitações Marianas, ao passo que outras partes do Brasil sofreram 

intervenção direta da Inquisição de Lisboa.  

Ao focar nos processos executados entre 1748 e 1800 nas Minas, Souza (2012) 

destaca a feitiçaria como a prática mágica mais delatada ao Santo Ofício, representando 

25,3% de todas as denúncias. Somados, os casos de cura, benção e feitiçaria 
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representam 67,3% de todas as práticas mágicas denunciadas aos agentes episcopais e 

inquisitoriais, o que aponta a importância destas práticas no universo mágico-religioso 

das Minas durante a segunda metade do século XVIII. A quantidade de denúncias 

contra indivíduos de „cor‟, registradas pelas devassas no Serro Frio, chama a atenção se 

levarmos em conta o fato de ser a mais nova entre as comarcas da época. A região é 

responsável pela maior porcentagem de casos de feitiçaria em relação às demais práticas 

mágicas: cerca de 70% de todas as ocorrências envolvendo negros, pardos ou mulatos 

dizem respeito à prática. “Uma mínima suspeita já bastava para qualificar um negro 

como feiticeiro, ainda mais se com ele fossem encontrados os arquétipos ingredientes 

dos feitiços: pós, raízes, cabelos e ossos de defuntos, entre outros‖ (:69). A seguir o 

exemplo de um destes casos registrados em Conceição do Mato Dentro.  

 

Em Conceição do Mato Dentro, um cativo por nome Pedro confessara ter 

matado vários escravos e escravas de seu senhor (...) Posto em castigos, em 

razão das queixas de um escravo que adoeceu repentinamente,‖ resolveu a dar 

a cheirar e provar uns pós ao negro doente e  com a mesma brevidade com que 

cresceu a doença, com a mesma ficou são (Souza, 2012:69).
18 

 

Sob a perspectiva de constituição do saber médico em suas relações de 

circularidade com os africanos escravizados no Brasil, Lima (2013) descreve 

detalhadamente em sua tese de doutoramento as práticas de calunduzeiros e curadores 

clandestinos nas Minas do Século XVIII, incluindo práticas de cirurgias espirituais e 

amplo conhecimento das plantas.  

 

"No ano de 1734, no arraial de N. Srª da Conceição do Mato Dentro, um negro 

escravo de nome Jozeph Mina foi alvo de seis denúncias numa devassa por 

“curar de feitiços”. Para o bragantino Domingos Machado, o negro mina em 

suas curas através de adivinhações, “fas falar o diabo” para conseguir êxito na 

descoberta dos feitiços Outro denunciante, o licenciado Francisco de Brito, 

parecia comungar da mesma ideia, pois “presume que os cura [aos Feitiços ] 

por arte diabólica"(Lima, 2013:170).
19

  

 

Embora as denúncias no âmbito destes processos sejam descritas como agências 

de indivíduos isoladamente, é impossível dissociar sua origem de um universo e 

perspectivas cosmológicas compartilhadas pelos escravizados e que remetiam ao 

continente africano. Tal constatação implica em refletir sobre elementos de identidade 

que subjazem estas práticas. 

                                                           
18

 Extraído dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo 
19

 Extraído de AEAM. Devassas Eclesiásticas 1734 fl. 123-125. 
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Slenes (1992:48-67) concorda que mudanças culturais significativas foram 

vivenciadas pelos bantos antes mesmo da travessia para as Américas. Contudo, confere 

importância ao momento em que diferentes grupos destes povos estabeleceram contato 

forçado após a captura e no deslocamento de áreas remotas do interior africano para 

localidades costeiras, onde seriam comerciados. Considerando o intenso tráfico de 

africanos sequestrados em várias localidades da África Central, Austral, Angola e 

Congo Norte e transportados forçadamente em navios negreiros para áreas rurais do 

centro sul do Brasil na primeira metade do século XIX, sobretudo nas províncias de Rio 

de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, as mesmas emergem como potenciais para a 

formação de uma proto-nação bantu. Apesar de descartar a existência desta identidade 

compartilhada Kongo no continente africano antes do tráfico, Slenes (2006:273-316) 

advoga a tese de que elementos culturais dos povos que habitavam estas regiões 

sobreviveram a viagem através do mar da morte – a grande kalunga – contribuindo para 

a formação de matriz cultural comum nas senzalas do sudeste a partir de 1820. Ilustrada 

pelo complexo da Árvore Nsanda, a forma mais articulada de expressão desta herança 

seriam “os cultos de aflição comunitária (cultos que visavam restaurar a saúde social 

de seu grupo de referencia), em especial movimentos religiosos de conotação política, 

mais conhecidos, no que diz respeito aos kongo, por  Kimpasi.”(2006:276).   

Para além da unidade linguística, os grupos bantos possuíam elos culturais 

profundos que suprimiram as fronteiras antigas e contribuíram para o redesenho do 

mapa étnico no sudeste brasileiro. Entre os elementos que atestam a construção desta 

identidade está a língua franca das senzalas (o quimbundo, o umbundo e o kikongo), a 

gramática de parentesco centrada no conceito de linhagem e as danças circulares em 

sentido contrário ao relógio
20

. Em Vassouras-RJ, entre  1847-48, esta identidade 

africana Bantu assumiu configurações políticas, como atesta o plano de revolta escrava 

na cidade, descoberto e sufocado antes de sua eclosão e no qual  ‗‘Os envolvidos são 

membros de uma sociedade mística, secreta, devotada a Santo Antônio, e chamada 

umbanda‖ (Slenes,1992:64)
21

. Ao passo que esta a Nbanda se referia à agência de 

                                                           
20

 Este movimento circular em sentido anti-horário ainda é observado na atualidade, como na Gira de Umbanda do Centro Espírita 

São Sebastião, o primeiro assentado na cidade de Belo Horizonte (1933) e localizado no Bairro Concórdia. Dada as especificidades 

do material arqueológico referente a Umbanda e as populações afro-brasileiras em geral, a observação etnográfica em 
terreiros/contextos diásporicos na atualidade (quintais, comunidades quilombolas) é ferramenta valiosa e tem sido utilizada por 

vários pesquisadores, tendo se constituindo-se num recurso útil para a compreensão de alguns aspectos Tenda Pai Joaquim de 

Aruanda.   
21 Esta posição é mantida pelo autor em trabalhos mais recentes sobre o tema.  Ao associar as crenças originadas no reino do Congo 

com a resistência dos africanos escravizados no sudeste entre os anos de 1848 e 1880, Slenes (2012) refuta a tese que propala a 

assimilação da cultura dos negros em um quadro social onde as possibilidades de ascensão seriam abertas. Revestindo-se um caráter 

religioso, os cultos de aflição contribuíram para a preservação da memória africana e para a formação da identidade entre os 
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espíritos no tocante a realização de curas e malefícios, a associação com Santo Antônio 

―era com espíritos locais ou espíritos maiores da natureza, das tradições da África 

Central.‖ (1992:64).  Estes espíritos eram chamados no Kongo de mim‘kisi (bisimbi) e a 

realização dos cultos Kimpasi visava exatamente o seu abrandamento. Tal como já 

ocorrera na África, Santo Antônio foi elevado à condição de Funza brasileiro, isto é, 

―chefe dos espíritos tutelares da água e da terra em seu novo habitat‖ 

(Slenes,2006:306). Mas, a reverência dos povos de origem kongo pelos objetos bisimbi, 

em cujas fileiras estavam os espíritos dos primeiros habitantes do Brasil, estendia-se 

para elementos da natureza e paisagem. É o caso citado de adoração de uma pedra por 

um “preto-velho” no horizonte de um culto Cabula associada à revolta de São 

Mateus/ES em 1884 (2006:296). Também da capacidade de agência conferida ao fogo 

doméstico que ―Ao ligar o lar aos "lares" ancestrais, contribuía para ordenar a 

comunidade— a senzala — dos vivos e dos mortos‖ (Slenes,2011:256). Para além dos 

aspectos utilitários de moradia, a senzala emerge como base material unificadora, 

colocando em circulação perspectivas cosmológicas, como as que possibilitavam os 

jongueiros cumba manterem vivas suas ligações com o mundo espiritual e com os 

antepassados (Slenes, 2007:109-158) 

Tendo como fonte o noticiário de jornais cariocas em meados do século XIX, 

Barbosa (2008:7-19) lembra que tanto o termo candomblé quanto macumba (cumbe) 

são corruptelas de tambores, remetendo a danças mágicas e místicas violentamente 

reprimidas entre 1780 e 1850 e que foram taxadas depreciativamente pelas autoridades 

como pagodes. Por sua vez, indicando um sentido secreto de portadora das tradições 

que mantinham os elementos mais centrais do repertório simbólico da cosmovisão 

banto, a Nbandla remetia para a congregação mais antiga ―Esta associação ou 

congregação mais antiga certamente assumiu este nome público, em outro tipo de 

sociedade, para separar-se, ou não ser confundida com uma outra associação, esta sim, 

por certo, ―mais nova‖.(Barbosa,2008:7). Assim, como ramo independente das 

religiões e cultos afro-brasileiros a Nbandla bantu teria aparecido em 1853, quando os 

pagodes são separados em duas famílias: o Candombe ou Candomblé e a Macumba ou 

                                                                                                                                                                          
escravizados, com reflexos sobre suas estratégias de luta pela liberdade(2012:100-118)]. Ver: SLENES, Robert A ―Great Arch‖ 
Descending Manumission Rates, Subaltern Social Mobility, and the Identities of Enslaved, Freeborn, and Freed Blacks in 

Southeastern Brazil, 1791–1888 In: New Approaches to Resistance in Brazil and Mexico John Gledhill and Patience A. Schell, 

editors Duke 2012 Duke University Press.  
  

 



33 
 

Imbanda. Este papel da sobrevivência de princípios religiosos dos povos bantos como 

culto aos antepassados,  possessão e equilíbrio da força vital  havia servido antes de 

matriz para o fundamento e configuração do calundu no Brasil Colonial. Todavia,  

assim como na Umbanda, ―o repertório de sentidos e orientações cognitivas eram 

acionados de modo diferenciado conforme as circunstâncias e a diversidade de 

experiências religiosas desfrutadas pelos bantos e seus descendentes no 

Brasil”(Daibert, 2015:20) 

Clareando a hipótese aproximativa, o curandeirismo, a medicina, as diferentes 

práticas mágicas e religiosas de origem banto já circulavam em contextos pré-

republicanos. Um cenário sociológico comum foi sendo configurado em meio a 

abolição e proclamação da república, estendendo-se até meados do século XX, 

perpassado pela emergência de diferentes modalidades de campesinato negro (também 

formação da massa negra proletária urbana, no caso da umbanda e das macumbas 

paulistas e carioca) e apoiado em perspectivas cosmológicas compartilhadas entre 

descendentes de africanos escravizados. Se, no sistema escravista brasileiro, as 

manifestações de tais perspectivas cosmológicas eram confinadas ao âmbito doméstico 

das senzalas e quilombos, os ideais da república expressos em sua proclamação vão 

evidenciar a necessidade de invenção de outros lugares para tratamento da herança e 

conhecimento sobre as plantas e outras práticas mágicas disseminadas socialmente na 

clandestinidade, com destaque para o curandeirismo. No âmbito jurídico estas mudanças 

vão se refletir na tipificação dos crimes, com destaque para o trânsito da feitiçaria para o 

charlatanismo.     

Frente à diversidade característica da Umbanda no Brasil, qualquer definição 

que se proponha selar definitivamente as questões em torno de sua origem e 

manifestações padeceria em sua presunção. Todavia, é preciso alertar que a definição da 

Umbanda estritamente como religião brasileira, tendo como parâmetro o discurso 

político que permeia seu processo de institucionalização, sucumbe aos propósitos 

ideológicos de construção de uma identidade nacional. A contribuição dos africanos 

escravizados e de seus descendentes para sua formação histórica é minimizada.  Bem 

certo que a Umbanda nasceu em solo brasileira, mas sua definição não pode ser restrita 

tendo como base um local físico e geográfico. A presença em seu escopo de 

perspectivas cosmológicas que remetem à África, especialmente as ligadas à Matriz 

Banto, não pode ser menosprezada. Esta constatação corresponde exatamente ao que 
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pode ser observado em um grande número de terreiros na atualidade.  Daí a preferência 

pelo termo religião afro-brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

II- Materialidades Emergentes 

 

2.1. Descrição do Sítio Arqueológico 

2.1.1. Aspectos Locacionais 

O sítio arqueológico “Engenho de Pedras- Tenda Pai Joaquim de Aruanda”  

localiza-se em uma altitude de 1054 metros. Do ponto de vista geomorfológico, está 

assentado em um dos alinhamentos de quartzitos da Unidade Cristas de Ouro Fino, que 

em alguns pontos alcança mais de 1200 metros, erigindo-se como divisor hidrográfico 

da bacia dos rios Parauninha e Lambari, ―sendo localmente designada Serra de Ouro 

Fino, Serra da Penha e Serra da Gurita
22

‖ (REZENDE & SALGADO, 2011:56).  

No alto da crista a vegetação é exuberante, menção especial às espécies raras de 

orquídeas, bromélias e cactáceas. Uma íngreme escarpa se abre para o horizonte de 

paisagem identificado por Rezende & Salgado (2011) como a Depressão Marginal da 

Serra do Cipó (que vai margeando o curso do Rio Santo Antônio e de seus principais 

afluentes) e o Planalto Superior da Serra do Cipó (Rezende & Salgado,2011: 57). Esta é 

a vista do sertão (oeste), onde a vegetação se apresenta tão escassa que é possível 

identificar o substrato quartizítico (rocha metamórfica) que sustenta o conjunto, 

marcando passagens entre os campos de altitude e os campos rupestres propriamente 

ditos. Todavia, ao sítio está localizado na vertente oposta à escarpa, isto é, Leste, por 

trilhas que margeiam no sentido montante-jusante os  pequenos cursos d‟água e as  

densas matas de encosta sue ora se emendam com as galerias. Os atributos simbólicos 

atribuídos a esta riqueza vegetal e hidrográfica constituíram-se em uma variável crucial 

para o assentamento da Tenda, ainda no terço superior. Todavia, a vegetação vai se 

tornando menos densa e arbustiva na medida em que aproximamos nosso olhar dos 

terços médio e inferior, transitando entre matas de capão, campos rupestres, até se 

transformar em pastos cobertos por braquiárias próximo ao sopé, onde está localizada a 

Igreja Nossa Senhora Aparecida (Distrito de Ouro Fino).  
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 Entre a população local apenas a primeira e a terceira denominação foi enunciada, sendo a última mais frequente. 
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Figura 5. Localização do Sítio Engenho Pedras-Tenda Pai Joaquim de Aruanda 

 

Elaboração: Igor Ferreira (2016) 

 

Embora o estudo tenha se focado sobre o coletivo Engenho-Tenda, bem como 

em outros associados como: lagoa, pedreira, mata, moinhos, tronqueiras e vestígios 

dispersos em seu entorno, a propriedade rural do dirigente era bem maior. Dada as 

características próprias da deposição de artefatos votivos na Umbanda, é possível que 

prospecções oportunísticas resultassem na identificação de vestígios nesta área. Esta 

tarefa, contudo, excede os limites deste estudo. Por outro lado, foram incorporados os 

escombros Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada no distrito de Ouro Fino, dada a 

importância que a mesma exerce no conjunto do legado material e simbólico que nos foi 

confiado por Abel Matias.  

Focalizando no complexo Engenho de Pedras- Tenda Pai Joaquim de Aruanda, é 

importante destacar que o mesmo se localizava em posição estratégica para os 

quilombolas de Candeias, exatamente na metade da trilha que ligava esta comunidade a 

Ouro Fino. Na rodovia que passa por este distrito fazendo a ligação entre Congonhas do 

Norte e Conceição do Mato Dentro, embarcavam em direção a esta última. Entre os 

documentos cartográficos do Arquivo Público Mineiro encontra-se um mapa da cidade 
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confeccionado em 1934.
23

 Nele esta rodovia é retrata como estrada como de terra, assim 

como a que ligava o distrito de Ouro Fino ao de Córregos, cuja ocupação associada à 

corrida pelo ouro antecede até mesmo a fundação da sede municipal. Não são retratados 

acessos à região da Tenda, mas como o período em que foi assentada excede em mais 

de trinta anos a elaboração do referido mapa, é possível que os caminhos de tropas 

utilizados na travessia tenham sido abertos ou ganharam visibilidade a partir da década 

de 1930 e serviam para o transporte das cargas até a estrada principal que durante este 

interregno teria sido asfaltada.  

Aproximadamente na metade do caminho entre Candeias e Ouro Fino a 

Tronqueira do senhor das porteiras (Exu) abria uma picada (encruza) que levava até a 

Tenda. Afetados sensorialmente pelos toques de atabaques, os transeuntes encontravam 

ali um ponto de pouso e refrego após suas longas jornadas. Vários casais com famílias 

constituídas na atualidade celebram a memória de seus primeiros encontros amorosos 

que teriam ocorrido no local, onde ocorriam também muitas festas de caráter „profano‟ 

(forrós). Outro fato que chama a atenção são as relações afetivas e de compadrio 

estabelecidas entre famílias residentes em Candeias e Ouro Fino, principalmente entre 

aqueles que habitavam mais próximos dos sopés. É provável que o sítio Engenho-Tenda 

tenha exercido um papel importante no estabelecimento destas relações, pois estava 

situado no meio.  

Defendendo a viabilidade da aplicação e uso da teoria de redes na arqueologia 

histórica, Orser (1999:87-101) designa como “nós” ou “vértices” os lugares onde se 

efetuam as ligações sociais, ao passo que os espaços entre os mesmos seriam os “elos‖ 

ou “limites.‖ Ambos podem se constituir tanto como entidades físicas ou como 

estruturas cognitivas – laços de família, associações, etc. A espacialidade, 

consequentemente, não e um fenômeno que ocorre naturalmente, ou um lugar onde uma 

cultura vive. Pelo contrário, é uma ―objetividade constituída, uma realidade 

viva‘”(Orser.1999: 91). 

A perda de vitalidade do sítio se dá após a construção de uma alternativa de 

acesso para Conceição do Mato Dentro através do vale rebaixado do Rio Parauninha, 

passando pelo distrito de Itacolomi. Esta estrada de terra comportava trafégo de 

ônibus/automotores e foi construída por volta de meados da década de 1980 por 

iniciativa privada visando facilitar o escoamento de diamantes extraídos nas cabeceiras 
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deste rio
24

. Na imersão realizada durante a pesquisa a estrada de tropas que subia de 

Candeias até a Tenda estava inutilizada e completamente tomada pelo mato, sendo 

necessário o uso do facão para reabertura de seus caminhos. Ao menos durante vinte 

anos (1967-1985) o sítio arqueológico funcionou neste ponto estratégico e passagem 

obrigatória para a travessia da serra que se erguia entre os vales do Rio Parauninha e do 

Rio Santo Antônio.  

 A partir da construção da Igreja Nossa Senhora da Aparecida no sopé da 

vertente Leste (distrito de Ouro Fino) em 1999 o mapa passou a apresentar uma 

configuração interessante, com o sítio Engenho-Tenda no alto da Serra da Gurita 

configurado como vértice cujos elos ou limites remetem para as duas igrejas localizadas 

em suas vertentes opostas. Além da mencionada acima, na vertente Oeste está a Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário, construída em meados do século XX na comunidade 

quilombola de Candeias.  

 

Figura 6. Mapa de “nós” e “elos” do Sítio 

 

Elaboração Igor Ferreira (2015) 

 

 

                                                           
24 Atividade eminentemente clandestina e inscrita no imaginário da população local, o garimpo sempre esteve presente na região e 

ainda hoje é possível observar nas imediações da Tenda paisagens transformadas para a extração de cristais.  
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2.1.2  As transformações do registro: padrões de descarte e principais vestígios 

A representação esquemática das transformações do registro arqueológico, em 

especial dos artefatos ao longo de sua trajetória de vida, é um tópico relevante para a 

arqueologia.  

Um dos modelos mais conhecidos é o de fluxo elaborado por Schiffer(1972)
25

 e 

refere-se a passagem de um elemento ou classe do mesmo do contexto sistêmico para o 

contexto arqueológico. Uma descrição sintética deste modelo é apresentada por Trigger 

(2004:354-356), para o qual o contexto sistêmico refere-se aos processos básicos 

(busca, manufatura, uso, manutenção e descarte) por onde circulam os objetos durante 

sua vida útil, ou seja, é o sistema comportamental dinâmico onde podemos encontrar a 

história da vida útil do objeto. Através da reciclagem os objetos poderiam permanecer 

no contexto sistêmico após seu descarte, inclusive por períodos de longa duração. Já o 

contexto arqueológico constitui-se como reflexo distorcido do contexto sistêmico, 

constituindo-se na etapa após a „expulsão‟ do artefato deste último através do descarte. 

Este modelo é operacionalizado pelos conceitos de Transformantes C e Transformantes 

N, cunhados para explicar os mecanismos pós-deposicionais que distorcem o registro 

arqueológico. Os primeiros evidenciam a ação antrópica e os últimos as injunções do 

ambiente físico ou biológico. Os últimos referem-se à ação das forças da natureza sobre 

sítios que atestam a presença humana pretérita.  

Embora seu uso seja disseminado na arqueologia, a aplicação universal do 

modelo de Schiffer vem sendo problematizada por alguns autores. Um trabalho 

interessante neste sentido é Tese de Doutoramento de Tessaro (2014:81-181). Elegendo 

como campo empírico a cidade São Paulo, este autor defende que os objetos podem 

permanecer no contexto sistêmico após o descarte, não apenas através da reciclagem, 

mas também através da ressignificação. Apoiando-se em Hodder e sua defesa de uma 

leitura do passado realizada no presente, destaca a dimensão política e ética do trabalho 

arqueológico e a necessidade de devolução crítica de informações exumadas para a 

sociedade, com o objetivo de compreender não apenas o passado, mas também as 

relações sociais do presente, uma vez que ao ressignificar o vestígio/artefato o 

arqueólogo altera sua função original invalidada pelo descarte e o recoloca-o no 

                                                           
25

 Schiffer, M. Archaeological context and systemic context. American Antiquity, vol.37,n.2(apr.1972).:156-165.  
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contexto sistêmico, onde ganha novos significados integrados na relação presente que o 

observador tem com o mesmo.  

As considerações acerca do prolongamento da vida útil dos artefatos através da 

ressignificação permitem uma aproximação com certas questões identificadas na Tenda 

Pai Joaquim de Aruanda. Ocorre que um dos principais processos de transformação do 

registro identificado é o „Ritual de Fechamento da Tenda
26

‟, isto é, ritual de limpeza da 

área, conduzido por agente especializado - líder religioso e médium da Umbanda, o qual 

é investido de uma autoridade definida pela Tradição, isto é, portador dos mistérios 

requeridos para a execução
27

. O ritual em si já é um processo pós-deposiconal, uma vez 

que é acompanhado de oferendas para cada „linha que vai sendo fechada‟ e traz 

informações valiosas sobre as divindades e entidades que ali eram cultuadas.  Mesmo 

quando ausentes vestígios mais antigos dos elementos locais de culto, devido a sua 

transformação durante o ritual e deterioração dos materiais acelerada pelas condições 

gerais do espinhaço, podemos inferir a agência daquela linha específica no calendário 

de cerimônia do período em que esteve ativo o templo, pois as mesmas correspondem as 

“linhas resgatadas” durante a limpeza. Neste momento a atenção será restrita aos 

vestígios identificados que, a partir dos padrões de descarte e dispersão, foram 

agrupados em dois níveis „estratigráficos‟ distintos.  O ritual de fechamento e aspectos 

simbólicos relacionados serão minuciados no tópico seguinte.   

A primeira vista emerge um contraste marcante entre um material plástico, 

principalmente garrafas de bebidas alcoólicas e recipientes como pimenta e azeite.   

Junto com os vestígios de tecido (flanelas azul, verde, rosa e fita vermelha), madeira 

(coites de coco) cerâmica (alguidares) e material de vidro em bom estado de 

conservação (taça, copos lagoinha com pequenas quebras), este material corresponde a 

um primeiro nível e está relacionado as oferendas feitas para cada linha identificada 

durante o ritual de limpeza.   

 

 

                                                           
26 Não é a proposta da monografia  aprofundar no debate teórico que se trava em antropologia em torno de conceitos como religião, 

magia e ritual. O procedimento foi assim definido por que assim foi nomeado por quem detém o mistério de sua execução. Outra 

ponto é de que grande parte do material empírico não pode ser fotografado, do ponto de vista metodológico a pesquisa recebeu 

suporte interpretativo e orientação de Mestres da Umbanda, acolhendo as interdições recomendadas para não revelar mistérios que 

fundamentam as práticas desta religião.  Mantem-se, pois, a proposta, gravitando próxima ao polo êmico destes grupos sociais 

(umbandistas e religiões afro-brasileiras). O capítulo específico sobre os processos de distorção do Registro Arqueológico foi objeto 

tema apresentado pelo autor na Semana de Antropologia e Arqueologia da UFMG (2015).  

27 O processo incluiu o recolhimento de algumas imagens e artefatos rituais mais importantes e a destinação de sua guarda para a 

Federação Espírita Umbandista de Minas Gerais. 
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Figura 7. Material encontrado no primeiro nível  „ 

 

Pomba Gira(A), Eres(B), Ciganos(C), Preto Velhos(D) 

 

Se a vacância sucessória indica que os trabalhos sistemáticos na Tenda foram 

finalizados após a morte de Abel, não deve ser excluída a hipótese de que trabalhos 

(oferendas, despachos) esporádicos tenham sido feitos no local após o ritual de 

fechamento. Esta hipótese encontra apoio na presença de outro material, ainda que 

escasso, em estado mais preservado. É o caso dos coites e dos alguidares, sendo que 

neste último caso é visível a diferença na face externa dos alguidares (desbotamento) e 

nas camadas orgânicas internas, que ora se apresentam como uma pasta enegrecida ( 

menos desbotados), ora como uma casca ou pó impregnado no fundo. Ressaltando que a 

diferença do nível de decomposição entre os dois materiais pode decorrer do tipo de 

oferenda (alimentos distintos). Este material foi agregado ao primeiro nível com as 

oferendas de fechamento. O critério para agrupá-los no mesmo conjunto se deve a sua 

disposição sobre os escombros da Casa de Abel e da Tenda, indicando que foram ali 

colocados depois do desabamento de ambos. O quadro a seguir detalha este conjunto.  
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Tabela 1. Relação Vestígios/entidade/localização 

Vestígios Entidade Localização 

Alguidar de cerâmica, Vidro 
de dendê (plástico), vidro de pimenta 
(plástico), garrafa de cachaça (vidro), 
copo ‘lagoinha’(vidro) maços de 
cigarro, filtros brancos de cigarro, 
fósforos. 

Exu Esquerda da 
entrada da Tenda e entre 
as bananeiras) 

Garrafa de 
champanha/cidra(plástico), taças, 
laços de fitas vermelhas pretas, maços 
e guimbas (filtros) de  cigarro branco.  

Pomba Gira Esquerda da 
entrada da tenda 

Pedaços de tecido rosa e azul, 
papéis de balas e doces, recipiente de 
mel.  

Linha das Crianças 
 (Erês) 

Área de interseção 
entre a tenda e a casa de 
Abel Matias 

Pedaço de pano verde, coité, 
moeda branca, garrafa de vinho doce 
(plástico) 

Guimbas de charuto 

Caboclos Atrás da casa de 
Abel Matias  

Pedaços de pano preto e 
branco, coité, cuia (cabaça), filtros 
vermelhos 

Pretos Velhos - na Casa das 
Almas (entrada da tenda, à 
direita) 

- na casa de Abel 
Matias, sobre as madeiras 
(escombros). 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O segundo nível identificado reúne materiais mais antigos, correspondendo ao 

período que a Tenda esteve ativa. Do ponto de vista simbólico merece destaque o fato 

de que Abel Matias era consagrado como curandeiro produtor de garrafadas a partir de 

plantas e ervas do sertão e do cerrado. Todavia, este material identificado corresponde 

aos trabalhos que eram realizados com certas entidades, principalmente Exu e caboclos. 

A maior concentração, em quantidade realmente extraordinária, se encontra na 

Tronqueira de Exu e na área identificada como Campo de Batalha, cujos aspectos 

interpretativos e simbólicos serão abordados em tópico posterior. Por ora cabe destacar 

o padrão de quebra que preserva as partes do gargalo e pescoço, a predominância de 

cacos de cor de verde (mais antigos) seguidos dos incolores, sendo a maioria absoluta 

de cachaça. Vestígios de garrafas âmbar no formato das cervejas de 600 ml também 

estão presentes.   

Cacos de garrafas de cerveja preta (caracu) são encontrados em outra área do 

Sítio conhecido como pedreira, que se erige quase em frente ao sítio numa inclinação 

um pouco a sua direita, mas o padrão de quebra é diferente. A barriga é menos 



43 
 

estilhaçada em relação ao tipo anterior e alguns cascos estão preservados em sua 

integridade entre as fendas, onde é possível visualizar tampinhas. Certamente 

associados ao Orixá Xangô e aos Caboclos afins a suas vibrações. 

 

Figura 8. Vestígios encontrados no segundo nível 

 

 

2.1.3. Ritual de Fechamento da Tenda: a concepção magnética da magia umbandista  

 

Defino o fechamento de linhas como o inverso oposto do resgate. Pois, enquanto 

a arqueologia exuma da terra os materiais para seu estudo, na Umbanda são feitas 

entregas. Estas podem ser representadas pelas oferendas ou pelo próprio material 

referente ao dirigente e filhos da casa, que devem ser desmagnetizados. Um exemplo 

são as guias que devem ser arrebentadas e dispersas em água corrente. O padrão mais 

frequente, a quebra intencional, o procedimento umbandista estilhaça o objeto, para o 

horror e espanto do „arqueólogo romântico‘ que mira sua reconstrução no horizonte 

perdido de Pompéia (Binford,1981)
28

. Enquanto este último concebe o material como o 

                                                           
28

 A premissa de Pompéia é um tema que suscitou discussões apaixonadas no contexto pós-surgimento da Nova Arqueologia, tendo 

como principais  debatedores Binford e Schiffer respectivamente. A discussão alcançou o clímax na década de 1970 e de forma 

geral diz respeito a capacidade dos materiais arqueológicos, dado seu grau de conservação, de refletirem especularmente o que 
aconteceu no passado. Ver: a) BINFORD, L. (1981) – “Behavioral archaeology and the «Pompeii Premise»”. Journal of 

AnthropologicalResearch. 37 (3): 195-208; b) SCHIFFER, M. (1985) – “Is there a «Pompeii Premise» in Archaeology?”. Journal of 

Anthropological Research. 41 (1): 18-41. 
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visível aos olhos e palpável pelas mãos, para o „mago‟ umbandista o invisível tem 

agencia e como tal é incluído no escopo de seu universo de materialidade.   

Atendo especificamente ao ritual de fechamento, estimativas orais dão conta que 

teria acontecido por volta de 2003 a 2005.  Neste momento a Casa e a Tenda já tinham 

desabado e o material estava sob seus escombros. Nem tudo foi recolhido, ganhando 

preferencia imagens de entidades da Umbanda, santos católicos e artefatos votivos com 

valor simbólico associado a uma das entidades, como o cachimbo e a bilha de Pai 

Joaquim, o maracá do Caboclo Sultão das Matas, o sino de chamada das almas, entre 

outros. As imagens correspondem ao Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Maria Conga, 

Ogum Guerreiro, Zé Pelintra e Sultão das Matas e São Sebastião
29

.  

Procede-se uma limpeza cuidadosa destes materiais, junto às nascentes, com 

substâncias naturais e depois são embrulhados em folhas de bananeira e colocados para 

descansar durante alguns dias. Devido à dificuldade de transporte dos materiais, muitas 

peças que em outros contextos seriam resgatadas foram descartadas. Mas com a ressalva 

de que sempre receberam algum tipo de tratamento antes (principalmente quebra), 

acompanhado de oferendas. Guias são arrebentadas, pontas de flecha são quebradas, 

ambas descartadas no curso de água corrente sob o moinho.   

A figura 9 mostra a foto de Pai Joaquim de Aruanda sentado ao fundo, rente à 

foto de Abel Matias de Souza e do lado da bilha. O Preto Velho que está de pé não foi 

identificado. A imagem do cachimbo aparece em primeiro plano, sob o vaso de flores e 

do lado das xícaras contendo café frio. No lado oposto Maria Conga, com a mão na 

cabeça.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Como nenhuma imagem de Orixá foi identificada, surge a hipótese de seu culto sincretizado com as várias imagens católicas que 

foram transportadas para a Igreja Nossa Senhora Aparecida após sua inauguração em 1996. Como seu teto desabou há alguns anos, 
estas imagens foram trancadas em uma casa da vizinhança e não foi possível o acesso às mesmas no decurso da pesquisa. Temos 

confirmação da imagem de Nossa Senhora Aparecida entre este acervo que incluiu outras não identificadas. Além desta um 

exemplar de São Sebastião foi recolhido na Tenda, o que nos leva a presumir que outros santos como São Benedito, Santo Antônio, 
Santa Bárbara, etc., estejam entre o acervo.  Todavia, como na cosmologia umbandista o culto aos Orixás é necessariamente 

articulado com os elementos da natureza - riacho, lagoa, pedreira e  mata, esta deficiência pode ser superada caso a atenção se dirija 

para o alto da serra onde foi assentada a Tenda.    
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Figura 9. Foto Pai Joaquim de Aruanda/Vovó Maria Conga 

 

Local: Federação Espírita Umbandista 

 

Acerca do tratamento das peças e da primazia conferida às imagens, é 

impressionante a similaridade de alguns elementos do processo de limpeza destas com o 

tratamento dado pelo nganga na confecção de objetos mágicos religiosos utilizados por 

povos do antigo reino do Congo e de Angola – os minkisi. Para Melo e Souza (2002), no 

processo de constituição de novas identidades a partir da diáspora cultural, os africanos 

escravizados e seus descendentes promoveram ajustes que incluíam a absorção pelas 

imagens dos santos „católicos‟ de ―sentidos, papéis das imagens e objetos usados nas 

religiões banto tradicionais‘ (:143), de modo similar ao que já vinha acontecendo desde 

o fim do século XV, por ocasião da conversão do reino do Congo.   

 

(...) a confecção de um nkisi passava por dois momentos: aquele em que a 

madeira era esculpida, feita por um artesão, e um outro, no qual o nganga, 

especialista religioso, tornava a escultura portadora de forças sobrenaturais, 

nela inserindo, conforme ritos específicos, uma série de substâncias do mundo 

vegetal, animal e mineral, por meio das quais as forças sobrenaturais agiam 

(Melo e Souza, 2002:135). (grifo nosso) 

 

Aqui é estabelecida uma aproximação com aspectos relacionados com o 

firmamento das guias e assentamentos na Umbanda, momento em que tais objetos 
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passam por um processo que lhes conferem poderes espirituais e de eficácia mágica. 

Este caráter pessoalíssimo atribuído às guias e paramentos na Umbanda, concebidas 

como um prolongamento ou integradas ao médium, é atestado pela busca sistemática e 

destruição intencional por peças associadas a este e às entidades que o mesmo dava 

passagem, como o cachimbo e a bilha em que Pai Joaquim bebia água, os paramentos 

do Caboclo Sultão das Matas e mesmo a desmagnetização de assentamentos firmados 

na paisagem (tronqueira). Tais procedimentos não podem ser compreendidos a luz de  

modelos clássicos apoiados em dicotomias como sujeito x objeto, pois os mesmos não 

fornecem os subsídios necessários para a compreensão dessas práticas e de seus 

vestígios. Para esta tarefa é necessário o uso de modelos simétricos capazes de captar de 

forma abrangente o ciclo de vida dos objetos e as transformações que processam em 

interação com os humanos.  Tais modelos encontram sua expressão mais consagrada na 

obra de Latour (2012) e referem-se basicamente ao modo como agentes humanos 

(pessoas) e não humanos (coisas) estabelecem associações. Este ator-rede coletivamente 

configurado não se apresenta ontologicamente a priori, mas constitui-se a partir da ação 

de toda sorte de objetos. Considerando a matéria como fonte de incerteza cuja 

interpretação é politicamente afetada pela causalidade, ―Desde que se devolva aos não 

humanos um pouco da liberdade de movimentos, o leque de agentes (actantes) aptos a 

participar do curso das ações se amplia prodigiosamente‖(:115)
30

.   

Abastecida por estes modelos, a pesquisa assume o desafio de rastrear o 

coletivo/associação/ator-rede Abel Matias/Engenho-Tenda/Pai Joaquim e sua Banda,  

transitando entre suas continuidades e descontinuidades. No caso da Tenda Pai Joaquim 

de Aruanda, a morte do médium chefe de trabalhos, acompanhada da vacância 

sucessória impôs a necessidade de seu fechamento. Uma vez findada sua vida útil e 

magística, a configuração vibracional que lhe servia de base teve que ser desfeita para 

que a energia ou força imantada fosse redistribuída, isto é, despachada, justificando a 

necessidade dos procedimentos de tratamento e limpeza utilizados no ritual. Assim 

feito, o artefato/ imagem deixou de habitar o circuito de forças firmadas para trabalhos 

                                                           
30 Entre outros autores que tem inspirado a construção de perspectivas simétricas na antropologia e asrqueologia a partir da 

superação da dicotomia sujeito-objeto, ver:  GEELS, F., W. Technological transitions and system innovations: a co-evolucionary 

and socio-technical analysis. Cheltenham: Edgar Elgar Publishing, Inc., 2005; e: CALLON, M. Some elements of a sociology of 

translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In: LAW, J. (Ed.). Power, action and belief: a new 
sociology of knowledge? London: Routledge, 1986. 
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de cura naquele local.  Por outro lado, tornou-se um item expressivo de memória que, 

aberto à visitação pública, pode agenciar lembranças.  

 

Figura 10. Foto do Sultão das Matas/São Sebastião 

 

Local: Federação Espírita Umbandista de Minas Gerais 

 

2.2. Cosmologia e Paisagens 

 

Embora formulada a partir de questões colocadas pela contemporaneidade 

tecnológica, a consideração de não humanos no âmbito dos vínculos sociais encontra 

ressonância em elementos da cosmovisão umbandista, que chega a ser definida por 

alguns autores com base na relação que estabelece entre o mundo sobrenatural e o 

natural, isto é, ―o plano onde habitam os Orixás e ancestrais e o plano onde habitam os 

seres humanos”(Jorge,2013:156). A conexão entre estes planos se dá através de rituais 

onde os filhos de fé exercitam a mediunidade e, diferentemente do candomblé onde o 

agrupamento se dá segundo a genealogia dos grupos étnicos de origem, na umbanda são 

as linhas que servem de parâmetros para as entidades, colocadas sob regência  

vibracional dos Orixás que, como divindades, ―não incorporam nos médiuns, apenas os 

Ancestrais e entidades, conhecidos por Caboclos, Pretos-Velhos, Crianças, Exus, 

Boaideiros, Marinheiros, Baianos, Ciganos‖. (Jorge: 157) Tendo como referencia a 

tradição religiosa Banto, os umbandistas professam sua fé num Deus único e supremo 
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governante do universo – Zambi - que multiplica seu alcance distribuindo sua força vital 

para espíritos da natureza, ―que habitavam os lagos, os rios, pedras, ventos, florestas ou 

objetos materiais. Esses seres, embora não possuíssem forma humana, exerciam grande 

influência sobre os homens, notadamente sobre as atividades da caça, pesca e 

agricultura‖ (Daibert, 2015:10-11).   Abaixo destes hierarquicamente se posicionam os 

ancestrais fundadores de linhagens, os antepassados (que conforme seus merecimentos 

podiam ascender à condição anterior) e somente abaixo destes vinham os homens. A 

governança do mundo visível pelo invisível tem como base a noção de força vital, 

marcando a primazia da energia sobre a matéria. O equilíbrio e felicidade (ventura) é 

explicado pelo aumento da força vital. Contudo, a mesma pode oscilar negativamente 

como efeito de feitiçaria, gerando infortúnios e sofrimentos (desventura).  

 

Mas a energia vital não se limita aos vivos. Sua fonte é um deus supremo e 

único que distribuiu essa força aos ancestrais e aos antepassados no mundo 

espiritual e, em seguida, no mundo dos vivos, respectivamente aos reis, chefes 

de aldeias, de linhagens, anciãos, pais, filhos, ao mundo animal, aos vegetais e 

aos minerais. Esses mundos encontram-se inteiramente interligados, de modo 

que, como numa teia de aranha, não se pode vibrar um único fio sem gerar 

movimento em todos os outros. A força vital pode aumentar ou diminuir por 

meio da lei da interação das forças, de modo que um ser pode fortalecer ou 

enfraquecer outro ser. ( Daibert, 2015:14). 
 

2.2.1. Pai Joaquim: Luz que vem de Aruanda   

Tendo como base as considerações preliminares sobre a cosmologia umbandista, 

o próximo passo é a descrição das associações e forças actantes  no sítio arqueológico. 

A escolha é acessar o universo de Pai Joaquim de Aruanda a partir de um ponto cantado 

que expressa elementos arquetípicos aplicáveis ao universo geral destas entidades.  

 

Ponto de Pai Joaquim
31

  

 

―Veio da África 

Sofreu com a escravidão 

A dor que marcou seu corpo 

Não marcou seu coração 

Ele rezava na senzala em noite escura 

Pedindo a Deus do céu  

Para acabar com a escravatura 

Hoje liberto só responde a um senhor 

Oxalá, Deus do universo 

Pai Joaquim meu protetor 

                                                           
31

 Música de domínio público e autoria não identificada, possivelmente por obedecer a dinâmica própria da religião umbandista, 

onde os pontos cantados ditados do astral pelas entidades que os firmam.  
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Meu Pai Joaquim 

Preto velho rezador 

Abençoa meus caminhos 

Livrai me de toda dor 

Meu pai Joaquim 

Preto velho mandingueiro 

Cantamos em seu louvor 

Hoje em nosso terreiro.‖ 

 

A fruição do ponto evidencia prontamente um poder de transmutação implicado 

no trabalho destas entidades, o que pode ser assinalado pelos pares dicotômicos: 

sofrimento/louvor e escravidão/liberdade. Esta capacidade de conversão do negativo em 

positivo pode ser identificada em alguns itens de materialidade que são usados pelos 

Preto-Velhos, como a Canga, pano branco envolto em torno do pescoço e que pode ser 

metaforizado com o instrumento de tortura que ficou conhecido como gargantilha. E 

possível imaginar o ombro acalentador de um Preto-Velho a aconselhar o jovem 

escravizado que teve a sua amada subtraída para servir aos desejos concupiciosos de seu 

senhor. Exemplos de humildade e resignação, estas entidades aceitaram o toco 

(banquinho) que contrasta com o trono que simbolicamente assentava sua linhagem 

ancestral. Todavia, importante assinalar que em meio à diversidade umbandista não é 

consenso que sejam obrigatoriamente espíritos que em terra viveram a experiência de 

escravizados. Algumas vertentes consideram que sua manifestação pode expressar uma 

roupagem fluídica sob a qual se ocultam mestres de notório saber, sem conexão 

necessária com as plagas africanas
32

. A par destas questões que dividem os 

umbandistas, certamente é consenso que se constituem em arquétipos de velhos sábios, 

mestres cuja posição recurvada indica que já subiram suas montanhas, ascendendo a 

condição de ancestrais.  

Diferenças a parte, o ponto cantado nada diz acerca da falange do  Pai Joaquim, 

isto é, de Aruanda. A este respeito, embora reconheça a origem do termo em São Paulo 

de Luanda, capital dos escravos que teria imprimido fortes marcas na memória coletiva 

do povo brasileiro, Carneiro (1964) ressalta que com o tempo ―a palavra deixou de 

designar o porto de Angola para abarcar, ambiciosamente, toda a África, misteriosa e 

adorável região de paz que se transformou, para o negro, em terra prometida.‖(:76)   

                                                           
32 Trata-se de uma questão em aberto desde a fundação da Umbanda. Fernandes (2014) recupera o episódio da incorporação 

inaugural do Médio Zélio Fernandino de Moraes em 1907 na sede da Federação Espírita Brasileira (kardecista), que causou 
estranhamento entre os dirigentes e médiuns presentes, pois se apresentava como preto-velho „atrasado‟ embora fosse visto por estes 

como um jesuíta envolto em áurea luminosa. Diante da recusa em admitir sua manifestação associada à África como um espírito 

evoluído (refletindo a concepção evolucionista subjacente ao Kardecismo), anunciou que fundaria a criação da nova religião no dia 
seguinte, a partir do anúncio do Caboclo Sete encruzilhadas e onde espíritos de índios e negros não seriam considerados entidades 

atrasadas. Ver: Fernandes, S.C.(2014) Entre linhas e falanges: A diversidade da umbanda na contemporaneidade. In: 

www.neip.info (sem menção de páginas).  

http://www.neip.info/
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Portanto, o termo ganha uma conotação que extrapola o sentido físico e geográfico de 

uma localidade africana. No horizonte explicativo deste trabalho, Aruanda é definida 

como Pátria da Luz, isto é, uma falange pode ser compreendida como reunião (colônia) 

de espíritos que trabalham conjuntamente
33

. Como mentor da Tenda, todas as entidades 

que se manifestavam através de Abel Matias, isto é, sua ―trama mediúnica” o faziam 

sob o comando de Pai Joaquim, embora estivessem regidos por vibrações específicas de 

seus Orixás, como é o caso do par Sultão das Matas/Oxóssi.   

Elementos da falange são observados no ponto riscado, espécie de assinatura que  

que identifica as entidades na Umbanda. Embora tenha sido possível acessar seu 

registro de identidade astral, elementos que especificam sua relação com o médium 

Abel Matias e com a localidade devem permanecer fechados. Acolherei, portanto, as 

recomendações da tradição umbandista e passo a descrever apenas os elementos 

autorizados: o Pentagrama (e seus triângulos constituintes), o círculo e a cruz. Todos 

repletos de significados simbólicos que são descritos sinteticamente a seguir.  

No plano esotérico geral, para Soltys (2012) o pentagrama representa ―o filho do 

pai, o nosso jesus cristo, o pentagrama traz a lição para onde vamos, ou seja, a 

regeneração e que leve ao novo adão(: 51). Sobre o triângulo ou o delta é ―a trindade 

que tira o véu daquilo que não compreendemos...vem o cinco que é a batalha, o 

pentagrama, Jesus que julga e traz a espada do juízo.‖ (: 57) O autor acusa a perda se 

seu significado original de ―banimento ou ‗barreira contra espíritos de baixa vibração‖ 

e a associação indevida com práticas  diabólicas (Soltys 2012:99). Atendo-se ao seu 

significado na Umbanda, Daveta (2015) associa o  pentagrama a ―uma profusão de 

significados pelas cinco pontas, como os cinco sentidos, os cinco elementos e a vitória 

do espírito sobre os quatro elementos da matéria: terra, água, fogo e ar‖(:25) Outros 

autores apontam variações neste significado, conforme os fundamentos específico de 

certos templos, como é o caso do Templo Espiritualista Cruzeiro da Luz(Rio de 

Janeiro), onde Sagrado Pentagrama reúne os cinco saberes articulados que dão origem 

a religião de umbanda: o cristianismo, o espiritismo, a tradição afro, os povos 

ameríndios e as linhas orientais (Chiesa, 2012:220). Esta dimensão de integração de 

conhecimentos também é identificada na Umbanda Esotérica no significado atribuído ao 

círculo que, limitado pela circunferência com infinitos pontos, expressa o ritmo cíclico 

                                                           
33 A este respeito, ver: Pinheiro, R.(2013)  A cidade dos Espíritos. Ed. Casa dos Espíritos(obra mediúnica).  
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da existência, isto é,  a ―sabedoria e amor cósmicos, os quais fazem parte de toda Lei 

Cósmica”(Neto, F.R.,2007:105)  

Por fim o elemento cruz, que na Umbanda identifica a linha das almas, isto é, 

dos antepassados. Bem certo que, consagrado como símbolo cristão por excelência, a 

cruz permite uma aproximação da experiência de sofrimento do Cristo com a vivenciada 

pelos africanos no cativeiro. Declaradamente filiada às hostes celestiais do Cristianismo 

desde suas origens, a Umbanda reconhece Jesus como Mestre ascencionado afim à 

vibratória de Oxalá. Ainda que sejam excluídos do universo de análise os inúmeros 

livros apócrifos, muitos dos quais sendo declarados autênticos pela ciência no âmbito 

dos estudos da Arqueologia Bíblica, isto é, ainda que o horizonte de análise seja restrito 

ao que se convencionou chamar de Evangelhos Canônicos, são inúmeras as passagens 

que remetem a um cristianismo primitivo e com conotações esotéricas, em que seu 

protagonista se destaca por relações de sacralidade estabelecidas com elementos 

cósmicos e naturais que podem ser associados a divindades do panteão umbandista
34

.  

Por outro lado, precedendo a introdução do cristianismo na África, Ford (1999) 

registra o conhecimento por parte da civilização congo de um ideograma conhecido 

como yowa. Utilizado no ritual de iniciação da congregação de cura dos lembas para 

representar o giro do ciclo cosmogônico, ―com discos solares na ponta de cada um dos 

braços e setas que indicam um sentido anti-horário, essa cruz representa as quatro 

estações no movimento do sol pela terra‖(: 268-269).   Detalhe significativo do ritual 

de iniciação dos lembas é o fato de que o neófito deveria se posicionar no centro do 

círculo riscado a giz no chão e cantar o ponto em quicongo, estabelecendo a relação 

entre os dois mundos, o que inclui a descida de deus a terra e a configuração daquele 

espaço específico como centro do mundo (Thompson Apud Ford,1999: 271)35. Aqui, a 

associação com os pontos riscados e cantados da Umbanda é inevitável.  

No campo da diáspora africana, estes signos foram identificados em contextos 

norte-americanos em apliques sobre suportes cerâmicos e designados como 

cosmograma Bakongo. 

 

Os Bakongo ocupam a parte sul da República Democrática do Congo e o norte 

de Angola. Para eles, a cruz dentro do círculo simboliza a jornada diária do sol 

em volta do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. A água, representada 

                                                           
34

 Atenho-me a alguns exemplos recortados do Evangelho de Mateus:  Mt (3:13-17)- Batismo de Jesus por João Batista nas águas 

do Rio de Jordão (Oxum); Mt( 5.17):  Sermão da Montanha(Xango);  Mt (21-46) - Jesus no Monte das Oliveiras (Oxóssi/Xango);  

Mt (14): Jesus caminha sobre as águas do mar até o barco dos seus apóstolos e acalma a tempestade (Yemenjá/Iansã); e assim por 
diante... 
35 THOMPSON, R.F. 1983. Flash of the spirit – African and African-American art and philosophy. New York, Vintage Books, 317 

p. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_de_S%C3%A3o_Mateus
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pela linha horizontal, divide esses dois mundos. O círculo representa a noção 

de que a vida não tem fim, constituindo um ciclo (Thompson Apud 

Symanski,2010: 303)
36. 

 

Embora reconhecendo que o uso e conhecimento do cosmograma não era 

exclusivo dos Bakongo, em seus estudos sobre identidades escravas em engenhos de 

Chapada dos Guimarães (MT), Symanski (2010) destaca que sua introdução nestes 

contextos  se dá concomitantemente ao “aumento em número dos escravos Congo e de 

outros grupos do norte da África Central(Cabinda, Loango, Manuana, Mazumbo, 

Monjolo e Sunde), sugerindo que esses grupos foram os principais responsáveis pela 

introdução desse signo na região‖(Symanski, 2010:303). 

 

Figura 11. Cosmograma Bakongo 

 

Fonte: http://www.diaspora.illinois.edu/news1207/news1207-2.html 

 

Portanto, na Umbanda a cruz não estabelece obrigatoriamente correspondência 

biunívoca com o cristianismo, podendo remeter a perspectivas cosmológicas 

compartilhadas pelos africanos antes mesmo da chegada dos europeus.  Na entrada de 

toda casa de Umbanda é obrigatório o Cruzeiro das Almas que em algumas vertentes da 

religião é comandada por Obaluayê/Ommulu, entidades antiquíssimas que remetem à   

pré-história da humanidade. Daí a proibição de seus filhos portarem paramentos de 

metal.  

Nestes termos apresentada a identidade astral de Pai Joaquim de Aruanda, 

informações adicionais sobre sua banda são descritos a partir dos coletivos-paisagem-

estrutura que o compõem.  Cumpre prevenir que estas se multiplicam e desdobram-se 

                                                           
36 Idem.   
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em uma miríade de entrecruzamentos vibracionais, portanto atuavam como uma 

totalidade integrada que encontrava sua firmeza na Tenda. Apenas como efeito didático 

é possível pensar sua atuação como unidades separadas. Sempre que possível foram 

feitas visando destacar sua dimensão de ator-rede coletivo. O mapa a seguir retrata as 

principais estruturas e unidades da paisagem do sítio arqueológico Engenho de Pedras-

Tenda Pai Joaquim de Aruanda.  

 

Figura 12. Mapa das estruturas e unidades da paisagem do sítio 

 

Elaboração Igor Ferreira (1996) 

  

 

2.2.2. O coletivo Casa/Tenda: associação médium/entidade 

São vestígios de estruturas edificadas intimamente associadas e que 

correspondem à associação Abel Matias/Pai Joaquim de Aruanda. A maioria dos 

materiais construtivos foi extraída da própria localidade, onde eram abundantes e o 

transporte de equivalentes de outras áreas seria uma tarefa penosa. Chama a atenção os 
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vigorosos alicerces de pedra sobre o qual desabaram vigas grossas de madeira talhada 

de ótima qualidade e ainda apta para reaproveitamento.  

A arqueologia tem desenvolvido modelos de análise espacial que contribuem 

para a compreensão de condutas e significados de edificações.  Tais modelos se baseiam 

no papel ativo desempenhado pela cultura material na estruturação social, pois ―Não 

obstante sua incapacidade de refletir como um espelho, ―pode construir, manter, 

controlar e transformar as relações sociais‖ (Senatore & Zarankini, 2002:9)”. Tais 

modelos podem ser visualizados através de representações gráficas e índices e 

constituem-se em ferramentas valiosas para decomposição e análise de plantas 

arquitetônicas, lançando luz sobre aspectos relativos à hierarquização de espaços 

internos e circulação diferenciada de indivíduos e grupos sociais pelos mesmos. 

(Zarankin, 2002; 2001).   

No âmbito do Candomblé, Pereira (2013) adapta estes modelos em busca de 

informações sobre os grupos e as negociações que se estabelecem em torno de espaços 

edificados nos terreiros, trazendo à tona ―os mecanismos de agência, bem como as 

expressões de sensorialidade na construção da paisagem física e cultural‖ (:43). 

Estabelece as seguintes clivagens para análise da significação da cultura material: a) 

terreiro ou barracão – microcosmo da África, ondem ocorrem as festas e a matança, mas 

também utilizada como dormitório; b) a área construída, que se divide em ambientes 

públicos – sala , banheiro e cozinhas e privados – quarto de santo, camarinha, quarto das 

malas (dividido entre homens e mulheres) e c) espaço mata. Destaca a valoração de uso 

embutida na divisão destes espaços entre públicos (profanos) e privados (sagrados), 

sendo os primeiros abertos à circulação de não membros e os últimos definidos pela 

exclusividade do uso pelos filhos da casa e interditos aos demais. No sítio arqueológico 

Terreiro da Goméia, a articulação destes modelos com materiais exumados como a 

pedra do otá  permitiu a reconstrução do sentido e da direção do axé (força vital) que 

operavam enquanto o local esteve ativo (Pereira, 2015:29-39).   

No universo religioso da Umbanda, que tem na simplicidade um de seus 

fundamentos,  a operação através de modelos podem ser simplificada, pois como afirma 

Barbosa (2008) ― A dimensão geopolítica do espaço religioso Bantu requer (1) a tenda, 

seu ponto central; (2) o acesso à mata; (3) o uso dos caminhos; (4) uma ou várias 

cabanas ou quartos de assento, onde são agrupados elementos do culto‖(: 10).  

Para o caso do sítio Engenho de Pedras-Tenda Pai Joaquim de Aruanda as 

exigências de simplicidade estão asseguradas, mas sua configuração associativa com a 
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Casa de Abel Matias e a paisagem exige uma análise mais elaborada de seus espaços, 

bem como a consideração de uma área não mencionada nos estudos citados como 

referencia: a área remanescente de plantios, onde além das plantas sagradas e medicinas 

eram cultivados alimentos. Dada a condição da estrutura e a perspectiva do pesquisador 

de provocar o mínimo de intervenções no registro arqueológico
37

, não foi possível 

reconstruir as medidas dos cômodos internos da casa, mas a reconstrução da planta 

baixa da edificação a partir dos alicerces de pedra permitiu mensurar as medidas 

externas aproximadas e uma visualização geral do complexo(Figura 13); Foge ao 

horizonte desta pesquisa uma análise mais complexa através de sínteses espaciais 

aplicáveis a sua arquitetura da Casa/Tenda e da paisagem, contudo a partir destes 

modelos e considerando dados gerais de visualização da planta  é possível selecionar 

alguns pontos que exigem menção obrigatória.  

   

 

 

                                                           
37 Acerca de questões de método na arqueologia das religiões afro-brasileiras, Ribeiro (2011) chama a atenção para a importância 

dos locais de despacho como  locais onde encontramos o registro arqueológico em formação. Tenta para os aspectos éticos 
relacionados à pesquisa destes sítios , especialmente a necessidade de dessacralização ligada a morte de uma adepto ou líder 

religioso. Propõe a abertura da arqueologia para uma nova visão que não se restrinja à escavação e que contribua para um novo 

conceito de sítio arqueológico. Ver: Ribeiro, A. (2011) Patrimônio arqueológico de terreiros de candomblé: tensões entre a 
memória coletiva e o poder hegemônico. (http://zip.net/bstGzP) 
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Os vestígios das estruturas indicam que a casa tinha cerca de 4 metros de frente 

por 7 de profundidade. Na parte frontal, à esquerda, uma escada de 1,5 m dava acesso a 

varanda onde ficava a porta de entrada para uma grande sala que se afunila em um 

corredor ladeado por um par de quartos em cada lado. Como a casa estava em uma 

posição íngreme, o piso de madeira foi assentado sobre o alicerce de rochas. Mais ao 

fundo o corredor se transformava em uma escada que conduzia até a cozinha em um 

plano mais rebaixado e com piso de terra ao nível do solo. A casa pode ser segmentada 

internamente, começando pelos espaços mais amplos e cuja passagem era obrigatória 

para acesso aos demais compartimentos: a varanda e a sala, onde se realizavam bailes e 

festas profanas, ou seja, que não possuíam relação aparente com os rituais realizados na 

Tenda. O exemplo mais lembrado é o forró pé de serra. Nestes espaços podiam se 

encontrar e interagir pessoas de ambos os sexos. Em segundo plano, nitidamente 

separado do anterior, localizavam-se os quartos, um par de cada lado. Os quartos da 

direita eram reservados aos homens e os da esquerda as mulheres, mas também 

abrigavam os instrumentos de culto. O terceiro plano, mais restritivo e profundo, era a 

cozinha.  Com dispensa e fogão de lenha, era dotada de porta dos fundos que levava até 

o quintal, onde ainda existe uma mangueira frondosa e bananeiras, além de outras 

plantas. Como na época do funcionamento da tenda os moinhos eram ativos, a água era 

desviada desestimulando o  acesso a  casa pela porta dos fundos. Do quintal a trilha 

sombreada que se abria era em diagonal levando até a Tenda.    
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Figura 14. Estrutura da Casa Abel Matias 

 

 

 

Por sua vez, a Tenda tem um único compartimento, com o piso medindo 5 

metros de frente por  4 metros de fundo. Internamente a Tenda era segmentada pelos 

espaços delimitados pelo Congá, Casa das Almas e espaço para os atabaques separado 

por portinhola e tramela.. Na entrada da Tenda, à esquerda, se localizava a Casa das 

Almas (1 x 1 m) e sobrepondo-se a esta a altar ou Congá com a frente voltada para a 

direção Leste. A área interna onde ocorria a gira, localizada entre o Congá e a área dos 

ataques tinha em torno de 12 metros. Na parte externa uma cerca natural frontal protegia 

a trilha cozinha-Tenda restringindo o acesso do fundo pelo Oeste.  Pela frente da tenda, 

a alternativa de mobilidade se abria era em direção as escadas que levavam até a 

varanda/ sala (1° nível) da casa, pois embora o par casa/Tenda esteja posicionado 

perpendicularmente um em relação ao outro, seus acessos principais (entradas)  eram 

alinhados paralelamente (Sul). A partir desta descrição sucinta são tecidas as 

considerações a seguir. 

A permeabilidade das fronteiras entre o sagrado e profano são anotadas desde os 

primórdios da Umbanda, tendo inclusive contribuído para uma visão negativa e 

preconceituosa de algumas de suas entidades, sobretudo as pertencentes à ―linha da 
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esquerda,‖ composta por Exus e Pomba-Giras. No âmbito da materialidade  

umbandista, Serra (2001) aponta que o assentamento de Casas de Exu no extremo 

exterior dos terreiros (porteira) e de Casinholas em nichos mínimos de seu interior (atrás 

da porta) indica que ―o  ingresso num terreiro de umbanda geralmente implica no 

percurso de uma ‗faixa de transição‘ que liga o espaço sagrado ao profano através de 

um discurso simbólico‖(Serra: 228). Como entidades da rua, sua vigilância nessas 

faixas liminares estrategicamente localizadas garantiria um maior ―domínio dos 

espíritos errantes, violentos, perturbadores, impuros, descontrolados — a quimbanda 

(idem:229). Como a Casa das Almas, os assentamentos para Exus no precinto dos 

templos adquire a significação simbólica de rito de passagem, uma vez que estão 

associados a morte e ao inferno. No início das sessões, o descerramento da cortina que 

separa a assistência (mais próxima da rua - profano) e os médiuns (mais próximos do 

Congá- sagrado) abala esta divisão simbólica do espaço, mas apenas até certo ponto, 

uma vez que a regra comum é a  separação em áreas específicas de mulheres à esquerda 

e homens à direita.  

O primeiro plano da casa de Abel Matias reproduz este padrão de espaço liminar 

entre o sagrado e profano. Já a distinção no tocante a separação dos sexos no segundo 

plano (quartos) implica em recrudescimento das condutas. E se o mesmo estabeleceu a 

divisão sexual no segundo nível de sua residência, é certo que este padrão de gênero 

também se configurava na Tenda Pai Joaquim de Aruanda. Portanto, os significados 

acompanham o fluxo da associação Casa/Tenda. E possível que a separação de gêneros 

na casa reflita um componente de doutrinação moral imposto por Abel Matias/Pai 

Joaquim.  Assim, para acessar ao segundo nível da casa seria preciso ter demonstrado 

conduta moral adequada, incluindo controle da libido. Esta observação encontra apoio 

nas fontes etnográficas, onde foi anotado que as relações íntimas que ali aconteciam 

eram furtivas e se davam em espaços fora da casa, como as rochas ou em áreas de mata.   

Os controles comportamentais imprimidos pela associação Abel Matias/Pai 

Joaquim habilitavam seus participantes para o desenvolvimento mediúnico dentro da 

Tenda. E para acessar o terceiro nível (cozinha) era preciso demostrar merecimento, 

pois o controle refletido na espacialidade era maior ainda. Tal fato se deve a 

importância das plantas e alimentos, utilizados em banhos/garrafadas e oferendas 

ocupam na cosmologia e ritualística umbandista, cujos mistérios exigem grau mais 

avançado de iniciação ou desenvolvimento mediúnico. Isto explica a restrição da 

circulação entre a cozinha e a Tenda pela trilha que ligava internamente estas estruturas.  
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Por fim, especificamente a Tenda, que embora se constitua em edificação 

separada pode ser apreendida como um quarto nível do complexo no sentido estrito. No 

Candomblé os assentamentos têm por função ordenar o fluxo da força vital ou axé.  Na 

Umbanda estes assentamentos são mais simples, mas existem. Fora os assentamentos de 

superfície que são visíveis, um terreiro umbandista exige obrigatoriamente que algo seja 

enterrado, marcando um ponto de força ou descarga. Daí porque a gira é lugar de 

descarrego. Este ponto de força pode ser pensado como um fio terra.  Pode ser no centro 

do Congá ou no centro de onde ocorre a gira. Independente do ponto escolhido este tem 

que ter elementos condutores como metal, cristal, enfim algum elemento que dê 

passagem à corrente, para que sejam descarregadas as energias deletérias (despachadas 

para o astral onde serão transmutadas).  

Outra menção importante em relação à Tenda são os vestígios de uma portinhola 

com tramela, localizados no lado oposto do Congá. Ali eram tocados os atabaques e o 

espaço foi designado por alguns que frequentaram a Tenda como a quartinha dos 

atabaques. No universo material da Umbanda a quartinha é, na verdade, um recipiente 

para conter líquidos sagrados.  A confusão reside no fato de que existe um antigo 

fundamento umbandista de colocar uma quartinha com líquido consagrado com ervas e 

plantas junto aos atabaques, para que os Ogãns lavem suas mãos em reverência, antes de 

tocá-los. Portanto, o espaço designa o lugar onde se colocava a quartinha dos 

atabaques. Aqui, através do nome como materialidade, ainda que não correspondesse 

exatamente ao objeto que pretendia designar, foi possível reconstruir dois pontos 

importantes da ritualística local: o  conhecimento de Abel/Pai Joaquim do fundamento 

da quartinha  dos atabaques e a sacralidade destes instrumentos dos quais não foi 

encontrado nenhum vestígio ou notícia.  
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Figura 15. Piso da Tenda Pai Joaquim de Aruanda (Guia Zé Preto).  

 

 

 

2.2.3. Nas Matas de Oxóssi quem balança as folhas é Ossaim  

Em claro contraste com o ambiente construído, nas religiões afro-brasileiras os 

elementos da paisagem como os rios, as pedreiras, as cachoeiras e as matas com suas 

árvores, ervas e folhas configuram o espaço habitado pelos espíritos e forças da 

natureza. A dimensão de sacralidade atribuída à paisagem e sua centralidade para a 

compreensão do universo cosmológico dos africanos recua até tempos imemoriais. Os 

atributos de fertilidade da grande mãe criadora mimetizada nos vales, cavernas e fendas 

da montanha e de onde emergem as águas primevas da vida é recorrente na África, 

como entre os Ijos do sul da Nigéria, que em seus mitos orais retratam a descida da 

Deusa Mãe Woyengi até as montanhas para criar os humanos através das pedras, do 

barro e da árvore Iroko ( Ford,1999:188).  

Em seu estudo etnoarqueológico sobre a travessia transatlântica das plantas 

sagradas, tendo como base a comunidade quilombola do Boqueirão e terreiros de 

Candomblé e Umbanda, Carvalho (2012) destaca que entre o repertório botânico 

importado do continente ancestral (muitas vezes fazendo uso do contrabando) 
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centralidade especial é conferida às árvores, o que é comprovado pelas múltiplas 

adjetivações que recebe como  árvore sagrada, árvore dos espíritos, árvore da vida, etc., 

assim definidas pelas relações estabelecidas com a humanidade e os ancestrais.  Além 

das plantas comuns aos dois continentes, os africanos e seus descendentes demostraram 

uma capacidade extraordinária de substituição das inexistentes por outras espécies do 

mesmo gênero a partir das características fenotípicas e terapêuticas identificadas, 

mantendo assim o valor simbólico atribuído aos exemplares originais. Esta reconstrução 

da botânica sagrada no Brasil por Ossaim a partir de certas folhas semelhantes foi 

atestada em primeira mão por Bastide (1971) entre os Iorubás, levando-o a afirmar que 

―é difícil traçar os limites exatos entre o candomblé como reconstituição do país 

ancestral e como mera imagem Simbólica‖ (:344). 

Acerca da importância das plantas na Umbanda, em seu estudo  “Entre senzalas 

e quilombos: comunidades do mato‖ em Vassouras dos oitocentos‖,  Agostini (2002) 

apresenta o caso do local de culto umbandista conhecido como Pedra de João 

Moleque/Caboclo Pena Preta(Vassouras/RJ). Apresenta vestígios arqueológicos sobre 

as áreas de culto nas matas e seus significados, incluindo relatos orais e informações 

botânicas sobre propriedades medicinais de espécies vegetais. A mata é apresentada não 

apenas como espaço onde para provisão de recursos naturais ou refúgio, mas como uma 

paisagem integrada à vida cotidiana e associada à cosmologia quilombola. Conclui 

destacando a importância das mata como espaço de liminaridade entre o cativeiro e  

ilegalidade que contribuiu para a formação de um campesinato na época do cativeiro e 

para a integração entre população africana e afrodescendente(cativa e aquilombada ) e a 

luso-brasileira formada por comunidades de lavradores de roça livres e pobres 

(Agostini,2002:19-30). 

No sítio arqueológico Engenho de Pedras-Tenda Pai Joaquim de Aruanda foi 

possível identificar a presença deste repertório ancestral, tendo como base a análise de 

árvores e outras plantas existentes na área de mata, algumas das quais estão também 

presentes nos quintais dos quilombolas de Candeias. Ocupando as galerias e encostas, 

estas matas possuem papel fundamental na preservação das nascentes e atualmente na 

cobertura do próprio sítio arqueológico, uma vez que pela legislação vigente são 

classificadas como Áreas de Preservação Permanente
38

.  

                                                           
38

 Configuram-se, pois, como transformadores naturais (TN). Nas condições legislativas vigentes na atualidade o assentamento da 

Tenda naquele local seria certamente interdito.  
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Aqui é possível avançar a partir das imagens resgatadas do Caboclo Sultão das 

Matas e de São Sebastião. As mesmas fornecem informações valiosas sobre a 

importância geral da “linha de São Sebastião” nos trabalhos realizados na Tenda. Mas, 

também oferecem informações específicas sobre os Caboclos de Oxóssi,
39

 agentes de 

cura, sendo que todo trabalho ali realizado por qualquer um deles deveria ser aprovado e 

realizado sob a restrita supervisão do Sultão das Matas
40

.  

Outro ponto interessante é a divisão do domínio de Oxóssi com o par feminino 

Ossaim, embora não haja consenso umbandista sobre o gênero deste último Orixá, que 

em algumas casas é associado ao masculino tal como em sua origem nagô-iorubá. Esta é 

uma questão sem importância para este trabalho, devendo ser anotado que a Umbanda 

trabalha com oposições como +/-, ativo/passivo, masculino/feminino, etc., e o próprio 

Oxóssi possui um desdobramento feminino multiplicando-se através da renomada 

Cabocla Jurema, cuja designação tornou-se homônimo das matas. Aqui o importante é 

assinalar que se é Oxóssi quem rege sobre os vegetais, suas folhas estariam sob o 

domínio mais restrito de Ossaim que teria distribuído um exemplar para cada Orixá. Isto 

nos devolve a riqueza florística do sítio, pois a partir de cada folha ou vegetal podemos 

identificar as divindades/entidades correspondentes. Abaixo a gamela usada na 

maceração de folhas e que ainda se encontra no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Importante assinalar que é ponto em aberto entre os umbandistas a ideia de que se constituem obrigatoriamente em espíritos de 

índios, ao menos dos índios habitantes no Brasil com a chegada de Cabral. Embora sua importância seja constitutiva desde a 

revelação do Caboclo Sete Encruzilhas (1907), algumas vertentes como a Umbanda Esotérica atribuem estas manifestações a 
roupagens fluídas com que se disfarçam espíritos antiguíssimos, inclusive de troncos indígenas que se perdem na ancestralidade dos 

tempos em direção a Atlântida. 
40 Fato curioso é este título, cuja origem remete ao mundo islâmico. A primeira vista pode remeter para o universo nagô-iorubá, 

cujas regiões de origem na África foram diretamente afetadas por trocas culturais envolvendo os povos árabes e mulçumanos. Esta 

hipótese não encontra ressonância na tradição oral dos umbandistas que em suas histórias remetem sua origem para o contato do 

nativo após a chegada do colonizador nas em terras brasileira.  Na Tenda, “Sultão das Matas” era o chefe dos trabalhos de cura e   

indica uma multiplicidade de espíritos que se apresentam com este nome.  
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Figura 16. Gamela para maceração de ervas 

 

 

Não é objetivo deste trabalho um inventário botânico detalhado das espécies 

identificadas no sítio arqueológico. Algumas espécies são mencionadas em função dos 

aspectos simbólicos que expressam, resultando em indicativos sobre as entidades que 

compunham o panteão da Tenda Pai Joaquim de Aruanda. O esquema descritivo apoia-

se em Carvalho (2012: 149-174), que em seu trabalho separou as espécies do Reino 

Vegetal com atribuição simbólica em dois grupos: herbáceas e árvores. Esta fonte 

também mostrou-se útil para a identificação dos gêneros científicos e das relações 

estabelecidas com os Orixás.  Contudo, é importante ressaltar que esta autora confere o 

estatuto de  simbólico apenas às árvores consagradas a algum Orixá, isto é, ―que 

passaram por um processo pelo qual uma força natural é translada a um objeto‖(:149). 

Este recorte implicou na criação de um terceiro grupo de árvores de uso diverso. À  luz 

desta classificação, algumas árvores fortemente investidas no discurso dos quilombolas 

de Candeias são mantidas fora do quadro descritivo por não fazerem referência direta ao 

seu uso na umbanda. Todavia, consoante seus usos pelos quilombolas, serão abordadas 

mais a frente em conjunto com as informações obtidas na etnografia dos quintais.   Por 

ora, basta destacar que as espécies identificadas na área de mata, no entorno da Tenda, 

nos quintais quilombolas e em volta da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Ouro Fino) 

corroboram os resultados da pesquisa  de Carvalho (2012:149-164) para o Quilombo do 

Boqueirão. Para melhor entendimento de sua inserção simbólica e eficácia mágica, 
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terapêutica e curativa, as ervas e árvores simbólicas foram resumidas sinteticamente nos 

quadros a seguir.   

Tabela 2. Herbáceas Simbólicas 

Nome Popular Família Propriedade 

(eficácia) 

Orixá/entidade associada 

Comigo-

ninguém-pode 

Arácea Mau olhado, inveja, 

olho gordo 

Exu/Logunedé/Ogum/ 

Oxóssi/Xangô/ 

Yemanjá 

Dracena 

Vermelha 

Liliácea Mau olhado, 

proteção 

Iansã/Obaluayê/Ogum/Po

mba-Gira 

Espada de São 

Jorge(e variantes) 

Agavácea Proteção, limpeza, 

descarrego 

Ogum/Oxóssi/Ossaim/Oiá

(Iansã)/Yemanjá 

Guiné Fitolacácea Proteção, 

descarrego, sacudimento, 

defumação 

Oxóssi/Ogum/Iansã/ 

Exu/Preto-Velhos 

Fonte: Dados de campo com apoio bibliográfico de Carvalho (2012) 

 

Tabela 3. Árvores Simbólicas 

Nome 

Popular 

Família Eficácia/simbolismo Divindade/entidade 

Angico Leguminosae Fornalha Iansã 

Cedro Pinaceae - 

-Confecção de 

banquinhos e cajados 

-inchaços(casca) 

-

Xangô/Oxóssi/Ossaim 

-Preto-Velho 

Embaúba Moraceae Asma e bronquite 

e 

-corrimento 

vaginal 

-hipertensão, 

nervosismo 

Omulu/Oxóssi/Ians

ã/Oxalá 

Laranjeira Rutaceae Bronquite 

Diurética 

Banhos 

 

Yabás(todas) 

Ossaim/Lugunede/

Ogum/Xangô 

Mangueira Anacardiacea Leucemia/ 

Banhos, 

descarrego, sacudimentos 

Proteção 

Exu/Ogum/Oxossi/

Iansã/Xangô/Preto-Velhos 

 Fonte: Dados de campo com apoio bibliográfico de Carvalho (2012) 

 

Desde o campo empírico, as herbáceas identificadas se relacionam com funções 

gerais de proteção, o que implica em manter o corpo limpo ou descarregado. Nestes 

casos as folhas são utilizadas tanto em banhos como na preparação de chás medicinais.  

Já em relação às árvores simbólicas é possível estabelecer uma aproximação com os 

resultados de Carvalho (2012:149-164) para o Quilombo do Boqueirão. Faço aqui 

referência as três que mais se destacam no Sítio Engenho de Pedras-Tenda Pai Joaquim 

de Aruanda.  
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 A primeira é a mangueira, localizada entre a casa e a Tenda. Segundo Carvalho 

( 2012:150) é uma espécie nativa da Ásia, mas aclimatada na África e foi introduzida no 

Brasil pelos portugueses, preservando seus atributos simbólicos entre os 

afrodescendentes que a utilizam em banhos de descarrego, dadas suas “propriedades 

mágicas e  ―por seu grande porte, na ausência da gameleira, pode ser consagrada a 

divindade Iroko
41

” (Carvalho,2012:164).  Especificamente na Umbanda pode aparecer 

associada aos Preto-Velhos.  

A segunda árvore simbólica é a embaúba, associada a Iansã e a partir das 

características deste Orixá é prescrita para o tratamento de nervos e acalmar os filhos 

afins a sua vibratória. De sua folha torrada e misturada come enxofre e pimenta é feita  

pólvora, isto é, a ‗fundanga‘ utilizada em  um poderoso tipo de descarrego. No contexto 

umbandista foi identificado seu uso para fazer xaropes e no candomblé de angola 

(associada a Ogum e Oxóssi) para a produção de garrafas de combater a úlcera 

(Carvalho,2012:256). A visibilidade e imponência que marca sua presença no sítio e 

dados sobre seu uso corroboram informações etnográficas sobre o conhecimento e 

eficácia dos tratamentos ministrados por Abel Matias com xaropes e garrafadas.  

Por fim, o Cedro aparece como a espécie possuidora de várias propriedades 

terapêuticas (antiespasmódico, tônico, diurético, expectorante e sedativo), sendo 

utilizado principalmente como óleo e associado conjuntamente aos Orixás Oxóssi e 

Omulu, o que é muito relevante, pois ambas as divindades são associadas diretamente 

com trabalhos de cura na Umbanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Na tradição Banto = Kitembo.  
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Figura 17. Embaúba (Área de Mata)  

 

 

Como sítio de Umbanda, a Tenda Pai Joaquim de Aruanda possui 

especificidades que relativizam a aproximação com a pesquisa Carvalho (2012), cujo 

campo empírico apoia-se majoritariamente em dados colhidos em terreiros de 

Candomblé, onde a associação dos Orixás com as folhas de árvores/ervas se estabelece 

diretamente dentro de um universo mais amplo de  divindades (Orixás).  Por outro lado, 

as entidades da Umbanda (Pretos-Velhos, Caboclos, Erês, Pomba-Giras)
42

 são excluídas 

deste universo empírico. Trata-se do ponto que distingue radicalmente o Candomblé da 

Umbanda e confere a esta última sua condição de brasilidade. De fato, ao resgatar o 

índio através do Caboclo, a Umbanda se define também como uma religião brasileira. 

Contudo, este elemento indígena não se apresenta como qualidade essencial ou espírito, 

mas como materialidade performática que faz uma curvatura no tempo abrindo 

passagem à memória. “Portanto, o Caboclo é sim resultado de influência indígena, 

porém esta, mais do que o simples resultado de interferências culturais, a partir do 

contato entre negros e índios, parte de um princípio centro-africano de reverenciar os 

Ancestrais Donos da Terra” (Moreira,2008:3).  De acordo com este ponto de vista, a 

Umbanda se define também como religião afro e este radical tanto quanto a adjetivação 

―brasileira‖ inclui a ancestralidade nativa expressa na riqueza performática dos 

                                                           
42

 Há uma diferença marcante no estatuto de Exu entre o Cabdomblé e a Umbanda. Enquanto no primeiro é considerado um Orixá, 

na segunda é concebido como uma entidade. 
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caboclos. Acerca da relação com os Orixás, a mesma também se faz presente na 

Umbanda, ainda que num nível mais terra-a-terra e por meio dos caboclos sintonizados 

com estas vibrações originais. 

   

2.2.4. Moinhos e quintais: Umbanda e Campesinato negro 

O domínio das matas pelos caboclos de Oxóssi na Umbanda inclui atribuições 

relacionadas com a provisão alimentar. A célebre exclamação  “Oxóssi é caçador!” nos 

informa propriedades nutritivas. Por outro lado, as oferendas pautam os significados 

simbólicos das divindades/entidades. Esta relação não é exclusiva da Umbanda que 

neste quesito coletiviza com cosmologias afins ao catolicismo popular. O calendário de 

festas é sincronizado com as estações do ano e ciclos naturais. Assim se diz que a 

enchente das goiabeiras é certa no dia de São José (20 de março/equinócio de outono) e 

as festas juninas marcadas pelas celebrações de São João, Santo Antônio e São Pedro 

marcam etapas da colheita do milho cujo beneficiamento como fubá (e canjica) 

garantirá a mesa farta no solstício de inverno (21 de junho). No híbrido catolicismo 

popular/umbanda os fluxos das águas e dos ciclos naturais envolvem a potência de 

fertilidade do feminino. A relação é de sacralidade, mas também de sensualidade e 

erotismo: Lavrar a Mãe Terra, colocar a semente, fecundar e receber os frutos, guiado 

pela Lua
43

.  

A área remanescente de plantio situada a oeste da tenda, entre a pedreira 

(encosta) e a lagoa. Atualmente encontra-se tomada pelo mato. Além de espécies típicas 

do cerrado e com atribuições simbólico-rituais foram identificados alguns pés de 

mandioca. Abel Matias aproveitou a configuração paisagística e a conformação do 

relevo para conduzir a água até uma barragem, onde era represada e se transformava em 

uma linda e resplandecente lagoa, potencializando culturas de várzea como diferentes 

espécies de inhame, que embora nativo da África adaptou-se e reproduz 

espontaneamente nestes nichos. E também permitiu a introdução do arroz. Para a alegria 

de Yemanjá, introduziu a criação de peixes e o recurso se tornou abundante. Das lapas 

extraía mel, com o qual se lambuzava a ibejada. Uma grande variedade de frutas ainda é 

                                                           
43 Outra vertente chama atenção para os sentidos que podem se ocultar em torno desta relação. Na Comunidade Quilombola dos 

Arthuros, conhecida na atualidade  pela tradicional Guarda de Moçambique, Sabará (1999) documenta uma manifestação local em 

plena curso de extinção  na década de 1970, conhecida como Festa da Primeira Capina do Milho. Ali, chamou a atenção para seu 
caráter de rito agrário que envolvia mutirão, batuque e uma brincadeira conhecida como João do Mato, cujo sentido mítico-ritual 

remetia ao período escravista e que tinha por função ―camuflar as condições históricas e de repressão a que estavam sujeitos os 

negros escravos‖(: 250).  
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identificada mais próxima da Casa de Abel, como laranjeira, goiabeira, mangueira. 

Estas, além de alimento e oferendas podem ser usadas em banhos de descarrego.   

Apesar de o sítio estar encaixado em uma vertente, certamente houve escavação 

e transporte de terra que seguramente foi usada como material construtivo nas áreas da 

casa e da tenda.
44

 Através de uma cava lateral de aproximadamente 1 metro de 

profundidade, a água que excedia o volume era canalizada e drenada para a margem 

direita, até se bifurcar para alimentar dois Moinhos D‟água localizados cerca de 50 

metros a jusante das nascentes. O primeiro mais antigo de madeira (cedro) sobre pedras. 

Numa posição mais rebaixada do terreno outro de metal, que além de processar 

alimentos fornecia energia para o gerador, tornando a propriedade autossuficiente.  

Atualmente, com a destruição (antrópica) da represa a água deixou de fluir para os 

moinhos, que abandonados dão lugar para estruturas depreciadas de adobe e madeira 

que contrastam com a estrutura metálica de rodas/engrenagens e que indicam o local já 

foi muito produtivo. Com efeito, os moinhos trazem informações sobre o 

beneficiamento dos alimentos, principalmente o milho. Era grande a produção destes 

engenhos, como chamados pela população local que deles se serviam para transformar 

os alimentos na razão de „uma terça‟ ou „uma quarta
45

‟. Seu alcance extrapolava a 

fronteira de Candeias, configurando estratégias associativas e colaborativas que 

chegavam a áreas mais distantes a bacia do Parauninha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Outra hipótese é de que a ocupação se sobrepôs a uma paisagem já transformada, através de garimpo por exemplo, atividade 

prolífica na área. Esta não encontra apoio na oralidade, onde é enfatizada a força descomunal de Abel não obstante sua pequena 

estatura. 
45

 Formas e proporções de partilha do produto beneficiado.  
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Figura 18. Moinho d‟água (com estruturas metálicas) 

 

 

A existência da lagoa e do sistema de canalização que alimentava os dois 

moinhos d‟água existentes no Sítio Engenho-Tenda se constituíram na pista inicial para 

a articulação das questões cosmológicas abertas pela Tenda com processos relacionados 

com a formação do campesinato negro no espinhaço meridional. Guimarães e amigos 

(2003) mencionam o uso de sistemas hidráulicos, constituídos por barragens, canais, 

cavas, mundéus e outros elementos tendo em vista o aprimoramento de técnicas para a 

extração minerária (garimpos) no período colonial. Estas observações correspondem em 

grande medida à diversidade produtiva e às estruturas observadas no sítio Engenho-

Tenda. Mas, é preciso uma aproximação de contextos.  A questão é: uma vez libertos do 

jugo da escravidão, os roceiros negros foram capazes de preservar aspectos da  cultura 

de trabalho e da memória técnica sobre estas estruturas hidráulicas nas novas 

condições?  

Focalizando o contexto de incorporação do milho na culinária nos séculos XVII 

e XVIII na região de Milho Verde, Andrade ( 2012:331-341) destaca suas dimensões 

diaspóricas potencializadas pelo pequeno tamanho das sementes e do curto ciclo de 

cultivo, alertando que num primeiro momento seu uso majoritário pelos escravos a 

partir de técnicas rudimentares que produziam um fubá grosso (angu) soava agressivo 
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ao paladar dos europeus. Todavia, considerando que a construção de valas, represas e 

rodas d‟água nas catas diamantinenses exigiram o desvio de rios, drenagem de leitos e 

transporte de pedras, ― Tal habilidade de manipulação das águas e do espaço 

geográfico pode ser considerado como facilitador à incorporação dos moinhos de 

pedra na feitura de alimentos na região” (Andrade,2012:337)
46

, aprimorando a 

moagem dos grãos e abrindo campo para receitas mais aprazíveis para gostos tão 

requintados.   

A abolição em 1888 promoveu o impulso do campesinato negro no Brasil, pois 

permitiu aos libertos somarem-se aos alforriados e aquilombados no contexto de 

intensas migrações nas áreas rurais, para onde se dirigiram com a força, memória e 

cultura do trabalho. Para Gomes (2015),  ―os quilombos que formaram comunidades de 

roceiros possibilitaram, ao longo do tempo, a gestação de vilas camponesas” (:76), 

uma vez que “continuaram a reproduzir mesmo depois da escravidão(...). Eles nunca 

desapareceram, porém nãos os encontramos mais na documentação da polícia nem nas 

páginas de jornais‖ (Gomes:120).   

Neste momento, a sobreposição de fontes históricas  e etnográficas mostra –se 

de grande valia para o aprofundamento das investigações. A este respeito, apoiando-se 

na arqueologia do presente como proposta investigativa de seu estudo no Quilombo dos 

Marques, Nascimento (2011) defende que em uma comunidade tradicional a 

apropriação do espaço e o dinamismo da paisagem são evidentes e sobressaem desde o 

momento em que o grupo escolhe o lugar para se assentar. Neste concerto, a unidade 

doméstica expressa pela tríade casa-terreiro-quintal ganha centralidade, dada a sua 

capacidade de expressar elementos cosmológicos, indenitários e sócio-histórico-

culturais do mesmo. Além disso, a organização e divisão desses espaços modificam a 

paisagem. ―Neste sentido, é possível dizer que o resultado da dinâmica cotidiana de um 

grupo na paisagem remete ao ethos daquele grupo.‖ (Nascimento,2011:79).  

Valendo-se de estratégia de pesquisa similar, Carvalho (2012) alega que o 

desenvolvimento do saber popular acerca de suas propriedades curativas em áreas 

brasileiras foi uma exigência imposta aos negros para sua sobrevivência em áreas 

remotas das matas para onde se refugiavam. O potencial mnemônico destas práticas 

culturais africanas acerca dos vegetais aportaram contribuições significativas para a 

organização doutrinária e ritual das religiões afro-brasileiras. 

 

                                                           
46

 Este autor também destaca a dimensão diaspórica dos moinhos a partir de sua origem Moura.  
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Dessa maneira, populações afrodescendentes, que em muitos aspectos ainda 

vivem de modo tradicional – rural e diferente do modo urbano contemporâneo 

– compartilham do conhecimento trazido da África pelos seus antepassados, tal 

qual se observa nas comunidades de culto das religiões de matriz africana 

(Carvalho, 2012:02).   

 

Considerando estas referências, ao lado do estudo arqueológico das áreas 

remanescentes de plantios no sítio Engenho-Tenda, a navegação etnográfica na 

Comunidade Quilombola de Candeias
47

 contribui para a reconstrução do panorama de 

cultivos no sítio Engenho de Pedras-Tenda Pai Joaquim de Aruanda.   

Em primeiro plano, chama atenção a utilização disseminada, sobretudo na frente 

das residências de herbáceas consideradas de valor simbólico na Umbanda, como 

espada de São Jorge, comigo-ninguém-pode, dracenas vermelhas, etc.  Todavia, este uso 

é definido pelos quilombolas como ornamental. Isto indica uma ocultação do sentido 

associado às religiões afro-brasileiras.  Somente quando indagados mais insistentemente 

sobre as propriedades destas herbáceas emergem sentidos como ―proteção‖, ―amansar 

espíritos.‖ Já a prescrição de suas funções de descarrego e medicinais é deslocada para 

outras herbáceas menores e de cultivo mais fácil em quintais no fundo casas (Arruda, 

Alecrim, Manjericão, Hortelã, etc).
48

   

Outras ervas, ainda que não reportadas diretamente ao universo simbólico da 

Umbanda  são fortemente investidas no discurso dos quilombolas de Candeias, 

principalmente pelas propriedades medicinais. Certamente compunham o repertório das 

garrafadas e frascos de Abel Matias de Souza. Entre as principais estão a Enxota, 

Chapéu de Couro, Quina (casca).  Além disso, muitas árvores servem como matérias 

primas de excelente qualidade e como tais foram utilizadas por Abel Matias nas vigas 

de construção da Casa/Tenda Pai Joaquim de Aruanda e da Igreja Nossa Senhora 

Aparecida, bem como na produção de objetos menores talhados sobre a madeira como 

banquinhos, pilões, etc. Cumpre mencionar as principais em conformidade com suas 

designações populares: ipê, sucupira, jatobá, pau d‟óleo, candeia e quina.  

                                                           
47

 O processo de autoreconhecimento de Candeias se deu no mesmo período em que as outras comunidades quilombolas de 

Conceição do Mato Dentro. Por volta de 2008 foi realizada uma reunião na igreja, onde fizeram a declaração como comunidade 

quilombola, tendo sido lavrada e assinada uma ata. Todavia, esta teria desaparecido durante o processo de registro no munícipio e 

seu paradeiro é desconhecido. Assim, do ponto de vista formal o estatuto atual é de “comunidade quilombola identificada,” o que 

vem permitindo a alguns moradores mais tradicionais acessarem programas específicos para estes grupos, principalmente incentivos 
e insumos para melhoria da produção alimentar, incluindo diagnósticos de agrossistemas. Entre as contribuições incorporadas e 

atualizadas pela pesquisa, merecendo menção o trabalho desenvolvido pelo geógrafo Eduardo Sorice & amigos no âmbito do 

PROEXT/NESTH-UFMG (2012).  De forma geral, nos últimos anos vem se acentuando o processo de descaraterização e alienação 
fundiária da comunidade devido à especulação imobiliária. A identidade tradicional também vem sendo solapada pelo avanço do 

neopentecostalismo. O principal impacto no âmbito da cultura material é a demolição das casas tradicionais localizadas na rua 

principal e que possuem um padrão estético e de assentamento específico.  
48 Outros aportes sobre este tópico, ver: Costa, J.J. Sítio Arqueológico Tenda Pai Joaquim de Aruanda: Inserção na paisagem 

cultural e relações com os saberes tradicionais quilombolas do espinhaço meridional. Rev. Arqueologia Pública Campinas, SP v.9 

No.(11) p.63-71   
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Os quintais de Candeias se caracterizam pela diversidade dos cultivos associados 

a formas de produção mista. A Folhinha Mariana, que reúne informações sobre todos os 

dias santos e luas do ano e indica as ocasiões mais apropriadas para o plantio/ colheita é 

instrumento invariável dependurada nas salas das residências. Mandioca, milho, cana-

de-açúcar, café e vários tipos de feijão são cultivados mais disseminados. Parte das  

residências possuem casas de torrar farinha, outras realizam o processo em um espaço 

dentro da cozinha. Também são identificados lambiques e produção de cachaça. O café 

é torrado e socado no tradicional pilão, sendo comum a adição de uma erva medicinal 

chamada fedegoso (Fabaceae)  junto aos grãos, dizem que é bom para pressão alta, mas 

que junto com oração para São bento é também remédio para a picada de cobra.  Além 

de contribuir para a própria segurança alimentar, o milho serve de ração para os 

animais. Animais de pequeno porte como galinhas (e outras aves) e porcos são comuns.  

Alguns quilombolas possuem rebanhos com poucas cabeças, por meio dos quais suprem 

a demanda de leite para a produção de queijos e derivados.  

 

Figura 19. Etnografia dos Quintais 

 

Foto de Eduardo Sorice e amigos  

 

Com relação aos animais domésticos, além de guardas eficientes os cachorros 

são tradicionalmente auxiliares nas caçadas, cada vez menos frequentes devido a 

injunções da legislação ambiental, que causou impactos ainda maiores nas culturas de 
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várzea, devido à proliferação das capivaras. A restrição às queimadas controladas e a 

delimitação de áreas de preservação ambiental desestimulou o plantio em áreas 

localizadas no meio da serra. Soma-se a este quadro a este quadro a diminuição do 

volume hídrico. Mais recentemente, a introdução de caixas de apicultura e tanques de 

piscicultura remete para atividades de coleta de mel (nas lapas) e pesca que antigamente 

eram comuns entre os quilombolas.  Mas, o extrativismo continua definindo o caráter 

tradicional da comunidade. Nas encostas proliferam complexos de mata-

atlântica/candeal. Um registro de memória sobre o uso do óleo de candeia indica que era 

prescrito para machucados (em animais). Muitas espécies ervas medicinais ainda 

proliferam na serra, sendo a arnica a de uso mais consagrado. Vários tipos de palmeiras 

oferecem uma variedade de cocos como indaiá, macaúba e coco canela.  O modo de 

transporte por tropas não foi totalmente abandonado. Além dos burros, alguns possuem 

cavalos, tais animais continuam imprescindíveis na travessia de trilhas que ligam 

localidades onde ainda é precário ou ausente o acesso de veículos automotores. A 

participação nas cavalgadas, geralmente associadas aos festejos do catolicismo popular, 

configura-se como momento simbólico de reafirmação de identidade e tradição, 

envolvendo sobretudo os homens.  

Mas, é no tocante os conhecimentos das propriedades curativas das plantas que a 

influencia de Abel se fez sentir com mais intensidade. Neste caso, a preservação e 

transmissão desses conhecimentos tem sido reservado majoritariamente às mulheres. E 

é entre elas que identificamos práticas transgeracionais associadas ao universo da 

benzeção.  Estudando contextos de Conceição do Mato Dentro, Campos & Silva 

(2014:253-270) relacionam a eficácia simbólica destas práticas assentadas na palavra e 

na utilização de elementos da natureza como terra, fogo, água e vegetais com as 

matrizes das religiões populares, bem como dos cultos advindos das ancestralidades 

indígenas e africanas. Mais especificamente em referencia ao gênero, destaca elementos 

associados ao universo feminino como fogão de lenha (cinzas, tição) e ervas que são 

cultivadas nas hortas. 

De forma geral podemos enxergar nos quintais de Candeias um reflexo em 

escala menor do sistema de cultivos que funcionava no sítio Engenho-Tenda enquanto 

permaneceu ativo. Considerando este mosaico produtivo, emerge a conclusão óbvia de 

que as divindades e entidades tinham a disposição, cada qual a seu gosto, um amplo e 

diversificado cardápio para suas oferendas.     

.  
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2.2.5. Campo de Batalha/Tronqueira: Exu trabalha para o Senhor Ogum 

Trata-se da área do sítio arqueológico onde foi identificada a maior quantidade 

de vestígios, principalmente cacos de vidro de garrafas de cachaça, com predominância 

da cor verde. Estes materiais estão espalhados pela área plana e arenosa localizada cerca 

de 500 metros ao sul do sítio arqueológico. Este local é conhecido entre os quilombolas 

que frequentavam a Tenda como Campo de Batalha.  A densidade dos vestígios se 

concentra no entorno e dentro de uma estrutura robusta, feita de pedras, com cerca de 1 

metro quadrado, mas com menos da metade de altura. Em seu interior, além dos cacos, 

também foram encontrados outros materiais como alguidares, pratos, moedas, materiais 

orgânicos e resíduos de parafina das cores preta e vermelha. Trata-se da Tronqueira de 

Exu. Por ser feita com material duradouro, esta estrutura se encontra em excelente 

estado de preservação, excetuando-se uma quebra bem ao meio da laje provocada 

provavelmente por procedimentos de quebra de forças e fechamento de linhas 

executados durante o ritual de lacrou o assentamento. Apesar da sua robustez, a 

estrutura passou despercebida na primeira incursão ao sítio. Por outro lado, refere-se a 

um dos fundamentos da Umbanda que mais são envoltos em mistérios. Exu não gosta 

que fale dele, muito menos aceita ser fotografado. Portanto, a descrição será restrita ao 

que foi autorizado pela Tradição.   

 

Figura 20. Foto Campo de Batalha/Tronqueira (oculta) 
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Sobre este par associativo algumas considerações preliminares devem ser 

tecidas. Uma história recolhida oralmente no meio umbandista pode lançar luz sobre seu 

funcionamento. Conta que Exu era o filho caçula de Yemanjá. Ao passo que seus 

irmãos mais velhos foram se dedicar à guerra (Ogum) e à caça (Oxóssi), como protótipo 

do filho pródigo e boêmio Exu saiu pelo mundo a beber e conquistar mulheres. Depois 

de copular com todas, sentiu-se enfadonho e encucou de fornicar com a única que ainda 

não havia tocado – sua própria mãe. É evidente que encontrou resistência de Yemanjá e 

forçou o estupro. Uma batalha feroz se sucedeu. A mãe saiu vitoriosa, mas teve os bicos 

dos seios arrancados e foi de onde jorrou o leite que formou o mar. Como punição Exu 

foi banido do panteão dos Orixás. Mas esta punição acabou conferindo-lhe um poder 

distintivo em relação a estes, que é a capacidade de acessar indistintamente os dois 

planos da existência: o céu e a terra. Exu é, pois, o fio terra que faz o trabalho material 

(nas trevas) que os Orixás não podem executar diretamente, em função de suas 

vibrações sutis. 

 É por isso que se diz que mesmo sendo da esquerda (quimbanda),  Exu trabalha 

para os Orixás (direita). Certamente que esta referência é mais adequada para os Exus 

Guardiões, pois existem outros em níveis inferiores como os batizados e os pagãos. No 

senso comum são todos misturados e sincretizados com entidades diabólicas, como 

resultado da  hegemonia do imaginário católico e protestante na sociedade brasileira. Na 

Tronqueira é preciso declarar que habitava o Exu Guardião da casa, isto significa que a 

exemplo de outros de sua estirpe, o mesmo trabalhava diretamente para um Orixá, isto 

é, para a direita. Outros Exus certamente trabalhavam na casa, como o caso de Zé 

Pelintra, cuja imagem foi recolhida à sede da Federação Espírita Umbandista de Minas 

Gerais. Acerca do Exu Guardião da Tenda não foi possível conhecer seu nome e se o 

fosse deveria permanecer em Mistério.  

Acerca do Orixá que fazia par com o Exu guardião, a designação do Campo de 

Batalha não deixa dúvida. Trata-se do próprio Ogum Guerreiro. Seu papel na Tenda Pai 

Joaquim de Aruanda era crucial. Se Pai Joaquim era o mentor dos trabalhos ali 

realizados, Ogum era o dono ou chefe da casa e, tendo como comandado o Exu 

Guardião, era responsável pela sua proteção e defesa, bem como de seus filhos. Isto nos 

permite afirmar que o médium Abel Matias era Filho de Ogum. Isto corresponde a 

alguma características de sua personalidade, como liderança, rigidez moral, a aptidão 

para a agricultura, relação com as ferramentas de trabalho  e, é claro, a destreza com o 

metal, que pode ser atestada tanto pela instalação/manutenção dos moinhos mais novos 
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cuja roda e engrenagens eram feitos deste material, pela talhadeira como pelo canivete 

que emprestava para os doutores astrais fazerem cirurgias.  

Tendo como função primordial a quebra de demandas, as entidades da linha de 

Ogum também mostram grande aptidão para entrecruzamentos vibratórios, como Ogum 

Rompe Mato (Oxóssi), Ogum Beira-Mar (Yemanjá), entre outros. Mas o que nos 

interessa aqui é sua relação com o Exu Guardião.  

Apoiando-se na observação etnográfica  de um terreiro ativo onde foi realizado 

um trabalho para Exu, foi possível apreender aspectos relacionados ao gesto e o padrão 

de quebra resultou em peças extremamente similares com as identificadas no Campo de 

Batalha e na Tronqueira.  A quebra das garrafas afeta extensivamente a quebra de 

demandas, no sentido de desfazer conflitos ou feitiços através da ação mágica.  

A profusão destas garrafas quebradas no Campo de Batalha/Tronqueira indica a 

extensão das batalhas astrais travadas na Tenda Pai Joaquim de Aruanda. Mas é um 

elemento da estrutura que esclarece sua intensidade. Em seus estudos sobre casas de 

religiões afro-brasileiras no Rio Grande do Sul, Neto (2012) informa um tipo específico 

de assentamento para Exu  feito na pedra, em conformidade com os preceitos da 

quimbanda ou linha cruzada.  O cruzamento de um Exu implica em conferir ao mesmo 

tratamento similar dado aos Orixás no batuque e nos cultos de nação, assentando-o em 

uma pedra. Usa-se, portanto, o lado do batuque ou da nação, mais precisamente o modo 

de culto aos orixás que ele contém, para transformar o lado da umbanda e a sua maneira 

de ritualizar os exus (:4). Cruz um Exu pela quimbanda implica em torna-lo mais 

evoluído. Para ser cruzado na quimbanda o Exu tem que beber sangue de um animal, 

necessariamente de quatro patas. Assim lapidado, o Exu deixa de se arrastar, comer e 

beber no chão, isto é, ergue-se de da condição torta que caracteriza estas entidades na 

Umbanda (direita), mais voltados para a limpeza de cargas negativas que pairam no 

terreiro após os rituais. A parte do debate teórico travado em torno da especificidade da 

linha ou quimbanda cruzada em relação ao batuque (e cultos de nações), a operação 

descrita tem como objetivo deixar o Exu mais forte para a Umbanda (Neto,2012:01-26). 

Observando o interior da Tronqueira de pedra, além dos vestígios de oferendas 

contendo frascos de pimenta, azeite de dendê, garrafas de cachaça, moedas, parafina de 

velas entre outros, destaca-se uma estrutura orgânica, possivelmente fêmur de vaca ou 

cavalo, sustentando por dentro a laje. Tais elementos sugerem um tipo específico de 

assentamento e indicam que foi ali acionado um ritual mais complexo do que 

geralmente observamos em templos umbandistas. O osso utilizado é de um animal de 
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quatro patas e a parte da estrutura óssea escolhida e sua função de sustentação confere o 

sentido de firmeza. A admissão da hipótese de que a quimbanda estaria incluída no 

repertório da Tenda soluciona um desconforto e impasse gerado na pesquisa por relatos 

de entrega de animais como galos e bodes pelos moradores de Candeias, sabendo-se que 

de forma quase inequívoca na Umbanda não tem  “mão de corte”, nem mesmo o “corte 

quebrado”, isto é, aquele em que o animal (galo) é quebrado pelas juntas para oferendas 

sem sangue. Mas, sendo filho de Ogum dos metais, é grande a chance de que Abel 

Matias tenha dado passagem para a introdução destes elementos de quimbanda no  

repertório mágico-ritual da Tenda, visando fortalecer a banda de Pai Joaquim, sob 

estrita autorização e orientação deste, é claro. Considerando que a linha cruzada pode 

abarcar uma diversidade de manifestações: Exus, Ciganos, Boiadeiros, Baianos, 

marinheiros, etc., sua agência na Tenda de Pai Joaquim indica que Abel colheu ou 

aperfeiçoou seus fundamentos a partir de mais de uma fonte, seja através das frequentes 

viagens (frentes de trabalho) que fazia para outras regiões do país ou como anfitrião de 

detentores da tradição que a visitaram a Tenda.   

 

2.2.6. Xangô das Pedras de Raio 

Associado às montanhas, Xangô é a divindade que mimetiza a paisagem geral 

onde se localiza o sítio arqueológico Engenho de Pedras Tenda Pai Joaquim de 

Aruanda. Na verdade, o caráter sagrado atribuído as montanhas no continente africano 

recua até tempos imemoriais. Em sua clássica obra “O Herói com rosto africano – Mitos 

da África”, Ford (1999) destaca em várias passagens sua importância, como ―No 

pensamento Congo, o mundo é como duas montanhas opostas pela base e separadas 

pelo oceano‖ (:269). Escavando mais profundamente em busca da etimologia da 

palavra negro, o autor identifica uma camada grega melan, de onde se deriva a palavra 

melanina, pigmento predominante nas pessoas negras e que define a cor de sua pele.  

Mas, a raiz da palavra se localiza em um nível estratigráfico mais profundo ainda, o 

egípcio “M3nw‖ ou  ―Montanha a Oeste”, indicando um sentido originário ligado ao 

ciclo diário do sol, engolido em seu poente pela Deusa Nut
49

 que o carrega em sua 

                                                           
49

 Em um único parto, esta Deusa teria dado origem a cinco gêmeos do panteão egípcio: Osíris, Horus, Seth, Ísis e Néftis. Por estes 

atributos de fertilidade é cultuada até hoje os dias pelos fiéis da Wicca, religião neo-pagã que emergiu das brumas da idade média 

para o conhecimento público geral após o boom esotérico da Nova Era. Praticada majoritariamente por mulheres, esta religião exalta 
o feminino a partir dos atributos sagrados da fertilidade, alimentando um imaginário perpassado pelas  noites de lua, as bruxas e sua 

sensualidade. A este respeito, ver: Prieto, C. Wicca para todos: um guia completo para a prática da Bruxaria Moderna. Editora 

Alfabeto( 2015).  
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barriga durante toda noite, para devolve-lo na aurora seguinte após ter sido agraciada 

com oferendas.  

 

A questão é que visto pelos olhos da mitologia africana, assim como outras 

mitologias não ocidentais, o negro não tem intrinsecamente conotação 

negativa;  aliás, o contrário é que é verdadeiro, pois o mundo de reino do 

mundo de baixo é visto como uma real possibilidade de passagem para o 

mundo iluminado de cima(Ford,1999:36)  

 

Em relação à divindade cultuada do panteão umbandista que interessa mais de 

perto, Carneiro (1964) destaca que sua origem Nagô de Xangô remete diretamente para 

o rei que encarnou no comando da 4ª Dinastia Yorubá, sendo responsável pela criação 

de Oyó, capital de um reino que se estendia do Benin ao Daomé:  “Xangô está de tal 

maneira associado com o raio (chamam-no Jakutá, o atirador de pedras) que, entre os 

nagôs, o trovão tem honras de rei em si e é saudado com a exclamação Kawô Ka biyê 

si, que se traduz como Que V.M. seja bem-vindo! Ou Viva o rei‖” (:177). Seu  machado 

lítico encontra forte ressonância no imaginário popular e entre os arqueólogos no debate 

que se trava em torno das pedras de raio.  

A pedreira que se erige na face sul do sítio Engenho-Tenda se destaca pela 

monumentalidade e em suas fendas foram identificados garrafas e cacos de cerveja 

preta. Estes vestígios, juntamente com as plantas e com os atabaques regidos por este 

Orixá, constituem indicativo que as giras realizadas na Tenda Pai Joaquim de Aruanda 

incluíam a manifestação de Caboclos afins à vibratória de Xangô. Também é possível 

apontar o entrecruzamento vibratório com uma de suas esposas – Obá - Orixá guerreira 

das águas caudalosas, tendo como base as informações botânicas e dos cursos d‟água 

pedregosos comuns nos declives da serra.  
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Figura 21. Pedreira de Xangô  

 

 

 

 

2.2.7. Águas  paradas e Correntes: o concerto de fertilidade das Yabás 

O Sítio Arqueológico Engenho de Pedras-Tenda Pai Joaquim de Aruanda e todo 

seu entorno é caracterizado pela extrema abundância em recursos hídricos. 

Constituindo-se a água em elemento cosmológico central para esta religião, esta 

variável certamente teve significativo impacto para que a mesma fosse assentada neste 

local específico. Dotada de poderes purificadores, a água é utilizada em praticamente 

todos os rituais umbandistas. Desde o batismo que marca a adesão do filho de fé, 

passando pelo monitoramento do estado de sua força vital (através de quartinhas 

individuais) e fluidificação no Congá. Em terreiros localizados em centros urbanos é 

comum a existência de uma grande moringa onde, com uma concha, os filhos de fé 

pegam um pouco de água salgada para lavar as mãos, garantindo assim o descarrego 

antes das sessões. Até mesmo as entidades dela prescindem e dela fazem uso, como o 

caso da bilha cujo resgate não se deve aos seus atributos estéticos e formais, mas porque 

era  onde Pai Joaquim bebia água. 

À luz do elemento água, a paisagem do sítio Engenho-Tenda oferece  condições 

formidáveis para a realização de cultos e oferendas: nascentes (olhos d´agua), lagoa, 

cursos e quedas d‟água.  Esta última encontra-se inteiramente tomada pelo mato.  Sua 

ressonância foi captada pela via etnográfica, pois os quilombolas referem-se à mesma 
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como local de pesca e lazer. Para Abel Matias é possível que tenha sido, além de espaço 

devocional, uma boa estratégia para atrai-los até a Tenda. Conhecedor dos Evangelhos,  

devia soletrar de cor a famosa passagem bíblica em que Jesus convida seus apóstolos 

para se tornarem pescadores de homens
50

.  

 

Figura 22. Lagoa coberta pelo mato

 

 

De forma geral, na Umbanda o domínio das águas é divido em dois: salgada e  

doce, correspondendo respectivamente à Yemanjá e Oxum. Mas, nem sempre foi assim. 

Carneiro (1964:164-167) recorda a origem de Yemanjá na deusa do rio Ogún, domínio 

que era estendido para todos os rios no país dos nagôs. Mas, não tinha nenhuma  

governabilidade sobre o mar. As transformações na concepção da divindade teriam se 

iniciado a partir de sua intercessão com os vários cultos das águas como a Iara dos 

índios e a sereia europeia. Mais ainda, o caráter de festas públicas influenciado por estas 

concepções difere-se totalmente do modo como era cultuada na África, onde tudo que 

lhe dizia respeito deveria ser feito e mantido no interior da casa, sendo interditos os 

cultos públicos.  Sob esta perspectiva, a Deusa do Rio Osún estaria mais para um 

desdobramento de Yemanjá do que em uma oposição definida pela qualidade físico-

química de suas águas. Certamente por isso é Oxum concebida como filha de Yemanjá 

entre os Iorubás. Portanto esta distinção é exterior, a partir de quem vê de fora. 

                                                           
50

 E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as 

redes ao mar, porque eram pescadores; E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando 

logo as redes, seguiram-no.Mateus 4:20 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/4/20
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Batismos de Umbanda são realizados em fontes de água doce sem que isso comprometa 

a fé de quem professa o sacramento.  

De volta às Yabás, há consenso que a guerreira Obá rege as águas caudalosas. 

Mas, Nanã Borque pode aparecer distintamente associada à nascente, às águas 

barrentas, lagoa ou até mesmo à chuva. Neste último caso faz coro com Iansã, que sopra 

a nuvem e embora não agencie diretamente a água participa do concerto de fertilidade
51

   

levando no vento a semente fértil que florescerá nos campos do amanhã. A criação de 

peixes indicam que a lagoa pode ser associada a Yemanjá, funcionando como  

 um microcosmo do mar.  

Sem dúvida é a fertilidade associada à dimensão maternal e amorosa que 

definem este conjunto de Orixás chamadas Yabás. Nesta perspectiva, além das 

associações com as plantas, as conformações hídricas da paisagem são indicadores da 

importância conferida ao Sagrado Feminino no panteão e repertório cosmológico da 

Tenda Pai Joaquim de Aruanda.  

Bem certo que não foram encontradas imagens destas divindades. Não podemos 

descartar a possibilidade de saque ou destruição em função de preconceitos e 

intolerância religiosa. Poucos quilombolas se dispuseram a falar mais abertamente da 

Tenda e com o tempo até mesmo o pesquisa foi sendo depreciada, sobretudo pelos 

adeptos das crenças neopentecostais. O mais provável é que tais divindades tenham sido 

cultuadas tendo como referências as imagens de santos católicos, o que nos reconduz 

para aspectos específicos dos modos como foram ressignificadas pelos povos bantos. 

Certas casas de Umbanda dividem até mesmo o espaço físico com manifestações do 

catolicismo popular, como as que fervilham por toda a região do Espinhaço. Além das 

festas do Rosário que acontecem em Candeias e Ouro Fino, estas localidades são 

intensamente afetadas pela tradicional festa realizada anualmente na Igreja de Nossa 

Senhora de Santana (séc. XVIII), que acontece há poucos quilômetros na cidade de 

Congonhas do Norte. Esta santa é cultuada na Umbanda como Nanã Boroquê. O próprio 

Abel Matias era capitão da Marujada e, sendo referência para seus pares de Reinos e 

Guardas, certamente cooptou alguns para trabalhar na Tenda. Neste processo alguns 

sentidos vão sendo ocultados, mas o curso das agencias continua a fluir como as águas 

ocultas pelo lençol freático. Mas, este já é o assunto do próximo tópico.  
                                                           
51

 Nem sempre este concerto é tão afinado assim, como umbandista não recomendo, por exemplo,  uma oferenda diretamente para 

Oxum na cachoeira, pois Iansã fica com ciúmes e o tempo pode fechar causando risco de tromba d‟água. Experimente levar umas 
rosas, abri-las em leque e rodar para Pomba –Gira primeiro, para só depois abrir para Oxum. Aí as coisas fluem bem mais 

facilmente. 
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PARTE III – COM-POSSIBILIDADES 

3.1. Igreja Nossa Senhora Aparecida (1999): Projeto de Memória  

A Igreja Nossa Senhora Aparecida foi construída por Abel Matias de Souza em 

1999, portanto quando estava com 73  anos, indicando que se encontrava em pleno 

vigor físico nesta época. Desde a perspectiva da Tenda, localiza-se no sopé da vertente 

em que está assentada, já em seu terço médio inferior (leste). Mirando a bússola desde  

o distrito de Ouro Fino para Oeste, sita aproximadamente quatrocentos metros da Casa 

de Dona Nair, viúva de Abel Matias. Relatos indicam utilizou-se de burros de carga e 

do próprio lombo para transportar o material morro acima, sendo recorrentes os 

destaques sobre sua força física e disposição para a labuta.  

A presença desta cultura do trabalho, assentada no patriarcalismo, é 

testemunhada oralmente pela educação rígida e criação dura que Abel Matias 

estabeleceu para seus nove (9) filhos. Mas a conotação moral de sua obra extrapolava as 

fronteiras domésticas alcançando o âmbito comunitário. Embora à primeira vista não 

tenha tomado parte em sua construção, era ele o responsável por tocar o sino e, através 

dos alto-falantes, propagar os sermões na Igreja de São José, situada na praça central do 

distrito de Ouro Fino. São José é o patriarca doutrinador que elege o trabalho como 

norma e exemplo de conduta.  Curiosamente os ofícios de Abel Matias são todos 

bíblicos (pedreiro/construtor, oleiro, marceneiro, carpinteiro, entalhador) e podemos 

viajar sobre o quanto a origem do seu nome teria influenciado sua obra, isto é, o 

testemunho do Pai (Deus), mas também da Mãe Celestial (Nossa Senhora), de onde 

voltamos para a outra igreja, que construiu com as próprias mãos, em tributo a esta 

última, menos de três anos antes de fazer sua passagem astral.  

A Igreja Nossa Senhora Aparecida reafirma o carisma e poder de gravitação de 

Abel Matias sobre seus pares da comunidade. As casas mais elevadas da rua que, em 

sua homenagem, foi batizada com seu nome e que termina bem defronte à igreja, foram 

todas construídas depois do ano de fundação do templo em 1999. Antes disso a 

paisagem era tomada pelas matas de encostas que foram desbastadas para dar lugar às 

residências. Certamente para esta ocupação contribui a existência de recursos hídricos, 

que se tornaram abundantes depois que Abel Matias construiu anexo ao templo um 
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sistema com caixa que captava água à montante, no mesmo regato que margeava a 

Tenda. Além da engenhosidade e perspicácia na utilização da força gravitacional, na 

visão de mundo de Abel Matias a água era dotada de atributos místicos e simbólicos 

associados ao Mistério da Mãe Divina, multiplicado no sagrado feminino das Yabás ou 

nas ―Invocações da Virgem Maria‖ (Megale, 2008) que pululam no imaginário do 

catolicismo popular e que no âmbito da hierarquia dos concílios foi codificada como  

Doutrina Mariana.   

Além da própria designação da Igreja Nossa Senhora Aparecida, outras 

materialidades que emergem nos escombros da estrutura merecem atenção, uma vez que 

apresentam elementos que a singularizam e que podem indicar significados e intenções 

imprimidas pelo construtor na obra. Entre estes destacamos o altar de madeira, onde 

visualizamos três círculos com figuras geométricas ou naturalistas que se destacam do 

fundo azul ornado com uma miríade de flores entalhadas em alto relevo sobre a 

madeira
52

. Há mais duas figuras ao fundo, uma estrela de cinco pontas e uma imagem 

que lembra um trevo, ambos circulados. Este último pode ser imediatamente associado 

à cruz ou as quatro direções. Outro conjunto refere-se às plantas sagradas e de poder da 

umbanda que circundam toda a Igreja.  

 

Figura 23. Registros de memória - Igreja Nossa Senhora Aparecida 

 

 

                                                           
52

 Cumpre registrar que Abel Matias detinha uma visão sistêmica do processo construtivo, sendo responsável por todas as suas 

etapas, desde o projeto, passando pela edificação até os acabamentos. Ao contrário da maioria absoluta das construções de adobe 
que atestam o legado deste exímio trabalhador e artista, a estrutura da Igreja Nossa Senhora Aparecida foi feita em alvenaria 

(cimentos/tijolos pré-fabricados) e a sua inexperiência na lida com este novo material foi apontado em alguns relatos como causa do 

desabamento do teto e das estruturas de madeira sobre as paredes que permanecem de pé. 
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Entre as figuras do primeiro plano um pentagrama ocupa a posição central, 

ladeado por duas rosetas circulares, uma à esquerda com seis pétalas e outra à direita 

com quatorze. Como o significado esotérico ou oculto do pentagrama já foi detalhado 

na descrição dos elementos que compõem o ponto de Pai Joaquim de Aruanda, cumpre 

analisar as rosetas. Acerca destas figuras, o desafio é operar em meio a escassez de 

fontes acadêmicas e mesmo esotéricas, o que comum é neste último caso, uma vez que 

os símbolos possuem um significado ocultou revelados no esoterismo apenas aos 

iniciados. A alternativa foi rastrear os motivos em busca da origem dos estilos em que 

são utilizados.  

Investigando a existência de escolas regionais de pedreiros na Região do 

Algarve, cuja importância estratégica e prosperidade econômica refletiu-se na  

proliferação de igrejas e renovação de outras já existentes, como efeito da política norte-

africana da Coroa Portuguesa, Carrega (2011:39-49) destaca a decoração naturalista, 

abundante em motivos vegetalistas nas abóbadas de Igrejas e ermitas espalhadas por 

várias freguesias que compunham o antigo Termo do Faro,  inseridas no novo estilo 

nacional manuelino, mas cuja origem remeteria ao tardo-gótico, mais precisamente ao 

século XV. Na ermida de Santo António do Alto, entre a decoração de alto valor 

simbólico encontra-se uma roseta circulada ―utilizada para representar Nossa 

Senhora‖ (:45). A exemplo do que acontece nos outros templos do Termo do Faro em 

que é identificada, a roseta compõe em conjunto com outras figuras, como a ―chave de 

cinco pontas,‖ cujos significados remetem ao universo religioso e espiritual,  mais 

destacadamente a Jesus Cristo.     

Por sua vez, investigando as origens secretas de uma vertente da maçonaria que 

teria se originado a partir de “guildas de pedreiros medievais,” Rodrigues (2014:30-50) 

destaca a atuação desses nos interstícios das imposições e dogmas eclesiásticos, 

incluindo rituais de iniciação ocultos onde juravam segredo acerca dos mistérios 

adquiridos em astrologia, astronomia e geometria sagrada. Estes maçons operativos 

―conheciam profundamente aspectos de simbolismo místico e esotérico, sendo que tal 

conhecimento era amplamente difundido na ornamentação de monumentos, sobretudo, 

em catedrais‖(:39). Sob esta perspectiva, a peculiaridade decorativa do estilo gótico 

com seus símbolos religiosos ou ocultos traz informações valiosas sobre a mentalidade 

do homem medieval: “A fachada oeste é sempre um símbolo da morte, e por isto 

encontram-se muitas vezes cenas que representam o Juízo Final sobre o portal de 
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entrada . A roseta da fachada ocidental é um símbolo do pôr-do-sol‖ (Lurker Apud cit 

Rodrigues (2014:33-34)
53

. 

Dado o anacronismo entre os contextos e diferenças gritantes de suntuosidade 

que separam as catedrais góticas da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Ouro Fino, mais 

do que a coincidência entre os ofícios de Abel Matias com os maçons operativos ou os 

pedreiros locais do Algarve, a aproximação entre umbandistas e o esoterismo é atestada 

ao menos desde o I Congresso de 1932, tendo se acentuado nas décadas seguintes até 

atingir seu clímax junto ao movimento da Nova Era. Em decorrência, a  utilização da 

roseta circular na obra de Abel Matias poderia remeter para este contexto de 

intercâmbio que envolvia símbolos e mistérios do ocultismo.   

Curiosamente, é a leitura esotérica, para afirmar seus pressupostos, que coloca 

em tela um sítio arqueológico que permite uma aproximação entre estes contextos. 

Trata-se do Templo de Osíris
54

 (1300 a.c.), construído por Ramsés III e localizado no 

complexo de Abidos, em cujo teto estão desenhadas uma profusão de rosetas circulares. 

Temos, pois, em comparação, um contexto associado à arqueologia egípcia. Nos limites 

do que pode ser revelado pela literatura esotérica, o símbolo refere-se à Flor da Vida.  

Partindo de um pequeno círculo central sobreposto a um quadrado imaginado, o 

desenho vai se expandindo a partir da reprodução do padrão original em escalas 

crescentes. Como Osíris, além de um Deus associado às plantas e a terra, era quem fazia 

o julgamento final através da pesagem do coração (psicostasia), a Flor Divina encerraria 

em si mistérios da gênese (criação) e morte (renascimento/reencarnação).  No 

cristianismo este padrão foi se expandindo e multiplicando, encontrando sua forma no 

símbolo sagrado conhecido como Vesica Piscis (Peixe de Cristo)
55

. Considerando que o 

aprofundamento dos estudos fazem parte das  recomendações que devem ser seguidas à 

risca pelos médiuns umbandistas, é possível que Abel Matias tenha se voltado para o 

estudo dos conhecimentos herméticos. Na prática estas não são tão separadas e é 

comum encontrarmos no meio umbandista médiuns afinados com sociedades secretas 
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LURKER, M. Dicionário de Simbologia. São Paulo: Martins Fontes, 2003(:295) 
54 Osíris (Ausar em egípcio) era um deus da mitologia egípcia, associado à vegetação e a vida no Além(...) era ele quem julgava os 

mortos na "Sala das Duas Verdades", onde se procedia à pesagem do coração ou psicostasia. https://pt.wikipedia.org/wiki/Osiris 

 
55 Roseta circulares muito similares às encontradas na Tenda também foram identificadas em um sepulcro descoberto em 1980 no 

subúrbio de Talpiot (Jerusalém) pelos  arqueólogos Simcha Jacobovici e Charles Pellegrino, para os quais o local refere-se a Tumba 

onde foram enterrados Jesus e seus familiares (incluindo Maria Madalena). A este respeito, ver: Jacobivici  & Pellegrino, C. O 

Túmulo da Família de Jesus. Editora Planeta, 2007, 272 p. Embora seja polemica, a hipótese continua sendo investigada e entre os 

estudiosos que a corroboram estão o geólogo Aryeh Shimron, que baseia sua posição e testes geoquímicos (http://zip.net/bwtFL9).  
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_eg%C3%ADpcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_eg%C3%ADpcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicostasia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osiris
http://pesquisa.fnac.pt/ia220982/SIMCHA-JACOBOVICI-E-CHARLES-PELLEGRINO
http://zip.net/bwtFL9
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como Rosacruz, Eubiose, entre outras. Importante lembrar que no período pré-

republicano a própria Umbanda pode ter se configurado como tal.  

 

Figura 24. Flor da Vida no templo de Osíris 

 

Fonte: http://zip.net/btn8d1 

 

Para aquém das digressões interpretativas, o que está em tela é a agência da 

cultura material como portadora de projetos de memórias. No que concerne aos 

artefatos, estudos de arqueologia histórica e da diáspora africana atestam esta 

possibilidade. Ao analisar alguns padrões decorativos em fragmentos cerâmicos 

exumados no Engenho Bom Jardim, Symanski &  Hirooka (2013) chamam atenção para 

o fato de que embora os vasilhames sejam de produção local-regional, os motivos 

decorativos típicos da África central abrem campo para análise da dinâmica identitária e 

manutenção de cosmologias de origem africana, uma vez que representam signos de 

escarificações corporais próprios de certos grupos de escravizados, sendo que o motivo 

dos semicírculos concêntricos é o “signo macua” (Idem: 21-72) .Com efeito, para 

Symanski(2013:37-57) a emergência destes signos pode ser estendida para outros 

contextos da Chapada dos Guimarães posteriores a 1830, pari passu ao aumento 

demográfico de escravos da nação Congo, Cabinda e Monjolo. A popularidade destes 

signos reproduzidos sobre suportes cerâmicos (antropomorfização da cerâmica) tiveram 

o pico de popularidade desde seu surgimento até 1870, mas no alto Guaporé são 

apontadas evidências de manutenção de um sistema representacional e cosmológico 
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Dikenga
56

 até meados do século XX, com destaque para um vasilhame globular com 

desenhos pintados e amarelo com motivos galácticos (nascente e poente do sol), 

naturalistas/tribais (flechas) e geométricos (círculos). Valendo-se da contribuição de 

estudiosos da diáspora africana, são destacadas as  semelhanças destes desenhos com os 

pontos riscados da Umbanda (Thompson Apud Symanski,2013:4)
57

, religião afro-

brasileira fortemente influenciada pelas religiões curativas de Angola ( Karasch Apud 

Symansky, 2013:46)
58

.  

A luz destes estudos, também  deve ser considerada a hipótese de que os motivos 

retratados nos desenhos do altar da Igreja Nossa Senhora Aparecida estejam inscritos 

nas perspectivas cosmológicas dos africanos escravizados. Muito pouco é possível 

avançar nesta direção, além do registro que motivos vegetalistas também são observadas 

em escarificações faciais de escravos embarcados no porto de Moçambique, suas 

diferenças apontando para o pertencimento às diferentes etnias (Mello e Souza, 

2005:106). Importante assinalar que estes mesmos motivos foram identificados por 

Symanski (2010:307) em fragmentos cerâmicos dos engenhos Rio da Casca e Água Fria 

(contextos de fins do século XVIII e início do XIX).  

 

Figura 25. Escravos de Moçambique (Rugendas,1822) 

 

Fonte: Detalhe recortado de Mello e Souza (2005:107) 

 

                                                           
56“ De acordo com Thompson (1983: 109), entre os bakongo esse signo, denominado Dikenga,representa os quatro momentos do 

sol, no qual a divindade suprema, NzambiMpungu, e referenciada no topo, o mundo dos mortos na base, enquanto que o traco 

horizontal representa a agua, a Kalunga, vista como a divisao entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos‖ Symanski, L.C.P. 
Africanos no Mato Grosso –cultura material, identidades e cosmologias (:44) 
57 Thompson, R.F. Comunicação pessoal, 2008. 
58 Karasch, M.C.2000. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras. 
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Do ponto de vista do material empírico disponível, podemos concluir que ao 

menos o círculo e o pentagrama são dois elementos de presença inconteste no Pai 

Joaquim de Aruanda e na simbologia umbandista de forma geral, permanecendo até 

aqui em aberto sua função como operador de memória da Tenda.  Esta  insistência em 

encontrar a origem e o significado dos desenhos dentro da materialidade, tal como 

concebida em termos históricos e científicos, sempre resultará incompleta. Símbolos 

religiosos são estruturas arquetípicas. Sua hermenêutica apóia-se em chaves de 

interpretação universal, cuja compreensão excede o plano das continuidades/rupturas 

históricas
59

. 

Todavia, se no tocante às figuras com motivos geométricos e vegetalistas da 

Igreja de Nossa Senhora Aparecida muito de seu significado permanece oculto, o 

mesmo não se pode dizer do outro conjunto de elementos que circundam a estrutura, 

isto é, a presença de plantas que na cosmologia umbandista são atribuídas alta eficácia 

mágica e curativa, sugerindo uma ideia de proteção ao templo. Entre as espécies 

destacam Espadas de São Jorge/Ogum (Agavácea), Espadas de Iansã (variante da 

espécie anterior com bordas amarelas), Comigo-ninguém-pode (Arácea) e Dracenas 

Vermelhas (Liliácea). É grande a possiblidade que as mudas destes tenham sido 

transplantadas da área da Tenda situada a montante, onde são abundantes.   Neste ponto, 

mais uma vez, as evidências materiais corroboram o estudo etnoarqueológico de 

Carvalho (2012) acerca da travessia de plantas sagradas da África para o novo 

continente onde, ainda que em alguns casos substituídas por outras espécies mais 

abundantes, preservaram a capacidade de  ativar memória de pessoas e grupos sociais, 

com claros reflexos no modo como concebem e constroem a paisagem.  

Trata-se de tópico já abordado no escopo deste trabalho. Adicionalmente cumpre 

assinalar a presença de uma mangueira de pequeno porte enraizada bem defronte à  

entrada da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Considerando suas dimensões que indicam 

que foi ali plantada durante ou pouco tempo após a construção da igreja, a mesma pode 

refletir uma clara intencionalidade de Abel Matias de Souza no tocante a preservação da 

memória da Tenda ou de aspectos da liturgia de seus uso e atributos mágico-simbólicos.  

                                                           
59 Sob este prisma, também é plausível que, como artificie/médium, Abel Matias tenha recebido instruções sobre seus ofícios, 

durante boa parte da vida, diretamente de mestres astralizados que em suas encarnações tenham estagiado numa destas escolas de 
mistérios da antiguidade ou  da idade média. Ou poderia ele mesmo ter encarnado em vidas anteriores sob esta condição. De outro 

modo, excluídas as hipóteses históricas, como explicar tamanho conhecimento e técnica de um homem de escolaridade rudimentar 

acerca de motivos de arte erudita, em um contexto rural caracterizado pela escassez da oferta de material escrito ou impresso?  
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Além destes aspectos que singularizam a Igreja Nossa Senhora da Aparecida, no 

início deste tópico foi feita referência a outra “materialidade” que merece esforço 

investigativo. Trata-se do nome da igreja remetendo à Padroeira Nacional.
60

 Por que a 

nomeação da igreja não consagrou outras manifestações de Maria consagradas 

localmente ou mais diretamente sincretizada com as Yabás da Umbanda(Nossa Senhora 

da Conceição/Yemanjá, Nossa Senhora do Rosário/Oxum (que nomeia a igreja de 

Candeias) e Nossa Senhora de Santana/Nanã Boroque)?  

Ao refletir sobre construção do imaginário sobre a padroeira no Brasil desde seu 

encontro na Vila de Guaratinguetá em 1717 até os dias atuais, Santos 2007(:87-108) 

destaca que até o final do século XIX a imagem de Nossa Senhora da Aparecida era 

representada como uma virgem europeia de tez branca. Seu culto como avatar negro, 

incluindo importantes transformações na cor e indumentárias (manto) data da transição 

com o século XX, apesar do silêencio que imperou sobre sua negritude em canções e 

rezas até o surgimento da teologia da libertação na década de 1970, sob cujos auspícios 

―a padroeira tornou-se efetivamente negra em cânticos e invocações‖(Santos,2007:88). 

Estas mudanças inscrevem-se no contexto geral de valorização de outras manifestações 

culturais afrodescendentes que marcaram o período, como o samba, a capoeira e as 

religiões afro-brasileiras.  Tendo seu culto oficializado pela igreja em 1743, a devoção a 

pequena imagem de barro projetou-se do âmbito familiar para o nacional, tendo para 

isso contribuído decisivamente o fato das primeiras capelas se localizarem num dos 

eixos mais dinâmicos da economia nacional. Mais do que resultado de um fenômeno 

espontâneo, o culto à imagem matriz está ligado ― a um longo processo que combinou 

diferentes contribuições, externas e internas, numa troca cultural e simbólica constante 

entre elites e camadas populares, no que diz respeito as práticas religiosas” (idem:90). 

Sendo sabido que a imagem encontrada nas águas do Rio Paraíba correspondia a de 

Nossa Senhora da Conceição, declarada Padroeira nacional de Portugal e seus domínios 

em 1646, o autor recolhe no Santuário Mariano dados sobre as capelas erigidas no 

século XVIII em diferentes regiões do Brasil Colonial (Grão Pará até a Bahia, São 

Paulo, Minas Gerais e Sul), mostrando a prevalência do culto a esta imagem entre os 

negros, ao lado de Nossa Senhora do Rosário. Sobre esta última, destaca a popularidade 

de seu culto ao lado dos santos negros em Portugal, sendo que, através da colonização 

da África, já era conhecida pelos escravizados trazidos ao Brasil pelo tráfico 

                                                           
60

 Além de Igreja Nossa Senhora Aparecida, a placa de fundação traz outro nome em fonte menor:  Vista Alegre. Provavelmente 

devido a vista maravilhosa que pode ser fruída do sopé onde está localizada.  
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transatlântico. A prevalência destas duas principais devoções em meio à diversidade de 

invocações nas regiões citadas indica que a precedência da devoção dos negros por 

Nossa Senhora do Rosário antes do advento de Nossa Senhora Aparecida. Mais do que 

isso, o enegrecimento da imagem de Nossa Senhora da Conceição, que deu origem ao 

culto de Aparecida, reforçaria esta preferência (Santos,1997:92). A adjetivação do 

termo Aparecida teria ocorrido por volta de 1884 e a fusão imagética entre essas duas 

devoções mais populares do Brasil Colonial refletiu aspectos históricos associados ao 

próprio processo de criação do país pós-abolição, o que pode ser atestado pela 

aproximação entre a santa e a Princesa Isabel, patrocinada pelo Império, uma vez que 

ambas passaram da condição de proprietárias para redentoras de escravos.  

Santos (2007) registra que a sagração da santa como padroeira do Brasil 

aconteceu na década de  1930, incluindo o gesto de Getúlio Vargas de beijar os seus pés 

sob a recém inaugurada estátua do Cristo Redentor, inaugurando uma série de 

peregrinações da imagem por todo o Brasil e que atingiram seu clímax durante a 

ditadura militar (1964-1985). Apesar da evidente utilização da religião como vetor para 

a construção da identidade nacional, o autor refuta a tese de que o enegrecimento da 

santa reflete unicamente um processo de manipulação, indicando a partir de uma 

perspectiva dialética que ―foi resultado de um processo de negociação em que as 

necessidades de representação da população- negra e mestiça – e o desejo de 

homogeneização cultural das elites da Igreja Católica e do Estado brasileiro (Santos: 

103-104)”. Esta conclusão é interessante, na medida em que admite a existência de 

conflitos permeando todo o processo. Estes podem ser observados até os dias atuais. Se 

por um lado temos a vitalidade da devoção a Nossa Senhora do Rosário por todo o 

espinhaço meridional incluindo a nomeação da Igreja da comunidade quilombola de 

Candeias e os festejos anuais que se realizam na mesma e no distrito de Ouro Fino, por 

outro lado temos a peregrinação da imagem de Aparecida que foi recebida com 

comoção neste último em 2016, contrastando com o fato de que a igreja que lhe serve 

de referencia local estar sob escombros. 

É neste horizonte complexo e rico de possibilidades em que se inscreve o 

batismo da Igreja construída no distrito de Ouro Fino em 1999. Se, como registra 

Rodrigues (2014), toda catedral consiste em uma referêencia simbólica da descida de 

Jerusalém celeste sobre a terra (:33), é possível ampliar o escopo e a abrangência do 

projeto que refletiria a intenção Abel Matias ao edificar este templo. Além dos aspectos 
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de memória estritamente à Tenda, é patente que circula um significado associado 

particularmente à mãe divinal61.  

Retomando a literatura esotérica acerca da Flor da Vida e o mistério da 

concepção, é fato incontestável que estes processos vitais seriam impossíveis sem a 

agência da água, cujos atributos purificadores são tão bem retratados nos banhos de 

descarrego na Umbanda. Na Umbanda a Flor das Águas é Oxum.  Trata-se, pois, a 

igreja construída por Abel Matias de um projeto de memória que em última instância 

remete à Mãe Divinal ou Rainha Soberana que, desde o plano celestial, agência este 

poder fluidificante através das múltiplas manifestações do sagrado feminino, pois seja 

Ela  Nossa Senhora do Rosário ou Nossa Senhora da Conceição (de Aparecida, do Mato 

Dentro ou de Ouro Fino) será sempre em referência a um rio ou elemento aquoso que 

aparecerá associada.  Por meio de sua infinita misericórdia, Nossa Senhora é quem nos 

possibilitará a limpeza de nossas cargas negativas (pecados), permitindo a nossa 

redenção e retorno à pátria celestial, pois é também em sua barca (Yemanjá)  que 

faremos a travessia de volta na grande kalunga.  

Deixo em aberto a reflexão sobre em que medida a construção da Igreja Nossa 

Senhora Aparecida teria refletido aspectos de mudança de comportamento e 

mentalidade de Abel Matias. Em posição recurvada, não mais exclusivamente pela 

incorporação de Pai Joaquim de Aruanda, senão também pela própria idade, teria ele 

sob o jugo da idade hibridizado mais intensamente com os aspectos femininos e 

matriarcais, contrastando com a conduta tipicamente rígida e patriarcal que marcara 

seus anos de trabalho nas lavras, nos engenhos e na tenda?      

                                                           
61

Esta hipótese é corroborada pela análise do simbolismo de outra religião nascida no Brasil republicano- o Santo Daime. Apesar de 

ter surgido na floresta (Acre) e ser mais conhecida pelos elementos que a aproximam da pajelança, como os caboclos, esta doutrina 

possui desde suas origens estreitas relações com o catolicismo e com as religiões afro-brasileiras. Tendo como fundador o 
curandeiro negro de origem maranhense Irineu Raimundo Serra, a partir da revelação que recebeu diretamente da Virgem da 

Conceição (Moreira & MacRae, 2011:168), o eixo central desta religião gira em torno do louvor a esta santa (muitas vezes 

apresentada como Rainha da Floresta) e a cura para doenças físicas e espirituais que seria alcançada através da ayahuasca e outras 
plantas de poder. A base para seu estudo, compreensão e profissão de fé são os Hinários recebidos incialmente por Mestre Irineu e 

depois pelos seus seguidores. Embora certas representações iconográficas mantenham certos elementos da Virgem consagrados pelo 

catolicismo (como a serpente e a lua), desde seu momento inaugural, isto é, o Hino 1, intitulado Lua Branca e ditado do astral 
diretamente por Nossa Senhora  da Conceição em 1935, fica claro sua associação com as flores: ― Das Flores do Meu País/Tu sois a 

mais delicada/De todo meu coração/Tu Sois a mais estimada(...) Tu sois a flor mais bela/aonde deus pôs a mão/Tu sois minha 

advogada/ O Virgem da Conceição.‖(Hinário O Cruzeiro Universal)  No Hino 126, esta associação fica mais evidente e se estende 
ao elemento aquoso como pode ser denotado pelo título Flor das  Águas. Fazendo  referência a lendária flor, que aparece e 

desaparece subitamente nos rios da Amazônia nos finais de tardes e início das noites, a Flor das Águas pode ser interpretada como 

as próprias igrejas e templos desta doutrina que afirmando o poder da Imaculada Conceição extrapolam a floresta e se espalharam 

crescentemente por todo o país, multiplicando seus  „pontos de luz‟.  Acerca das origens da religião do Santo Daime e suas relações 

com o catolicismo e com as religiões afro-brasileiras, ver: Moreira, P.; MacRae, E. Eu venho de longe : Mestre Irineu e seus 

companheiros – Salvador : EDUFBA, 2011. Sobre suas interseções e tensões com a Umbanda: Neto, C.L.G. Transgredir é 

inevitável: Pontos de tensão entre Umbanda e Santo Daime. Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo,como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências da Religião. São Paulo, 

2012.  Eu mesmo aportei algumas contribuições ao tema na II WORLD AYAHUASCA CONFERENCE, realizada na cidade de 

Rio Branco-AC entre os dias 17 a 21 de outubro de 2016  O trabalho (inédito)  apresentado na II AYA é intitulado: Das 

reconfigurações contemporâneas do campo ayahuasqueiro as relações entre Umbanda e Daime. 

 

http://www.ayaconference.com/
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3.2. Arqueologia das narrativas locais: Abel Matias de Souza (1926-2002) 

O estudo da Tenda Pai Joaquim de Aruanda reforça a importância da 

antropologia e da arqueologia no apoio e construção de „narrativas locais‟, cujos 

personagens e agências coletivas são proscritos para o anonimato, por força dos 

discursos de poder estabelecidos justamente sobre a supressão destes saberes e 

memórias horizontais. Com efeito, uma imersão por Candeias e pelo distrito de Ouro 

Fino revela o total desconhecimento de figuras associadas às grandes narrativas 

bandeirantes, como Gabriel Ponce de Léon. O contrário pode ser dito sobre a 

reverberação de Abel Matias de Souza nestas comunidades, configurando-se como um 

ponto a partir do qual as mesmas conseguem contar suas histórias ou, em outros termos, 

celebrarem suas memórias. 

Abel Matias de Souza nasceu no ano de 1926, em plena vigência do processo de 

institucionalização da umbanda no Brasil. Negro, medindo menos de 1,60 metros de 

altura, mas lembrado pelo destacado vigor físico e engenhosidade, é fato concreto que 

seus antepassados viveram em contextos de formação do campesinato, quando não o 

jugo direto da escravidão.  

Abel possuía, indiscutivelmente, uma percepção sistêmica do mundo e do 

processo de trabalho. Era um artífice, exímio construtor e utilizava matérias primas que 

estavam ao alcance das mãos para a construção de casas, algumas ainda de pé, firmadas 

em alicerces de pedras sobre as quais levantava tijolos de adobe, que ele mesmo 

produzia. Fez uma tentativa de operar uma olaria junto ao complexo casa-tenda, mas 

como o barro era de má qualidade, instalou-a nas margens do Rio Lambari, próximo a 

Ouro Fino.  Possuía o dom do talhe, atribuindo formas desde estas grandes peças e 

outras estruturas (igrejas, moinhos, pontes) até uma variedade de artefatos como mesas, 

bancos, gamelas e, destacadamente, pilões em diferentes tamanhos, desde os pequenos 

utilizados na cozinha para socar temperos até os maiores usados na trituração de grãos 

como arroz e café. Ornava altares. O altar da Igreja Nossa Senhora Aparecida é uma 

Obra Prima. Lavrador, plantava, colhia e beneficiava uma variedade de alimentos no 

alto da serra, não apenas para o próprio sustento e comércio, mas estabelecendo pontes 

de cooperação que ajudavam a mesa farta chegar a outras famílias. Para obter sucesso 

nesta tarefa, instalou um moinho com engrenagens metálicas que também abasteciam o 

gerador do sítio, que era autossustentável. O conhecimento de eletricidade rendeu-lhe 
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em várias ocasiões trabalho nas frentes de instalação de postes e iluminação pública. 

Umbandista autêntico, praticava a caridade e a fraternidade.  

Dado o contexto histórico-social em que viveu, além da memória técnica dos 

saberes e fazeres próprios ao universo camponês negro, Abel Matias compartilhava 

perspectivas cosmológicas herdadas dos africanos escravizados que em sua diáspora se 

instalaram nas altitudes do espinhaço meridional. Fiel a tradição de cura da Umbanda, 

era profundo conhecedor de plantas medicinais, processava ervas, raízes, cascas, 

prescrevendo e ministrando tratamento através de garrafadas. Incorporado, praticava 

cirurgias espirituais, com ou sem o uso de faca/canivete.  

O registro da Tenda Pai Joaquim de Aruanda data de 16 de agosto de 1967. 

Ainda que esta possa ser posterior ao momento em que foi firmada ou assentada, 

permite uma aproximação com o contexto da umbanda e do campesinato negro na 

época. De imediato, cumpre assinalar que não foi através de uma linhagem direta de 

seus familiares ou da comunidade que Abel Matias herdou a Tenda. Além da escala de 

vibrações ou linhas, não foi possível reconstruir a genealogia dos trabalhos espirituais 

ali realizados e chegar ao terreiro ou centro onde o dirigente teria recebido seus 

fundamentos. Distintamente do Candomblé, a umbanda prescinde desta figura, deste 

„Pai‟ ou „Mãe‟ responsável por fazer a cabeça do médium. Nesta religião, o que o filho 

de fé deve fazer é entregar-se ao desenvolvimento mediúnico em sessões cuja direção 

cabe ao chefe de trabalhos ou dirigente da casa. Este, embora seja o detentor dos 

mistérios, fundamentos e mandigas, comumente atuando como „cavalo‟ ou médium, é 

muito diferente do que vem a ser um Pai ou Mãe de Santo no Candomblé ou nos cultos 

de nação (Prandi,1991:104-105). Registros orais indicam que Abel Matias teria se 

convertido à  Umbanda durante uma estadia mais prolongada em uma frente de trabalho 

no norte do país. Outros mencionam sua passagem pela Bahia. Em menor intensidade, 

Belo Horizonte chegou a ser mencionada como cidade onde também teria estagiado. 

Independente do local ou dos locais em que Abel Matias acessou os mistérios da 

religião, as informações disponíveis indicam que não foi na região do Espinhaço ou 

mais precisamente em Conceição do Mato Dentro que recebeu os fundamentos. No 

âmbito do processo de desenvolvimento mediúnico, o marco assinalado é o recebimento 

dos pontos (cantados e riscados) que identificam a entidade chefe mentora da banda 

com que trabalha o médium  

Historicamente, uma das características marcantes do campesinato negro no 

espinhaço e em outras regiões de Minas Gerais tem sido sua adesão à frentes de trabalho 
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para a implantação de vetores de desenvolvimento capitalista. Este deslocamento pode 

ocorrer nos marcos da própria região de origem da massa camponesa, sendo muito 

comum nas localidades de Conceição do Mato Dentro referencias passadas a frentes de 

trabalho para a construção de usinas, como a de Santana do Riacho. Outros 

deslocamentos, como os de que tomou parte Abel Matias se faziam para outras partes 

do país, sendo mais prolongadas
62

. Estas frentes de trabalho são de suma importância 

para a injeção monetária nas localidades de origem, onde o dinheiro não é regra geral e 

todo um regime de trocas e partilhas é acionado frente a escassez do papel moeda.  

Ao estudar a explosão da Umbanda na cidade de Araguaína/TO
63

 na década de 

70, Venâncio & Ferreti (2013:77-86) destacam a importância dos processos migratórios 

para a construção de pontes entre diferentes culturas. Os fluxos populacionais, tendo 

como fatores de empuxo a extração de ouro, a pecuária e a construção da BR-153 

contribuíram para as configurações múltiplas das religiões afro-brasileiras na cidade e  

possibilitaram o contato entre pessoas de diferentes regiões do país, em especial Pará, 

Maranhão e Piauí, estados em que a herança cultural africana é traço marcante.  Cumpre 

acrescentar que, em contextos similares ao de Araguaína, não apenas na localidade 

poderiam ser identificadas estas configurações e trocas, mas tendo ali „estagiado‟ por 

um período razoável, médiuns podem ter firmado suas guias, retornado com suas 

bandas para assentar terreiros e trabalhar em suas cidades de origem.  

Introduzido este pano de fundo ou contexto geral em que se insere o surgimento 

da Tenda Pai Joaquim de Aruanda, neste momento é possível atualizar a hipótese 

conduzida pela pesquisa. Dito em termos sumários, pela sua descendência africana Abel 

Matias de Souza compartilhava de perspectivas cosmológicas que o tornaram aberto e 

receptivo aos fundamentos da Umbanda. Mas, foi sua participação em frentes de 

trabalho, ou seja, algo específico de sua condição de camponês negro que possibilitou 

que suas lembranças e memórias fossem reativadas, ocasionando sua conversão e 

profissão de fé nesta religião, chegando ao ponto de assentar a tenda. Associado aos 

fatores de localização estratégica, a existência e o compartilhamento de perspectivas 

cosmológicas e expectativas sociais entre o campesinato negro de Candeias, Ouro Fino 

                                                           
62 Este processo de formação de frentes de trabalho pode ser constatado ainda na atualidade, em regiões como o Vale do 

Jequitinhonha. Conhecida como a cidade mineira com maior número de comunidades quilombolas, em Chapada do Norte, 
sobretudo os homens, deslocam-se sazonalmente para o interior de São Paulo para o trabalho na colheita de cana-de-açúcar e de 

café, ao passo que as mulheres permanecem nas áreas rurais, conhecidas como “viúvas de vivos”. Ver: Diagnóstico sócio 

participativo cultural de comunidades quilombolas de MG. Relatório NESTH-UFMG (2008) 

 
63

 O estado de Tocantins foi criado em 1988.  
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e, de forma geral, Conceição do Mato Dentro, também explicam a ressonância que 

alcançou entre seus adeptos. Quanto ao fato da tenda ter sido assentada exatamente ali 

naquele lugar, pesaram a disponibilidade de terreno por se tratar de uma propriedade 

familiar de Abel, da localização estratégia no cruzamento de trilhas que ligavam os 

distritos de Ouro Fino e Candeias, constituindo para os quilombolas deste último o 

único caminho por meio do qual era possível tomar o ônibus para Conceição do Mato 

Dentro e, enfim, a paisagem e o histórico de ocupação sedimentando perspectivas 

cosmológicas compartilhadas pelos habitantes e que propiciaram a formação de um 

híbrido capaz dar suporte aos trabalhos de cura ali realizados.  

Esta hipótese reflete o esforço de operar segundo as recomendações de Orser 

(1999:87-101), criando linhas de fuga que escapem da armadilha culturalista, isto é, da 

comodidade de se explicar a tenda como paisagem cultural construída estritamente a 

partir dos traços mnésicos do continente ancestral.  Necessário se faz considerar a 

complexidade das relações em constante transformação, numa abordagem de rede em 

que o conhecimento sobre a materialidade, o tempo e espaço leve em conta a 

interconexão entre as estruturas sócio-históricas e as estruturas socioambientais. Essas 

estruturas são compostas de relações ―ser humano para com ser humano‖ e ―ser 

humano para com meio ambiente‖(89). Em outros termos, estas relações são ao mesmo 

tempo sociais e espaciais e, considerando a natureza capitalista das sociedades 

estudadas pela arqueologia histórica, devem considerar a noção de poder (e ideologia).   

Prossegue Orser (1999): “o uso do registro escrito e do testemunho oral pelos 

estudiosos da Arqueologia Histórica tem tornado possível aplicar algumas das 

abordagens da teoria de rede social para os estudos da História posterior a Colombo.” 

(:91) Neste ponto, o fato da Tenda Pai Joaquim de Aruanda possuir estatuto já é por si 

revelador. Este documento foi obtido junto a Federação Espírita Umbandista de Minas 

Gerais, entidade que foi responsável pelo ritual de fechamento e resgate do acervo, sua 

guarda e destinação de parte dele para outras casas de Umbanda do estado, tudo em 

conformidade com o preconizado no artigo oitavo: “Em caso de dissolução da 

sociedade, seu patrimônio deve ser revertido para entidade congênere" (Estatuto da 

Tenda Espírita de Umbanda Pai Joaquim de Aruanda, 1967). Portanto, é difícil admitir a 

possibilidade de seu funcionamento como um ponto isolado no topo da Serra da Gurita, 

sem conexões e intercâmbios externos. Orser (1999) chama atenção para a necessidade 

de que as redes configuradas alcancem dimensões multiescalares, tanto as que se 

aplicam à conexões horizontais que ligam pontos políticos, econômicos, sociais e 
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culturais de um corpo social quanto à ―conexões verticais que conectam homens e 

mulheres a uma serie de redes, do mesmo tipo das que entraram em operação em 1492 

(e que ainda operam): redes inter-regionais, extra-regionais e mesmo transnacionais” 

(Orser,1999:94). 

Importante frisar que a exigência de registro cartorial de terreiros e tendas, tendo 

como marco a criação da Federação Espírita Umbandista Brasileira (e de federações 

regionais) a partir dos nos anos trinta do século XX e culminando na realização do 

Primeiro Congresso Espiritismo (1941), reflete o momento conjuntural vivênciado pelos 

umbandistas, em plena ditadura do Estado Novo e em meio a regulamentações que 

condicionavam os cultos aos limites da moral e bom costume. Nos anais deste evento, 

destaca-se a tese apresentada por Dr. Jayme Madruga, representante da Tenda Espírita 

São Jeronymo. Ressalta que, apesar da proclamação da república e as regulamentações 

que se seguiram terem colocado um na união entre a igreja católica e o estado, 

ampliando para outras religiões o direito ao domínio público, incluíndo a permissão 

para edificar templos e identificá-los mediante a colocação de símbolos externos, no 

processo que vai anteceder e culminar no Congresso de 1941, a Umbanda vai ganhar 

espaço de destaque nos noticiários e na crônica policial por aquilo que excede aos 

parâmetros da moral e dos bons costumes. O mal estar e os conflitos no seio da nascente 

sociedade republicana dada a conviver com elementos que remetiam a origens africanas, 

tais como o uso de atabaques, aglomerações de negros fumando ganja
64

, pode ser 

identificado e a maioria das comunicações reflete a tentativa dos representantes dos 

terreiros e tendas presentes de requalificar a Umbanda a partir da influência europeia, 

destacando sua ligação transgeracional e intercontinental com práticas mágicas 

ocidentais além da África. Ganham espaço nos anais a influencia do kardecismo, a 

penetração das linhas associadas a grandes mestres do Oriente e em mais de um caso a 

reconstrução cronológica remete as origens da religião e dos rituais para o espaço mítico 

temporal da Lemúria e da Atlântida
65

.  

                                                           
64 Sobre a repressão e subtração do uso da maconha (criminalizada pelo artigo 281 do Código Penal de 1940) em terreiros de 

Umbanda como parte de suas concessões para o reconhecimento pelo estado brasileiro no contexto varguista ver: Barros, A.; Peres, 

M. Proibição da maconha no Brasil e suas raízes históricas escravocratas  Revista Periferia Volume III, Número 2 s/d e s/p. 

Sobre sua utilização nas plagas africanas ver: BAESSO, D.C.  Cannabis: Geografia econômica e política. Monografia de 
conclusão apresentada ao curso de Geografia, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito 

parcial obtenção do título de Bacharel em Geografia. Juiz de Fora 2013. Acerca da pesistencia de seu uso em contextos umbandistas 

até as décadas de 70 e 80 ver: SILVESTRIN,M.L.  A fumaça e o feitiço: Maconha e Umbanda em Bezerra da Silva. 

Monografia de conclusão de curso, apresentada como requisito à obtenção do título de Bacharel em Ciências Sociais, Setor de 

Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2008. 

 
65

 Esta última abordagem está configurada na atualidade como Umbanda Esotérica, tendo como codificador  Mestre Yapacany. Seu 

sucessor é o médico Dr. Oscar Rivas Neto (Mestre Araphiaga)  e o corpo doutrinário da tradição é ensinado na Faculdade de 

Teologia Umbandista de São Paulo.  
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Outro é o contexto em que se processou a fundação da Tenda Pai Joaquim de 

Aruanda. Sob o mote “Pra Frente Brasil”, “Brasil ame-o ou deixe-o”, a década de 70 é 

de plena vigência da ditadura militar e seu aparato repressivo e ideológico e que incluiu 

uma propaganda desenvolvimentista apoiada em canteiros de obras que provocaram o 

deslocamento de milhares de trabalhadores, principalmente para a região central do 

país. Táticas de cooptação também são acionadas. No âmbito do campesinato, a 

principal delas é a criação em 1971 do Fundo de Assistência dos Trabalhadores Rurais 

ou UNRURAL (Carvalho, 2002:171), tendo como objetivo atenuar as crescentes 

demandas e reinvindicações do campo, impulsionadas pelas lutas camponesas de 

lideradas por Francisco Julião e Miguel Arraes.   

Se, durante a ditadura do Estado Novo inaugurada pelo golpe de 1930 a 

aglutinação das três raças pode ser atrelada à ideologia nacionalista com objetivo 

suprimir as diferenças e aglutiná-las nos pressupostos homogeneizadores e 

representativos de grupos hegemônicos‖ (Santos,2016:165) em detrimento dos 

elementos considerados arcaicos, o que se assiste na metade do século XX é exatamente 

o contrário: ―a partir da década de 1950 setores desta religião provenientes dos 

extratos mais baixos da população, geralmente negros e mulatos, começam a 

questionar o distanciamento da umbanda das práticas africanas” (Silva,1994:116). Um 

dos indicadores materiais desta mudança é refletida na nomeação dos templos, enquanto 

os associados ao primeiro contexto foram batizados como centros espíritas como efeito 

da regulamentação varguista, no segundo caso proliferam as designações de tendas e 

terreiros.  

Mas, o novo contexto também evidencia a expansão da Umbanda para setores 

intelectuais e da classe média, chegando aos holofotes por meio de músicos como Tom 

Jobim e Baden Powel. Também é neste contexto que se inicia o diálogo entre umbanda 

e Nova Era, abarcando conforme Oliveira (2016:92-107) uma pluralidade de permutas 

com  práticas milenares do Oriente (Reiki, Yoga, pautando os chakras), apometria, 

florais, cristais, incensos, acupuntura e, de forma geral, com o circuito neoesotérico de 

curas. Apoiando-se em casos concretos, este autor nos mostra que estas permutas vão 

mais além do campo delimitado pela escola da Umbanda Esotérica presente desde o I 

Congresso de 1932 e penetram nas configurações mais populares da religião.   

Na ditadura que se instaura no Brasil após o golpe militar de 1964 é possível 

apontar um refrego da repressão estatal sobre os cultos afro-brasileiros. Embora sejam 

escassas as informações sobre o II Congresso Nacional realizado em 1962, exatamente 
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no ano em que foi promulgado o golpe militar (1964) é retirado do Código Republicano 

de 1890 o artigo que definia o curandeirismo como prática de feitiçaria, traduzindo “o 

reconhecimento político e religioso dos cultos afro-brasileiros‖(Silvestrin,2008:45). 

Brown (1985:7) destaca que as conquistas obtidas pelos umbandistas recuam até os 

anos sessenta, tendo sido potencializados pela ditadura militar na década seguinte, 

através de dispositivos como transferência do registro policial para os cartórios civis, a 

proliferação de feriados religiosos em várias cidades do país e a inclusão da religião de 

Umbanda no censo oficial do IBGE. Este último ponto permitiu mensurar o 

extraordinário crescimento da religião e foi captado pelas lentes analíticas de Ortiz 

(1999:55), como pode ser verificado na tabela a seguir. 

 

Tabela 4. Taxa de crescimento dos umbandistas -IBGE (1964-1969) 

Ano Umbandistas Crescimento (%) 

1964 93.395 100% 

1965 105.850 113% 

1966 185.442 198% 

1967 240.088 257% 

1968 256.603 274% 

1969 302.952 324% 

Fonte: Ortiz (1999:55) 

 

Embora não exista, entre os filhos de fé, consenso sobre a legitimidade de seus 

proponentes e deliberações, a realização do III Congresso de Umbanda em 1973 atestou 

o crescimento definitivo da religião no Brasil. Além das atividades rituais e de 

atendimento espiritual ―a religião já contava com instituições, creches, ambulatórios, 

etc., articuladas em torno da missão comum de promover a caridade e ajuda”(Silva, 

1994:117)   

Reconhecer a agência da ditadura militar (1964-1985) não implica em negar a 

autenticidade destes movimentos. A capacidade de operar taticamente em função de 

seus objetivos é o que define o aparato repressivo. Também em relação à contracultura 

pode ser anotada em circulação esta permissividade relativa, com objetivo de distrair a 

atenção ou desviar o foco dos estudantes das pautas políticas mais diretas como 

igualdade social, liberdade e luta de classes. O que interessa colocar em evidência é que 

o movimento umbandista vai sendo atravessado em seu percurso por idiossincrasias 

   
   

   



100 
 

próprias da história brasileira, particularmente a existência de golpes e regimes 

autoritários.  Isto não equivale afirmar que o maior ou menor grau de legitimidade 

perante os poderes instituídos tenha se traduzido em mudanças de mentalidades numa 

sociedade ainda fortemente marcada pela herança escravista.  

Bem ao contrário, acerca do golpe atualmente em curso no Brasil, muito tem se 

discutido sobre o caráter de legalidade jurídica que o reveste complementarmente à  

repressão direta, que continua operante no dispositivo em curso, como denunciam os 

excessos e truculência infringidos pelas polícias militares contras as manifestações de 

resistência e contestação por todo o país. Não bastasse esta instituição por si só 

anacrônica, as violações em situações de cárcere rendem ao país indicadores desastrosos 

que o colocam anualmente no topo da violação dos direitos humanos. Esta bandeira 

inscrita nos marcos civilizatórios burgueses é execrada publicamente. Defender os 

direitos humanos tornou-se sinônimo de defender bandidos. As lutas e conquistas 

alcançadas pelos movimentos da diversidade sexual também são desqualificadas como 

“ideologia de gênero.” Pululam nas redes sociais o revanchismo contra as políticas 

afirmativas, cotas na universidade, direitos trabalhistas para empregadas domésticas 

(herdeiras do lugar social ocupado pelas mucambas no sistema escravista) e institui-se o 

genocídio da juventude negra e favelada como realidade irrefutável. Necessário 

explicitar aquilo que foi designado por Boaventura Souza Santos (2006)  como 

“fascismo social‖, expresso na realidade brasileira através do conservadorismo político 

que se erige contra as parcas conquistas sociais que se sucederam a Constituição Federal 

de 1988.  

O fascismo social é um conjunto de processos sociais mediante os quais 

grandes sectores da população são irreversivelmente mantidos no exterior ou 

expulsos de qualquer tipo de contrato social. (...) Se se permitir que a lógica do 

mercado transborde da economia para todas as áreas da vida social e se torne o 

único critério para a interacção social e política de sucesso, a sociedade tornar-

se-á ingovernável e eticamente repugnante, e, seja qual for a ordem que se 

venha a efectivar, ela será de tipo fascista (Santos,2006:180) 

 

Desde os primórdios do capitalismo a ética protestante oferece justificativa 

ideológica para sua expansão, calcada na exploração humana e dessacralização da 

natureza como etapa de seu controle e destruição. Não por caso os Estados Unidos da 

América, maior país protestante do mundo, desponta há um século como potência 

econômica primaz do globo e maior poluidor do planeta. E é a partir dos efeitos da 

ideologia neopentecostal importada das plagas da América do Norte a partir da década 
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de setenta, que mudanças mais significativas vão se processar no seio da sociedade 

brasileira, sobretudo junto aos extratos populacionais historicamente marginalizados. 

Ao analisar o decréscimo progressivo dos adeptos da Umbanda entre 1980 e 2000, 

tendo como base os censos do IBGE, Haag (2011:85-89) destaca que a proporção de 

negros convertidos ao pentecostalismo (14,2%) ter sido superior ao do que se dizem 

adeptos das religiões dos orixás (3%), assinalando que ― A ‗teologia da prosperidade‘ 

da Igreja Universal fez do pobre um ator econômico e o tornou responsável por sua 

salvação. A umbanda, por sua vez, trabalha em registros mais ‗engajados‘ 

socialmente”(:87). No alvorecer da república, a Umbanda propugnava a diversidade 

positivando figuras marginalizadas nos períodos colonial e imperial, tal como negros, 

índios, caboclos, malandros (Exú Zé Pelintra), prostitutas (Pomba Gira) e crianças 

(Eres), revelando uma radicalidade justiceira que ―vista pela ótica dos subalternos, 

despossuídos, marginalizados ou precariamente dispostos nos lugares sociais, aparece 

assim como fundamento moral da prática mágica umbandista. (NEGRÃO, 1994, 120); 

Por sua vez, a ideologia neopentecostal em voga na atualidade acentua a 

homogeneidade através da prosperidade. Suas edificações se destacam pela 

suntuosidade, tendo como maior expoente o Templo de Salomão, inaugurado em São 

Paulo (2014) para abrigar a sede da Igreja Universal do Reino de Deus, inspirado no seu 

codinome destruído em Jerusalém por Nabucodonosor II da Babilónia (586 a.c.). Nesta 

nova configuração as relações sociais são marcadas pela exterioridade, contrapondo-se 

ao necessário giro interior exigido pelo trabalho de desenvolvimento mediúnico em 

terreiros e tendas, cujos espaços restritos circunscrevem a participação nas cerimônias a 

um número limitado de pessoas. Entre os neopentecostais, a salvação não é definida 

pela bondade do ato em si ou prática da caridade, mas pelo dinheiro que o fiel é capaz 

de ganhar, pois sua fé é atestada através do dízimo, compra de indulgências e outras 

formas de alocação monetária que contribuem para o crescimento da obra e bem-estar 

do pastor.   A eliminação do espaço da interioridade  resulta no empobrecimento do 

repertório espiritual de seus crentes, desprovidos das memórias sociais que os ligavam 

com os antepassados. Aspectos do universo simbólico são completamente obliterados, 

como saberes e tradições (benzeção, utilização de plantas medicinais), pois tudo isso é 

visto como pertencentes ao campo maligno e consequentemente demonizados.
66

  

                                                           
66 O que pensar de uma sociedade em que, a despeito de incentivarem a idolatria, obras como as de Aleijadinho e Mestre Ataíde 

fossem condenadas ao esquecimento? No país em que a padroeira nacional foi chutada ao vivo na TV, tais conjecturas podem soar 

alarmistas, mas vale lembrar que foi a partir de um substrato de crenças apoiado no expurgo da „idolatria‟ (culto a santos, imagens) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nabucodonosor_II_da_Babil%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/586_a.C.
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Ao refletir sobre os significados dos ataques empreendidos contra os símbolos 

religiosos de origem africana no Brasil, Silva (2007:207-233), aponta a radicalização da 

experiência do avivamento religioso pela nova configuração do pentecostalismo a partir 

da década de setenta do século XX. Menos do que uma estratégia proselitista para 

cooptar fiéis, os ataques às religiões afro-brasileiras seriam ―mais uma forma de atrair 

fiéis ávidos pela experiência de religiões com forte apelo mágico, extáticas, com a 

vantagem da legitimidade social conquistada pelo campo religioso cristão” (:209). 

Portanto, a par de suas diferenças marcantes, a existência de fenômenos como possessão 

(seguida de exorcismo), sessões de descarrego e atribuição de valor mágico a objetos 

apontaria para a existência de um trânsito entre as religiões estes sistemas religiosos em 

conflito.  

Neste ponto, alguns apontamentos do campo merecem ser analisados. Durante 

todo o percurso da pesquisa permaneceu oculta a existência de uma „réplica‟ da tenda 

que era operada por Abel Matias em uma casa localizada dentro da comunidade 

quilombola de Candeias. Este fato emergiu apenas na fase final da investigação e foi 

sucedida pela identificação de outra „réplica,‟ desta vez da tronqueira, situada próximo 

ao sopé da elevação íngreme onde se situa a comunidade. O interesse e registro 

fotográfico da casa gerou desconforto entre proprietários e moradores atuais que 

aceleraram sua demolição a pretexto de venda das madeiras que sustentavam a 

estrutura. Tal atitude reflete o preconceito e suspeição generalizada com que os 

neopentecostais da comunidade são afetados por questões pertinentes ao legado de Abel 

Matias de Souza, ao qual são atribuídas responsabilidades sobre tragédias individuais 

decorrentes do livre arbítrio de seus protagonistas. Outra ocorrência que merece menção 

é o aparecimento esporádico de oferendas e despachos no entorno da comunidade, 

embora ali ninguém se declare umbandista. Embora estes não possam ser atribuídos 

automaticamente a alguns moradores locais, ou até mesmo sitiantes, é descartada 

qualquer dúvida quanto ao potencial de atratividade da paisagem local sobre os adeptos 

destas religiões. Adicionalmente,  durante o acompanhamento da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário em Candeias (2014) alguns membros da marujada portavam galhos 

de arruda na orelha e durante o banquete um deles se caracterizou tipicamente como um 

preto velho, acendendo seu cachimbo, fazendo uso da bengala, mostrou conhecimento 

                                                                                                                                                                          
que  as seculares Estátuas de Buda foram implodias pelo Talebã em Bamyam/Afeganistão (2011). Mais recentemente no Brasil, a 

criação pela Igreja Universal do Reino de Deus do agrupamento chamado “Guardiões do Altar” reacendeu o debate sobre os 

fundamentalismos religiosos e os riscos para outras religiões e seus adeptos.  
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de uma série de palavras pertencentes ao léxico umbandista, como pataca (dinheiro), 

caburé (criança), além de um repertório de causos de demandas envolvendo feitiços 

(mandiga, pemba)
67

.  

Na sede do município de Conceição do Mato Dentro a situação é similar. 

Passaram completamente despercebidas duas casas, ―uma mais leve e outra mais 

pesada‖, ambas localizadas no final da rua do Campo, num local conhecido como 

Buraco Quente. Uma é conhecida por casa da Evinha e a outra como Casa da Francisca 

e do Genaro. Como sua emergência se deu numa etapa posterior à  coleta de dados, não 

foi possível estender o alcance do método etnográfico para as mesmas. Uma exaustiva 

pesquisa na web possibilitou a identificação de uma delas. Trata-se do Grupo da 

Fraternidade de Umbanda Esotérica Vozes de Aruanda “Alafoshé.” Esta modalidade é 

caracterizada pela renúncia de alguns elementos próprios da influência africana, como 

os atabaques. Como consequência, os pontos são cantados em cadência mais lenta e 

suave, como mantras. A imagem de santos também é abolida. Apesar da suavidade,  

esta única referência encontrada é um desabafo anônimo de um de seus membros contra 

o preconceito, a ignorância e a intolerância religiosa na cidade, intitulado: ―Santos e 

Exus: Uma visão da hipocrisia religiosa no interior de Minas Gerais‖ (2008).  

Temos, pois, uma conclusão clara e cristalina. A Tenda Pai Joaquim de Aruanda 

foi assentada num contexto de liberalização da Umbanda. Todavia, em Conceição do 

Mato Dentro, caracterizada pelo histórico escravista e relações raciais opressivas, 

persiste uma realidade marcada pelo preconceito que encontra suas bases em um 

imaginário arcaico sobre as religiões afro-brasileiras, situação que lamentavelmente se 

aplica ao país de forma geral, como vem testemunhando lamentavelmente o ataque a 

templos e dirigentes destas religiões, amplamente noticiados pela mídia. No município 

em tela, soma-se a este quadro  a ausência praticamente absoluta de políticas afirmativas 

e de promoção da diversidade cultural, incluindo a preservação do legado (narrativas) 

dos descendentes afro-indígenas, cuja presença na composição populacional local é fato 

incontestável
68

. 

                                                           
67 Não deve passar despercebido que Abel Matias de Souza era capitão da Marujada. Entre os mais velhos que estavam 

no festejo a maioria o conheceu e admirou em vida, tendo certamente tomado parte de trabalhos realizados na Tenda Pai Joaquim de 

Aruanda.  

 
68 Além dos bens tombados e da riqueza do patrimônio arqueológico, o mapeamento seguido do inventário realizado pelo pela 

Superintendência do IPHAN em Minas Gerais, entre 2008 e 2011, identificou 51 bens culturais de natureza imaterial em Conceição 
do Mato Dentro: vinte celebrações, onze formas de expressão, dois lugares, seis ofícios e modos de fazer e doze mestres/artesãos. 

Ver: INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS: SERRA DO CIPÓ/MINAS GERAIS. LEVANTAMENTO 

PRELIMINAR. SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (http://zip.net/bptGWj). O II Encontro de Povos do espinhaço, 

http://zip.net/bptGWj
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PARTE IV – ARQUEOLOGIA SENSORIAL CÓSMICA:  

A RECONSTRUÇÃO DE BANDA DE PAI JOAQUIM DE ARUANDA 

 

Neste ponto da pesquisa é possível apresentar uma reconstrução hipotética da 

Banda comandada por Pai Joaquim de Aruanda, assinalando as principais entidades e 

divindades do Panteão Umbandista que compunham sua orquestra astral. Esta 

reconstrução é baseada no material empírico que dá base ao esquema interpretativo e 

que compreende os vestígios, as estruturas (coletivo Engenho-Tenda com moinhos e 

Tronqueira), a paisagem (mata, pedreira, nascente, lagoa e cursos d‟água) e os dados  da 

navegação etnoarqueológica empreendida nos quintais de Candeias e que ofereceram 

também valiosas informações sobre a memória e oralidade dos quilombolas. Também 

foi incluído no campo empírico-interpretativo impressões oriundas da participação em 

casas de Umbanda ativas na atualidade e que forneceram informações valiosas sobre a 

cosmologia e prática ritual da Umbanda.
69

 

Antes de entrar diretamente na apresentação da Banda é preciso introduzir mais 

alguns preliminares que justificarão a inclusão de novos „materiais‟ no universo da 

pesquisa. Em meio à diversidade de templos e casas umbandistas, termos como falange, 

linhas e vibrações nem sempre resultam em consenso e entre os filhos de fé podem se 

apresentar envoltos em grandes confusões. Nestes casos, não há outro caminho para o 

entendimento senão o desenvolvimento mediúnico apoiado nos estudos esotéricos. 

Trata-se de uma questão complexa, cujo interesse historicamente tem sido reservado a 

Teologia Umbandista e sob este âmbito restringir-me-ei aqui a anotar que as linhas de 

força são irradiações emanadas de vibrações originais (Orixás, suas fontes) e que 

configuram infinitas associações-coletivos através de entrecruzamentos, interseções, 

complementariedades. Mas, se nem mesmo no meio umbandista o significado destes 

termos é claro, como operar com os mesmos em um contexto acadêmico, onde com 

muita reserva estes conceitos podem ser aproximados da escala microcósmica invisível 

agenciada pelos orixás? Pois a arqueologia é apresentada como a episteme, isto é, um 

                                                                                                                                                                          
realizado em Conceição do Mato Dentro (distrito de Tabuleiro) entre 12 a 16 de outubro de 2016, ratificou a vitalidade das 

manifestações associadas ao legado dos afrodescendente, indígenas e do catolicismo popular, bem como do campesinato, extensiva 

a toda a Cordilheira do Espinhaço.  Entre os grupos que marcaram presença no evento estão Reinos e Guardas de Nossa Senhora do 
Rosário (e outros Santos), quilombolas, indígenas, parteiras, raizeiras, benzedeiras, curadoras, capoeiristas, entre outros.   
69 Além do Centro Espírita São Sebastião, o outro templo que mais contribui vivencialmente com este estudo foi a Fraternidade 

Kayman(Umbandaime).    
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discurso de poder que delimita uma parte do universo e o define como material. Acerca 

desta ontologia disciplinaria, Haber (2013) escreve: 

 

La afirmación de la materialidad es al mismo tiempo la negación de su 

negación (o una tachadura). Así, el pasado solo puede ser conocido y tratado 

por medio de su materialidad, es decir, excluyendo su inmaterialidad; en 

términos del diferencial de poder, ello es lo mismo que decir: material = 

inmaterial (alma, espíritu, sentimiento) (Haber:55) 

 

Mas, não são exatamente estas materialidades excluídas pela fronteira colonial  

que estão em pauta nas cosmologias expressas nos rituais e na eficácia mágica da 

Umbanda e das religiões afro-brasileiras? Nas ciências humanas, alguns autores e 

perspectivas têm buscado criar linhas de fuga que abram novas possiblidades de 

tratamento da questão. Em seus estudos sobre feitiçaria em casas de matriz africana no 

Rio Grande Sul, Neto (2014:301-318) argumenta que a invisibilidade dos espíritos pode 

ocultar uma significativa materialidade que agencia seus rituais, “o qual inclui maneiras 

específicas de aproximar e separar determinados alimentos e ingredientes culinários, 

mas também o uso cuidadoso de certos objetos, lugares e palavras.‖ (Neto:301) 

Na Umbanda cada Orixá se apresenta para a batalha astral com armas e 

paramentos que possuem atributos próprios, estéticos e simbólicos, que os distinguem 

uns dos outros. Por exemplo, as cores associadas a suas vibrações definindo a 

combinação na confecção das guias dos filhos que com eles guardam ascendência. E o 

que dizer de algumas materialidades que tem escapado à restrição epistêmica do 

oraculacentrismo panóptico? Aqui, embora seus estudos ainda sejam incipientes, a 

Arqueologia Sensorial tem aportado importantes contribuições, uma vez que a 

destituição da pretensa universalidade do corpo e dos sentidos recoloca no horizonte a 

possibilidade de mundos e ontologias alternativas. ―Ao trabalhar com os sentidos temos 

a possibilidade de romper com o contínuo político e ideológico que nos coloniza e nos 

faz perpetuar hierarquias senso-raciais, discursos de poder e visões de mundo 

específicas.‖ (Pellini,2015:10).  

Sob esta nova perspectiva, é possível incluir no universo abrangido pela ciência 

arqueológica as materialidades sonoras. Aqui muito pode ser aprendido com os  

atabaques, cujo significado na Umbanda excede a noção de mero instrumento musical. 

Tocados sempre em número de três, cada um recebe um nome específico: Rum, Rumpi 

e Lê. Seus sons com gradações diferenciadas oscilam respectivamente entre 

grave/intermédio/agudo e, considerando ainda que cada chamada de linha implica em 
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toques e ritmos específicos, temos um horizonte muito amplo de compossibilidades 

hibridizadas na corporeidade dos médiuns.  

 

Podemos analisar o Caboclo como uma partitura corporal, englobando o 

dançar, o cantar, o jogo, a mimeses, a fala, etc; além destes, os procedimentos 

de trabalho também podem indicar outra gama de gestualidade e manipulação 

de objetos e adereços. Observamos um material preservado, arquivado, 

transmitido oralmente e transformado não só através do tempo, mas pela 

característica de cada indivíduo que o incorpora (Guimarães,2008:35).  

 

 

Feitas estas observações, espero ter esclarecido antecipadamente o motivo da 

amplitude que conferi ao repertório de trabalhadores a serviço da Tenda Pai Joaquim de 

Aruanda. Isto posto, tem inÍcio a descrição das divindades e entidades da Banda a partir 

de uma perspectiva que defini como “Arqueologia Sensorial Cósmica.” 

 O mentor espiritual era o próprio Pai Joaquim, que conseguiu reunir um número 

muito grande de trabalhadores para servir caritativamente na Tenda. Isto se deve aos 

seus merecimentos, acumulados ao longo de muitas encarnações, pois é um espírito 

muito antigo.  Também ao fato de ser associada à grande escola dos “embaixadores de 

um poder superior de Aruanda
 70

”. Isto certamente pesou para que aceitasse ali a agencia 

da quimbanda, cujos riscos conhecia muito bem (se mal utilizada), pois  seu último 

disfarce no planeta terra foi de feiticeiro africano. Como já foi devidamente 

apresentado, passo à apresentação dos outros componentes, feita pelo próprio Pai 

Joaquim, para o qual entrevista é trabalho e ele convidou toda sua banda para 

acompanhar. A maioria apareceu, pois em noite de trabalho sobre a Tenda de Pai 

Joaquim sua banda vem de Aruanda para tocar Umbanda. Eu tentei argumentar 

alegando as restrições epistemológicas da ciência ocidental, mas ele foi enfático ao 

assinalar que era uma obrigação. Mandou escrever isso no último capítulo da 

monografia. Logo depois, com seu habitual carinho e humor, pediu um pito e o 

cafezinho. Conhecendo um pouco os Preto-Velhos desconfiei que a conversa fosse 

longe. 

Pai Joaquim começou sua preleção girando o globo com as mãos e apoiando o 

indicador no lugar em que foi assentada a Tenda, procurando clarear os motivos de sua 

escolha. Disse que havia muito karma e sofrimento por ali, como resultado do choque 

provocado pelo contato entre colonizadores com a sanha assassina e a disposição para o 

                                                           
70

 A respeito do termo e desta categoria de espíritos, ver: Pinheiro, R. A cidade dos Espíritos. Ed. Casa  

dos Espíritos. 2013:  389 (obra mediúnica).  
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saque, os nativos antropófagos e os africanos escravizados. Após a morte do corpo 

físico muitos espíritos envolvidos em guerras continuaram por ali, frequentando as 

zonas trevosas e umbralinas, onde davam continuidade às suas rivalidades. O local 

apresentava as condições ideias para o resgate de almas empedernidas no ódio e desejo 

de vingança, pois as águas corriam para Leste, em direção ao mar e ao nascer do sol, 

indicando o sentido do renascimento, pois ninguém vai ao pai se não nascer de novo 

(em espírito). Pai Joaquim chama atenção para o fato de que tanto o Congá da Tenda 

quanto o altar da Igreja Nossa Senhora da Aparecida estarem nesta direção, 

acompanhando o fluxo das águas, pois a limpeza era absolutamente necessária. Sob o 

ritmo do Ijexá, da lama primordial de Nanã Boroquê a água deslizava por cursos d‟água 

(Oxum), estacionando provisoriamente na lagoa para que os peixes-homens fossem 

fisgados para o novo caminho. Em alguns momentos sobrevinham tempestades (Iansã) 

e as águas da vida corriam torrenciais e sobre leitos pedregosos (Obá), mas isso era 

absolutamente necessário, mas no final o arco-íris de Oxumaré (a Serpente)  sempre 

levava ao  destino - a grande kalunga ou mar onde faziam a travessia na Barca de 

Yemanjá.    

No sítio Engenho-Tenda, as matas de encosta se apresentavam como nichos que 

oferecem condições mais adequadas de plantio, exigindo a abertura de clareiras, para 

que fossem semeados os alimentos que serviriam de oferendas para os Orixás. O 

conhecimento de Oxóssi sobre as plantas e animais que aí habitam foi fundamental para 

o sucesso da empreitada. Por outro lado, a lavra da terra, incluindo as ferramentas e 

técnicas exigidas para a construção de estruturas e transformações mais robustas da 

paisagem, a agricultura de modo geral é domínio de Ogum. Como irmãos, Ogum e 

Oxóssi se deram muito bem e estabeleceram entrecruzamentos vibracionais harmônicos, 

mas com intensidade suficiente para desbastar encostas e galerias. Unindo a força do 

primeiro e o conhecimento sobre os animais e plantas que habitavam as matas pelo 

segundo, certamente nesta tarefa trabalhou Ogum Rompe-Mato. Apesar da rivalidade 

com Ogum, através da diplomacia, Pai Joaquim Xangô destacava alguns caboclos com 

seus machados de pedra. O sítio arqueológico é o testemunho de que deram conta do 

recado, fazendo valer a máxima que se eterniza: “Caboclo bão é Caboclo bom de 

serviço”.   

Os trabalhos de cura dos Caboclos eram liderados pelo Sultão das Matas, mas 

através de entrecruzamentos vibratórios associava com Obaluayê/Omulu (Linhas das 

Almas) e com os doutores do astral. Uma característica destes últimos é a capacidade de 
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desdobramento como médicos ocidentais, terapeutas orientais, curandeiros, homeopatas, 

raizeiros, rezadores, correspondendo aos atributos que tornaram Abel Matias conhecido 

para além do Espinhaço, por meio de seus frascos, garrafadas e cirurgias espirituais. 

Onde está Oxóssi (mata) e Oxum (rio) também está o seu filho Logunedé e no sítio  

Engenho- Tenda seu domínio é expresso pelas matas de galeria, então um bom lugar 

para oferendas seria um destes elos ou vértices onde vegetação e a água se associam.     

As características da personalidade de Abel Matias indicam que era filho de 

Ogum, o que é reforçado pelo comando exercido por este Orixá como ―dono da casa.” 

Contrastando com a amorosidade de Pai Joaquim e impulsionado pelo toque dos 

atabaques conhecido como Barra Vento, o coletivo Senhor Ogum-Exu Guardião 

(Mistério) representava o lado guerreiro da Tenda, responsável pelas demandas. Com 

frequência a sonoridade para a quebra de demandas atingia ritmos tão intensos que era 

necessário dar entrada para outro toque (Samba de Cabula) visando equilibrar e 

harmonizar o ritmo cardíaco dos médiuns que se entregavam à gira.  Seu repertório 

cósmico-bélico incluía a Quimbanda. Seja por via desta ou diretamente pela Umbanda, 

além de Exu e Pomba-Giras se manifestavam ciganos, boiadeiros, marinheiros e 

baianos, sendo que ao menos neste último caso a chamada foi confirmada por um 

fragmento mnésico de ponto cantado recuperado oralmente.  

A infinidade de cacos espalhados pelo Campo de Batalha mostra o quanto o 

coletivo Ogum Guerreiro-Exu Guardião (Mistério) era implacável com seus inimigos. 

Qualquer um que passasse pela porteira era obrigado a seguir estritamente o código de 

ética da Tenda. Os espíritos malfazejos, zombeteiros e outros eguns que por ventura 

estivessem atentando contra a casa ou contra os filhos de fé que preparassem o lombo, 

porque o couro ia ser dos grandes. Uma vez arrebatados e amansados eram 

transmutados no Cruzeiro ou Casa das Almas. Nesta espécie de ambulatório astral 

passavam por uma limpeza que eliminava a crosta mais grossa e miasmas umbralinos. 

Só então eram levados até o Congá para dali embarcarem para um hospital astral em 

Aruanda onde o tratamento continuaria, caso tivessem manifestado sincero perdão e 

arrependimento de seus crimes.  

A nave que transportava a Banda de Pai Joaquim para Aruanda tinha 

compartimentos separados para estes pacientes e acompanhamento permanente durante 

a viagem.  Aqui a banda já contava com um número maior de trabalhadores, incluíndo 

médicos, enfermeiros, psicólogos e em alguns casos espíritos de familiares dos 

convalescentes eram convocados para ajudar na tarefa. A assistência era amorosa, mas o 
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livre arbítrio respeitado e desistindo da cura qualquer um poderia puxar o sinal e descer 

no ponto que melhor lhe aprouvesse. Em Aruanda só entrava quem estivesse firme no 

propósito do Bem. Continua sendo uma fortaleza impenetrável para o mal e tudo que 

lhe diz respeito.  Muitos eram os reincidentes que embarcavam e desciam na nave por 

muitas vezes até decidir de fato que não há outro caminho senão a cura através do 

Amor. Mas, como o perdão é universal e a banda de Pai Joaquim paciente, os 

trabalhadores sempre estavam em seus postos prestando a caridade e apoiando cada 

nova tentativa.  

O fluxo Tronqueira-Cruzeiro das Almas – Congá -Colônia de Aruanda oferece 

elementos que permitem pensar questões sobre a circulação das energias.  São portais 

cósmicos. Sua disposição sequencial pode ser pensada nos termos do sistema de saúde 

que partindo de um nível primário vai ampliando progressivamente sua complexidade 

até atingir níveis mais especializados. A primeira batalha se dava no domínio de Exu, na 

Rua da Consciência, onde deve ser tomada a decisão de buscar a cura. A fila de 

atendimento dos espíritos era muito grande, em todas as sessões, bem maior do que as 

aglomerações dos encarnados atestada pelos registros orais. Às vezes eram tantos os 

desesperados que os primeiros atendimentos eram feitos ali mesmo. Mas também eram 

frequentes os sabotadores tentando se infiltrar para perseguir aqueles com os quais se 

antipatizavam ou para avacalhar a sessão por simples prazer de fazer maldade. A 

maioria deles era identificada e amarrada ali mesmo no pé da porteira onde Exu 

aplicava os primeiros castigos cutucando-os com seu tridente. Alguns eram logo soltos 

para aliviar a equipe de triagem que deveria priorizar os casos mais graves. Se 

aparecessem de novo disfarçados tentando penetrar no circuito de forças por outro ponto 

eram obrigados, além das garfadas, a participar da doutrinação, onde eram lidos e 

comentados trechos das obras psicografas por Alan Kardec e outros médiuns kardecistas 

como Chico Xavier. Se ainda assim insistiam em debandar dentro do circuito da Tenda 

entrava em cena o chicote de Ogum que fazia a maioria bater em retirada. Pai Joaquim a 

frente de tudo, mas a doutrinação era orientada do astral por espíritos como Bezerra de 

Menezes, André Luiz e até por Emannuel. Em reverência e respeito a estes seres de luz, 

Pai Joaquim só incorporava depois de terminada a doutrinação.  

Também em respeito aos fundamentos da Umbanda, pois a gira só era aberta 

depois desta parte, sendo precedida também pela chamada dos pontos de abertura para 

Ogum, São Miguel e Exu e de defumação. Durante a gira aconteciam atendimentos 

variados, sempre começando pela descida dos Preto-Velhos, seguida dos Caboclos e por 
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último o povo da rua – Exus, boiadeiros, baianos, marinheiros encantados orientais. 

Dependendo da complexidade do caso o atendimento individual era feito fora do horário 

da sessão. Acompanhando o aniversário dos santos católicos, certas giras eram 

dedicadas especialmente aos Orixás/entidades correspondentes, que também podiam ser 

celebrados por meio de festas.  A mais importante era a de Pai Joaquim de Aruanda, 

realizada no dia 13 de maio para celebrar a abolição da escravidão e acompanhando a 

colheita das primeiras espigas de milho, com as quais se faziam broas e bolos para seu 

agrado e de todos os presentes. Pai Joaquim derretia de alegria e prazer gastronômico. 

Mas estava sempre atento ao pecado capital representado pela gula e de jeito nenhum 

tolerava o desperdício. Se notasse exagero aplicava ali mesmo uma preleção, lembrando 

que muitos passam fome enquanto outros se lambuzam. Ao ouvir esta palavra um Erê 

fez furo no tempo e entrou pedindo doces. Mas, foi logo reprovado por Pai Joaquim 

porque (o causo) da festa não era dele e teve que esperar mais um pouco para entrar em 

cena. É meus amigos, de vez enquanto Pai Joaquim puxava as orelhas dos filhos de fé, 

lembrando a máxima espírita ―Orai e Vigiai.”  

A Festa de Oxóssi (São Sebastião) também acompanhava o ciclo natural das 

frutas, seu alimento predileto, ocorrendo no mês de janeiro quando são abundantes  as 

mangas, as laranjas, as goiabas e outras frutas. Ogum também pegava carona no estoque 

ainda fresco de feijão preto plantado na safra das águas. Enfim, todos os santos Orixás 

eram lembrados, senão em festas, ao menos nas giras.   

Até alguns „Orixás‟ mais raros tinham suas datas comemoradas. É o exemplo de 

Kitembo ou Tempo (o Irôko dos Iorubás) , que vindo de Angola passava distraidamente 

por ali quando viu uma mangueira nas proximidades da Tenda. Não era a gameleira 

branca que estava acostumado, mas gostou e decidiu ficar por ali mesmo, porque viu 

que as várzeas continham muitos inhames, de várias cores e espécies. Era sua comida 

predileta! Mas, mesmo assim no começo teve dificuldade de adaptação, porque vinha de 

outros costumes e preferia ser chamado de Inkice.  E também porque teve muito 

trabalho. O que ele não sabia é que aquela árvore e o montueiro de inhame tinham sido 

colocados ali propositalmente por Pai Joaquim, era uma armadilha para atraí-lo e 

convencê-lo a ficar. Não foram fáceis os primeiros anos da Tenda e o papel de Iroko foi 

muito importante nesta fase. Mestre na arte de parar os raios, da árvore onde se instalou 

aparou muitas pedras jogadas lá do alto por Xangô. 

Foi muito difícil convencer Xangô a aceitar em sua Montanha uma Tenda 

chefiada pelo seu rival Ogum.  Até que por fim aceitou um acordo que delimitou as 
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fronteiras entre sua pedreira e o Campo de Batalha, que foi assentado na área arenosa 

(sedimentar) mais plana do sítio.  Tudo isso  para que, se um dia um arqueólogo curioso 

resolvesse meter o bedelho por aquelas bandas, enxergasse neste elemento de memória 

material o contraste entre estes dois Orixás.  Outro ponto que contribuiu para o 

equilíbrio da rivalidade foi a regência de Xangô sobre o som, assim todo o toque de 

atabaque ali executado estava sob autorização e supervisão. Além dos já mencionados, 

na Tenda também era tocado o Congo de Ouro para a limpeza dos médiuns. Desta 

forma, marcava presença inconteste durante quase todo o ano, com exceção da 

quaresma, onde os atabaques eram recolhidos e os trabalhos se restringiam a louvação 

das almas sob os auspícios de São Miguel . Xangô  também  não abriu mão de suas 

festas e na negociação exigiu que fossem três: São João Batista e São Pedro em junho e 

São Jeronimo em setembro. Nestes dias exigiu oferendas na sua pedreira predileta 

enquanto Ogum deveria ficar em Aruanda cuidando de assuntos internos da colônia. 

Salvou assim Xangô seu orgulho e a alegria com o acordo foi geral, pois a Banda era 

animada e gostou da ideia de três festas para um só Orixá, sentimento que foi partilhado 

pelos quilombolas de Candeias.  

Quanto a estes, não existe nenhuma dúvida que a data mais lembrada é a dos 

Erês ou crianças, pelas fruições que proporcionava. Quando indagados sobre a tenda a 

primeira associação imediata feita pelos quilombolas é a Festa das Crianças de Angola, 

seguida de sorrisos e causos envolvendo a lembrança de Abel Matias distribuindo doces 

e até moedas e notas que faziam a alegria da criançada. Este afeto de memória foi 

frequente entre as pessoas cuja faixa etária média é de quarenta anos (40), funcionando 

como indicador cronológico importante para o funcionamento da Tenda, pois se 

subtrairmos este número ao ano em que o dado foi coletado (2016) e somarmos o sete 

(07)  que atribuímos arbitrariamente como idade média de criança que participava 

dessas festas  chegamos em 1983, indicando que a Tenda estava bastante ativa 

aproximadamente dezesseis anos (16)  anos após sua fundação.  

 

Traduzida em equação sensorial: 

 

(2016-40+7) = (1983) – (1967) = 16 

 

Tendo já subido descido as vertentes opostas da Serra da Gurita, ei-la anunciada 

a Banda de ai Joaquim:   
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Tabela 5. Banda de Pai Joaquim de Aruanda 

Divindade/Entidade Identificação/Posição 

Pai Joaquim de Aruanda Aruanda/Mentor da Tenda 

Médium Abel Matias /filho de Ogum/chefe dos 

trabalhos 

Ogum Guerreiro  Dono da casa /quebra demanda/defesa  

Exu Guardião (mistério)  Dono da porteira/Quimbanda (linha 

cruzada) 

Oxóssi-Caboclo Sultão 

das Matas  

Respondendo pelas curas/caboclos afins 

Linha das Almas  Vovó Maria Conga, Pai Joaquim, outros 

Preto e Preta-Velhas 

Obaluayê/Omulu  

Outras entidades da Linha 

esquerda e Povo da Rua 

Pomba-Gira, Zé- Pelintra, boiadeiros, 

baianos, marinheiros e ciganos  

Erês   Criancinhas de Angola 

Yabás 

(Iemanjá/Oxum/Nanã/Iansã/Obá 

Sagrado Feminino/Caboclos e caboclas 

afins. Fertilidade. Plantios e colheitas. 

Oxalá, Xangô, Oxumaré, 

Logunedé,  O Tempo ou Iroko 

Caboclos afins  

 

  Após o anúncio sensorial da Banda, é hora de recolher os instrumentos musicais 

e de trabalho e partir para Aruanda. Antes, Pai Joaquim de Aruanda comentou o quanto 

acha engraçado tecnologias modernas como o whatsapp e celular. Na verdade disse que 

vê nisso um risco a saúde devido às radiações eletromagnéticas mal assentadas. Está 

tentando entender como as pessoas tem tanto preconceito da manipulação de energias e 

do magnetismo pela Umbanda e se utilizam dessas tecnologias, pois temos chacras que 

se bem desenvolvidos permitem fazer todas essas coisas e tantas outras de modo bem 

mais eficiente, sendo a comunicação a distância (telepatia) umas das mais fáceis. Falou 

de um monte de palavras que não conheço como telecinésia, clarividência, mas quando 

eu confundi telestesia com radiestesia (uma forma de diagnóstico com pêndulo que eu 

conheço porque estudo homeopatia) ele decidiu tomar outro caminho. Olhou para a 

pilha de livros em cima da mesa e leu meus pensamentos desesperados frente a tarefa de 

listar um por um os livros na bibliografia. Elogiou meus estudos, lembrando Alan 

Kardec e dizendo que a educação também é uma forma de educar o espírito em sua 

jornada evolutiva. Mas, fez questão de assinalar que tal como os chacras, os livros que 

interessam (ele chamou de registros astrais) se encontram mesmo é dentro de cada um 

de nós. Tenta entender como lemos tantas coisas sendo que os registros estão dentro de 
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nós mesmos e só precisam ser ativados. Também anotou que o tema poderia ser mais 

produtivo se os homens da ciência aceitassem entre seus métodos de coleta de dados a 

psicografia.   

Como o assunto ia longe e o café tinha acabado, Pai Joaquim de Aruanda apagou 

o pito e finalmente passou um  recado.  Disse que Abel Matias vai muito bem no astral e 

que apesar de ter acesso ao guarda roupa dourado onde estão todas as roupas fluídicas 

de suas outras encarnações, inclusive uma de Mestre de Ofícios, insiste em vestir-se de 

negro e é com esta veste que toca com firmeza muitas construções, pois não para de 

trabalhar um só minuto, só não gosta de aparecer.  Justificou assim sua ausência na 

entrevista, mas transmitiu os agradecimentos, o que eu achei de uma humildade 

tamanha, pois um homem cujos rastros mudaram a minha vida, abrindo meus caminhos 

para a Umbanda e para arqueologia agradecer? Eu é que o agradeço Senhor Abel Matias 

de Souza e tenho fé de que um dia te encontro face a face para pegar um autógrafo.  Pai 

Joaquim de Aruanda encerrou dizendo que desta cidade do astral continua firme em sua 

missão de levar a luz dourada de Oxalá até as pessoas, ajudando a despertar em seus 

corações o arquetípico crístico (amor), tão sumido em tempos de fascismos sociais. E 

que continua fazendo isso sobretudo através de aparelhos simples e humildes como os 

roceiros negros do Espinhaço, pois assim foi com seu próprio Mestre Jesus.   
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ANEXO 1- FOTO DE ABEL MATIAS DE SOUZA (1926-2002) 
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ANEXO 2  – ESTATUTO DA TENDA PAI JOAQUIM DE ARUANDA 
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Anexo 3- ATESTADO DE ÓBITO =- ABEL MATIAS DE SOUZA 
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Anexo 4:  Fotos complementares (acervo da pesquisa) 

Vista da Depressão marginal da Serra do Cipó (do alto da Serra da Gurita) 

 

 

 

Vista Da Escarpa Oeste da Serra da Gurita (desde o Vale do Parauninha). O sítio está no topo. 
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Subida da Trilha Candeias – Ouro Fino 
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Igreja de Candeias e atrativos do Rio Parauninha 

 

 

 

Escombros Igreja Nossa Senhora Aparecida 
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Igreja Nossa Senhora Aparecida (Vista Alegre) com placa e mangueira adjacente 

 

 

Vista Igreja São José, com Igreja Nossa Senhora Aparecida ao fundo no sopé da Serra 
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Etnografia dos quintais (fotos de Eduardo Sorice & amigos NESTH UFMG)  
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