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Exu e sua contraparte feminina, Pombagira, são as Entidades Espirituais mais conhecidas e
mais controversas de todas as que se manifestam nas práticas afro-brasileiras. Isso porque, em
todas elas, as demais Entidades são sempre mantidas a certa distância que os diviniza e
sacraliza, enquanto Exu é visto como próximo e íntimo do ser humano, sendo, inclusive, tratado
por seus fiéis carinhosamente como Compadre. O arquétipo representado por Exu também
contribui para a criação desse vínculo quase afetivo entre o homem e o espírito. Párias de toda
natureza, marginais no sentido literal da palavra - aqueles que vivem à margem -, a figura de
Exu representa a própria natureza humana com todos os seus vícios e virtudes, livre das
amarras morais impostas pela sociedade ocidental. Exu é, portanto, pai, irmão, amigo e, por
que não, reflexo daquele que o cultua, servindo inclusive como elemento de catarse.É a partir
dessa relação de afetividade com o sobrenatural que Diego de Oxóssi lança seu primeiro livro
"Desvendando Exu - O Guardião dos Caminhos". A obra, que teve origem na palestra de
mesmo nome realizada pelo autor em eventos esotéricos no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto
Alegre, busca a origem afro-mitológica de Exu e constrói um resgate histórico desde o
surgimento das religiões de matriz africana em todo o país até os dias atuais, com o advento da
Quimbanda Tradicional.



Desvendando ExuDiego de OxóssiÔ me disseram que a minha casa ia cair,Mas ela é de
madeira que não dá cupim!Foi o Seu 7 que me deu,Só ele pode destruir!Nela o Facada é Rei e
já ganhou coroa,A sua gargalhada não é à toa!DedicatóriaÀ minha família e amigos que me
acompanharam, apoiaram e muitas vezes ajudaram para que eu chegasse até aqui e que,
mesmo sem compartilharem da mesma fé e sem entenderem as noites em claro ao som dos
tambores, sempre acreditaram de todo o coração quando eu lhes disse "confia em Exu".À Mãe
Ieda do Ogum - minha mãe preta - e ao Exu Rei das 7 Encruzilhadas - O Legbara Exu -, que me
ensinaram tudo o que sei sobre a Quimbanda. Que me tomaram pela mão e disseram "vem"
quando todo o resto parecia ruir. Que me serviram seu pirão e seu cinturão!Ao Exu 7 Facadas -
meu compadre, meu malandro beberrão e meu eterno guardião -, por tudo. Pelo Reino, pelo
mundo, por existir nos meus caminhos!Alupandê, Exu! Exu e!Nota de EsclarecimentoJá há
alguns anos que as religiões afro-brasileiras vêm sendo estudadas e codificadas por seus
praticantes, dos quais, felizmente, muitos têm atingido graus de formação acadêmica até então
dominados por uma elite branca e cristã que não aceitava a ascensão de negros e pobres às
cadeiras das Universidades. Nesse sentido, um grande esforço tem sido empreendido para a
qualificação das fontes de pesquisa e um processo de re-africanização dos ritos e,
principalmente, dos mitos vem acontecendo de maneira ímpar, o que muito contribui para a
preservação e especialmente para a valorização da cultura africana e sua influência na
formação etnolingüística do Povo Brasileiro.Por esse motivo, as palavras de origem africana -
em sua maioria yoruba, ewe-fon e quimbundu - foram grafadas neste livro da forma original ou
comumente aceita entre os estudiosos que precedem esta obra e grifadas em itálico e negrito,
diferentes dos grifos do autor, puramente em itálico, como meio de destaque e incentivo à
continuação dos estudos desses idiomas, que são pronunciados em forma tonal.A relação a
seguir demostra a forma de grafia e pronúncia "aportuguesada" da maioria das palavras
africanas presentes no livro:Àse - AxéBàbá - BabáBàbálórìsà - BabalorixáKàmukà -
CamucáEsu - ExuNganga - GangaÌyálórìsà - IalorixáÌyá -Iá / IyáÌyàwó - IaôÌgbàlè - Ibalé / BaléIlè
- IlêOgo - OgóOrísa - OrixáSàngó - XangôPrefácioJoão Batista Libaneo diz que Teologia é a
ciência que estuda a fé. Não a fé do outro, mas a nossa própria fé. Por isso é quase que
necessário que o Teólogo seja um vivenciador de uma religião e é sobre ela que refletirá.Ao
contrário do que se imagina essa área do conhecimento não é de exclusividade do cristianismo,
mas cada tradição religiosa possui sua própria Teologia. E essa Teologia nasce da observação
dos elementos ritualísticos, da experiência com o sagrado, da análise das Histórias Sagradas,
dos cânticos e das rezas. Enfim, visita todos os elementos de determinada religião – incluindo
sua história e sua filosofia – para tentar descobrir qual o propósito que Deus tem conosco
através dela. Pois se a religião é a forma que os homens criaram para se aproximar de Deus, a
Teologia é a forma que Deus se vale para chegar a nós, parafraseando Libaneo.A Teologia das
tradições de matriz africana como o Batuque e o Candomblé surgiu tímida, mas está vindo com



tudo. Ganhou força com o comprometimento de alguns pesquisadores. Nasce, sobretudo, da
preocupação com os intensos ataques desferidos por segmentos fundamentalistas da
sociedade classificando-nos ora como demoníacos, ora como primitivos, numa demonstração
de ignorância ou má fé. Isto fez com que nosso povo levantasse a bandeira do conhecimento,
da intelectualidade, e muitos são aqueles que se atreveram a adentrar nas academias e se
graduarem em Direito, História, Sociologia, Pedagogia, Psicologia, Ciências da Religião,
Filosofia e também Teologia na expectativa de analisarem certos elementos das tradições de
matriz africana, umbandista e demais religiões afro-brasileiras.Ainda estamos longe de
construirmos no Rio Grande do Sul uma verdadeira Escola de Teologia das Tradições de Matriz
Africana (ou afroteologia como tenho defendido) nos moldes de outras tradições religiosas, mas
já temos oferecido cursos de formação na área cujo referencial teórico está mergulhado na
Afrocentricidade de Molefi Kete Asante.Existe em São Paulo a Faculdade de Teologia
Umbandista (FTU) que é a primeira e única do país atualmente e funda uma escola de
pensamento que se baliza na análise das religiões afro-brasileiras e que tem muito a contribuir
para a comunidade acadêmica e afro-religiosa como um todo.Apesar dessas duas iniciativas
ainda persiste um hiato na reflexão teológica sobre o que chamamos “povo da rua”, os
“compadres” e “comadres”, catiços, os Exus e Pombagiras. Neste quesito Diego de Oxóssi
cumpre bem a tarefa com este trabalho.Conheci Diego de Oxóssi através do extinto Orkut. Já
se passaram mais de cinco anos desde quando esteve em minha casa para consultar Ifá e
saber que caminhos deveria trilhar. Vendo o quanto progrediu fico contente de saber que seguiu
à risca os conselhos deÒrúnmìlà.Nesta obra, Diego de Oxóssi traz a preocupação acadêmica
no cuidado com as fontes - o que garante uma elevada confiabilidade ao seu trabalho -, sendo
que o traçamento da história das formas de religiosidade merece um destaque. Sua
interpretação sobre a escravidão do Exu traz elementos talvez nunca antes pensado.De forma
despretensiosa e didática, Diego de Oxóssi nos aponta vários caminhos para a reflexão
teológica a respeito dos Exus. No capítulo sobre as relações entre oOrísa Esu e a entidade Exu,
o autor produz uma verdadeira Teologia da Quimbanda. Também merece destaque a sua
reflexão sobre a relação forçada entre o Exu e o diabo judaico-cristão.O autor possui uma linha
lógica de pensamento desde a História até a Teologia trazendo à luz elementos não discutidos
até hoje, o que torna este livro uma obra sem igual no mercado editorial brasileiro.Você leitor,
que tem em mãos esta obra, encontrará aqui uma preciosidade que, sem por um ponto final na
questão, se apresenta como um excelente material histórico-teológico da quimbanda.Boa
leitura.Porto Alegre, 25 de novembro de 2015, ano deÒgún.Hendrix Silveira (Bàbá Hendrix
deÒrúnmìlà)Bàbálórìsà da Comunidade Tradicional de Matriz AfricanaIlè Àse Orísa
WúreDoutorando e Mestre em Teologia pelas Faculdades ESTAssessor Teológico do Conselho
do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do SulUm pouco de históriaFalar sobre as
religiões de matriz africana é, necessariamente, falar da história do Brasil e, por que não, de
toda a civilização ocidental. É falar de colonialismo, de políticas imperialistas, de processos
escravagistas e, em primeira instância, de racismo e discriminação.Mais ainda, para que



possamos entender de fato os comos e porquês das transformações e adaptações regionais e
abrasileiradas dos cultos africanos – afinal, acreditar que o que fazemos aqui é uma repetição
fiel do eu é feito em África seria, no mínimo, ingenuidade -, é preciso acima de tudo conhecer a
história da formação social e cultural do país, especialmente de seus primeiros séculos após a
chegada dos portugueses em 1500 e dos desdobramentos da escravidão. Por isso, antes de
falarmos sobre religião, vamos falar um pouco de passado...Origens do culto africano no
BrasilA história de descobrimento e colonização do Brasil se confunde com a história da
diáspora africana e com o sistema escravista praticado em todo o mundo. Ainda que desde a
Antiguidade a Europa fosse o centro cultural do ocidente conhecido, a África era o centro
comercial: “dali se exportava ouro e marfim, intelectualidade e mão de obra para todo o mundo
que estava interligado por rotas comerciais” (Silveira, 2014, p. 51). Mesmo com a mudança
dessa centralização comercial para a Ásia na Idade Média, o continente africano sempre
permaneceu como rota de intermediação.Já em meados do século XIII a Itália dominava esse
mercado através de projetos expansionistas. Incentivados por esses mesmos projetos, e com o
objetivo de dominar este mercado ou ao menos eliminar os atravessadores, os Portugueses
tornaram-se pioneiros nas grandes navegações. Ainda de acordo com Silveira (2014), entre
1415 e 1510 diversos entrepostos comerciais foram criados em solo africano, utilizando desde
então mão de obra escrava, autorizada pelo papado romano desde 1452.Diferentemente do
que nos faz acreditar a historiografia eurocentrada, numa tentativa de legitimar a exploração
escravocrata e dividir a responsabilidade e consequências da mesma entre o branco
imperialista e os negros tribais, ainda que a escravidão já existisse na África, seu conceito e
prática eram diferentes da existente na Europa."Na antiga África Atlântica, a escravidão era
doméstica ou, para utilizarmos um termo mais técnico, ’de linhagem’ ou ‘de parentesco’. Tal
definição implica reconhecer que o trabalho cativo, nessas paragens, somente após a chegada
de colonos europeus se tornou comercial, pelo estabelecimento [...] de fazendas monocultoras,
voltadas para a exportação.” (DEL PRIORE, 2004, apud SILVEIRA, 2014, p. 52).Enquanto no
conceito europeu - que se estendeu ao Brasil - o negro perdia sua origem e identidade, no
conceito africano mantinha-se humanizado e individualizado. Além disso, há que se considerar
também que a participação ou colaboração do africano no tráfico de escravos surgia como
alternativa à sua própria escravização (Silveira, 2014).Dos 6 milhões de africanos que
sobreviveram às travessias oceânicas até as Américas, 4 milhões desembarcaram no Brasil, os
quais eram propositadamente separados de suas etnias originais e famílias consanguíneas a
fim de impedir sua reorganização social e possíveis revoltas conta o dominador. Isso não
impediu, porém, que os negros se reidentificassem por sua condição escrava, pela cor da pele
e pela prática espiritual que, mesmo etnicamente diferente, continha em si os elementos
comuns de culto aos ancestrais divinizados e às forças da natureza. Além disso, o acolhimento
desses grupos reorganizados sob a égide das confrarias e irmandades da Igreja Católica da
época também contribuiu a essa unificação, manutenção e redefinição da espiritualidade, agora
já sob o manto sincretizado dos Santos Católicos.A primeira irmandade negra regida pela Igreja



da qual se tem nota no Brasil data de 1552, na Capitania de “Peranambuco”:“No primeiro
século da colonização portuguesa no Brasil, as congregações destinadas aos ‘pretos’ [...] tinha
como prioridade o doutrinamento dos escravizados, mas adotaram também um caráter
assistencial, herdado das irmandades populares europeias. [...] consistia em desestruturar as
sociedades nativas, ao perseguir modelos tradicionais de culto, liderança, casamento e
associação enquanto coisas diabólicas e supersticiosas, e, simultaneamente, ressocializar o
nativo desenraizado dentro de novos padrões.” (SILVEIRA, 2010, p. 146)O processo de
organização e reidentificação negra através da religião aconteceu em toda a América. Pode-se
afirmar que o Vodu do Haiti, a Santeria de Cuba e do Caribe, a Regla de Palo da República
Dominicana e de Porto Rico, o culto de Maria Lionza na Venezuela e oscalundus do Brasil – que
posteriormente dariam origem ao Candomblé baiano – são essencialmente a mesma prática,
adaptados cada um às condições geográficas, culturais e de suprimentos disponíveis em cada
país e região onde estão inseridas.“Essas (re)estruturações se deram por meio de adaptações,
agregações e supressões de elementos originais [das formas de prática religiosa] africanos em
consequência o processo de destituição epistemológica e da realidade disponível ao negro que
vivia, em sua condição diaspórica, sem liberdade física, nem de expressão, num completo
‘desenraizamento material e simbólico [...] configurando-se no processo de desumanização
mediante às sucessivas etapas de desterritorialização operado pelo tráfico
transatlântico.’” (SILVEIRA, 2014, p. 49)As reestruturações e reconfigurações negras ao chegar
em terra brasilis não podem, porém, serem encaradas unicamente por seu aspecto religioso.
Mais que isso:“[...] ao reconstruir a família, completamente esfacelada pelo processo de
escravidão, o Candomblé empresta a africanos e seus descendentes a possibilidade de refazer
simbolicamente os laços de parentesco. Além disso, ‘desgarrados da família dispersada pelo
tráfico, os negros encontraram no Candomblé a chance de sobreviver como cidadãos e como
raça” (NÓBREGA E ECHEVERRIA, 2006, apud. EUGÊNIO, 2017, p. 51)No Brasil, a distribuição
e exploração da mão de obra africana e afrodescendente – e sua consequente formação de
nichos culturais e fundação de grupos religiosos - se deram em função de três grandes
períodos econômicos (Silveira, 2014):De 1500 a 1530, com a extração de pau-brasil;De 1532
até meados de 1700, nos canaviais de produção açucareira;E durante todo o século XVII, nas
extrações de ouro em Minas Gerais.Essa distribuição e suas reconfigurações sociais deram
origem às diversas expressões da religiosidade de matriz africana no país: o Candomblé da
Bahia, o Nagô ou Xangô de Pernambuco, o Tambor de Mina do Maranhão, a Macumba do Rio
de Janeiro e o Batuque do Rio Grande do Sul, dentre outras.Calundus e Candomblé BaianosSe
até o início da década de 1530 a mão de obra escrava se baseava principalmente na
exploração do indígena, desde então e até o fim da década de 1680 a política escravagista
sobre os negros era violenta. A partir de 1688 a Coroa Portuguesa optou pela moderação da
política aplicada, especialmente pelos reflexos da Revolta dos Palmares e pelo medo de novas
organizações hostis, “convencida de que só assim poderia conquistar a acomodação entre as
partes” (SILVEIRA, 2010, p. 159).Entretanto, ainda que na teoria houvesse maior flexibilidade no



governo dos escravos, a prática seria um tanto diferente. Somente após o endurecimento
inquisitorial português em 1735 e “sob nova ameaça de esfacelamento do Império” é que, em
1760:“o Marquês do Pombal empreendeu uma política reformista que [...] levaria o Santo Ofício
a uma maior tolerância no julgamento das religiosidades alternativas, quando então os
acusados de praticar idolatrias e outras ‘ofensas a Deus’ na periferia do Império passaram
iluministicamente a ser desculpados pela sua suposta rusticidade e falta de
discernimento” (SILVEIRA, 2010, P. 162)É importante observar, porém, que tolerância não
significa aceitação nem libertação. A dominação sobre os escravos e a manutenção do poder
através da violência continuava e ainda era apoiada pelo Estado e pela Igreja, que por sua vez
orientava os Senhores a agirem “sem ânimo vingativo".A essa moderação, tolerava-se a
existência de pequenos grupos, à periferia do Império, e que não apresentassem prestígio
social ou político. Além disso, já era garantida aos escravos a folga aos domingos para que os
usufruíssem como desejados, nos quais abertamente realizavam danças e festejos sacros e
profanos, muitas vezes relacionando-os às festividades católicas e suas datas oficiais a fim de
dar-lhes validação aos olhos portugueses. É nesse contexto que aparecem os
primeiroscalundus, palavra de origem quimbundo que significa “espírito de elevada hierarquia e
evolução”, ao que o pesquisador angolano Óscar Ribas ainda complementa: “representam
almas de pessoas que viveram em época remota, numa distância de séculos” (SILVEIRA, 2010,
p. 177). A esta designação é importante, também, darmos atenção redobrada em função do
objeto de nosso estudo: a origem dos cultos aos espíritos desencarnados e, especialmente, à
Quimbanda como culto às almas de ancestrais familiares, conforme veremos adiante.“[...] na
prática, a fronteira entre a festa sagrada e profana podia ser bem nebulosa, uma vez que a vida
africana estava impregnada de religiosidade, e a religiosidade africana impregnada de ritmos
animados.” (SILVEIRA, 2010, p. 175)Não é minha intenção traçar o surgimento e evolução
doscalundus, como já bem fez Silveira (2010) e sobre o qual me baseio. Entretanto, as
características dessas práticas descritas pelo autor, com registros datados desde 1646, são de
grande interesse ao demonstrar os princípios da religião afro-brasileira e sua interação e
reinterpretação frente à realidade aqui encontrada e seu contato com as tradições ameríndias.
A isso, e para evitar erros de interpretação e reconhecer o excelente trabalho já realizado pelo
autor citado, transcrevo a seguir algumas das descrições desses cultos. O ano assinalado entre
colchetes ao início de cada transcrição refere-se à data do registro:“[1646] Com uma tigela
grande cheia de água, com muitas folhas e uma cascavel, um dente de onça, viu a testemunha
algumas negras que se estavam lavando naquela tigela para abrandar as condições de suas
senhoras. [...] Na tigela com água punha também carimã, com a qual fazia uma cruz e um
círculo à volta, depois botava-lhe uns pós por cima e mexia com uma faca e ficava fazendo
como se estivera ao fogo e inclinando-se sobre a tigela, falava com ela, olhando de revés para
as negras presentes em sua língua.” (MOTT, 2005, apud SILVEIRA, 2010, p. 178)“[1701] O rito
começou com toques de atabaques, ‘canzás’ e cânticos na ‘língua de Angola’. Branca dançou
durante um certo tempo vestida apenas com uma tanga branca e torso borrifado com pó de



pemba, até que deu um grande salto e caiu no chão, como que desmaiada, entrando em transe
mediúnico. [...] Branca então levantou-se e falou com a voz alterada, invocando o espírito de
seu falecido filho mais velho, que hesitou em baixar, intimidado pelo grande número de pessoas
presentes; só incorporou-se em Branca depois que uma mesa foi arranjada com comida e aluá.
O espírito então comeu e bebeu as oferendas e depois entrou no mato, de onde trouxe uma
erva para curar a afecção de Felícia...” (SWEET, 2003, apud SILVEIRA, 2010, p.
202)“[1720-1740] Iniciavam-se os toques, cânticos e danças até que Luzia [Pinta, africana de
Angola] entrasse em transe mediúnico, quando então tiravam ‘uma cinta que tinha apertada na
barriga’ e lhe vestiam roupas variadas, cocares de plumas, guizos [...] quando em transe, Luzia
falava numa língua incompreensível para os brancos [...] passando à sessão de curas e
adivinhações, na qual usava ervas, determinados pós, ‘certa bebida de vinhos’ e manipulava
símbolos [...]Mameto Luiza, além do anjo, tinha a capacidade de incorporar entidades de
diferentes ordens, tanto ancestrais quanto divindades.” (SILVEIRA, 2010, p.207-227)São
dessas formas de calundu que se originaram os candomblés baianos, dos quais já se tinha
notícias desde 1832 no sítio denominado Batefolha, que então se tornaria o famoso candomblé
de tradição angola. Enquanto o primeiro tinha sua prática encerrada em áreas rurais, realizada
de forma doméstica e com culto a espíritos e divindades familiares, muitas vezes com apenas
um médium de incorporação – o calunduzeiro responsável -, o segundo passou a se organizar
em áreas suburbanas de freguesias ou em espaços intermediários aos centros urbanos e às
grandes fazendas rurais. É justamente essa “migração” que dará início à substituição de um
termo pelo outro.Entretanto, se o Candomblé pode ser definido como a prática religiosa africana
ou afro-ameríndia em áreas de maior urbanização, sua estruturação e organização começaram
nos calundus. Ainda que, em teoria, estes se resumissem a cultos domésticos, na prática
contavam com hierarquias e com a possibilidade de iniciarem vários fiéis ao mesmo tempo,
tinham um calendário fixo de festejos e através do atendimento individual àqueles que lhes
procuravam mediante paga, garantiam a subsistência de seu líder e garantiam-lhe
independência financeira. Os terreiros de Candomblé, por sua vez, só puderam se consolidar
em função de grande influência e proteção política e social, uma vez que preenchiam não só
“funções sociais para toda uma população urbana pobre [...], mas também auxiliavam pessoas
das camadas médias e até ricas, que os procuravam em momentos de desespero [sanitário,
principalmente]”(SILVEIRA, 2010, p. 243).Há que se considerar, também, alguns fatos políticos
importantes como a Constituição de 1824 - que apesar de manter a religião católica como a
religião oficial do Estado, permitia o culto doméstico de todas as outras religiões - e o Código
Criminal de 1830 - que em seu artigo 179 proibia a perseguição por motivo religioso “uma vez
que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública”. A isso, somamos ainda as leis Eusébio
de Queiroz (1850), do Ventre-Livre (1871), dos Sexagenários (1885) e Lei Áurea (1888).É
justamente nesse período que aparece na Bahia o Candomblé da Barroquinha – o Terreiro da
Casa Branca do Engenho Velho, também conhecido por seu nome africano, Ilè Àse Ìyá Nasso
Oká ou, segundo Verger, Ìyá Omi Àse Àirá Intilè -, primeiro Candomblé formalmente organizado,



entre 1788 e 1830, fundado por três senhoras africanas descritas por Pierre Verger (1997, p.
28) como “mulheres enérgicas e voluntariosas, originárias do Kêto, antigas escravas libertas”:
Ìyá Adetá, Ìyá Akalá e Ìyá Nassô.
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