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RESUMO 

 

 

 

Nascida na zona de contato entre grupos minoritários e discriminados, a umbanda será 

uma religião da constante transformação. Sem cânone definido ou corpo doutrinário único, 

será estudada pela academia e encarada como um fenômeno religioso ainda em vias de se 

fazer. Preocupados com sua legitimação, intelectuais de dentro da própria umbanda buscam 

no processo de intelectualização e de purificação dos elementos considerados bárbaros um 

caminho alternativo em vista de que seja aceita em toda a sociedade. Sob a ótica pós-colonial, 

nisso reside um processo de dominação típico de um pensamento racionalista-europeu que 

coloca a necessidade de intelectualização num primeiro plano, em detrimento de um saber que 

nasce a partir da interação de corpos e naturezas. A partir disso, a umbanda se vê obrigada a 

se adequar aos moldes epistêmicos de uma lógica tida como a mais evoluída. Atualmente, 

verificamos no meio umbandista um movimento similar ao período federativo, que tem a 

partir da institucionalização um projeto de unificação e universalização dos saberes 

umbandistas, sem levar em consideração a localidade e a particularidade histórica de cada 

terreiro ou família de santo. Nesse sentido, é válido, por meio da teoria pós-colonial, reler a 

história da umbanda para encontrarmos nas entre-linhas projetos coloniais ainda vivos, que se 

mascaram de iniciativas em defesa da liberdade, igualdade e alteridade humana, mas que por 

detrás carregam o estigma próprio das antigas colônias européias.  
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ABSTRACT 

 

Born in the zone of contact between minority and discriminated groups, umbanda will 

be a religion of constant transformation. Without a definite canon or single doctrinal body, it 

will be studied by the academy and regarded as a religious phenomenon still in the process of 

being complete. Concerned with their legitimation, intellectuals from inside the umbanda seek 

in the process of intellectualization and purification of the elements considered barbarians an 

alternative way in view of what is accepted in society as a whole. From the postcolonial point 

of view, therein lies a process of domination typical of a rationalist-European thought, that 

places the need for intellectualization first, to the detriment of a knowledge that is born out of 

the interaction of bodies and natures. From this, the umbanda is forced to conform to the 

epistemic molds of a logic considered as the most evolved. Nowadays, we find in the 

umbandista environment a movement similar to the federative period, which has from the 

institutionalization a project of unification and universalization of Umbandist knowledge, 

without taking into account the locality and historical particularity of each terreiro or family 

saint. In this sense, it is valid, through postcolonial theory, to reread the history of umbanda to 

discover among the lines of a still thriving colonial project masked as an initiative in defense 

of freedom, equality and human alterity, a disguise that hides the stigma of the old European 

colonies.  

 

Key-words: Umbanda, Postcolonial Theory, Afro-Brazilian 
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INTRODUÇÃO 

Da Abertura da Gira 

“Missanguê missanguerê Exu fecha a porta e me abre o terreiro...” 

Toda introdução faz alusão a uma espécie de um pré-esclarecimento de algum conteúdo 

que ainda está por vir. Nas tradições religiosas afro-brasileiras, tanto na umbanda quanto no 

candomblé, nada pode ser iniciado sem a saudação e o respeito devido ao orixá/entidade Exu. 

Pede-se sua presença para a proteção do espaço sagrado, sobretudo, para que nada saia da ordem 

enquanto o ritual acontece. Nosso trabalho não foge à regra, quando da sua intenção de abordar 

uma temática ligada ao próprio universo umbandista, no sentido de que fazer alusão a Exu e citar 

um ponto cantando dentre tantos de saudação à sua divindade, é propor uma leitura acadêmica 

que, primeiro, carrega respeito e pede permissão para falar e refletir sobre tal temática; e que 

segundo, não seja convencional e não caminhe segundo normas e regras universais, afinal Exu é 

o orixá/entidade da não linearidade, ou seja, é aquele que faz as coisas à sua maneira, permitindo 

que o outro também seja quem ele é. E nosso trabalho, por assim dizer, é a tentativa de olhar para 

a umbanda sob uma nova ótica, partindo do já conhecido em direção a novas fronteiras ainda 

pouco exploradas pela grande maioria dos pesquisadores, refletindo em torno do “ser 

umbandista”, e permitindo que ele fale para nós a respeito de tudo aquilo que desejar falar. Não é 

nosso desejo apresentar o melhor e mais completo trabalho sobre religião afro-brasileira, até 

porque isso não é possível quando tratamos de expressões e filosofias que lidam com a 
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circularidade da vida. Tudo aquilo que tentamos de alguma forma apreender ou prender em 

contexto afro, certamente mais dia ou menos dia tende a se esvair, pois donas de uma 

mutabilidade sem igual, tanto a umbanda quanto o candomblé irão carregar dentro si uma forte 

resistência a todo e qualquer tipo de poder de formatação que as queiram engessar em moldes ou 

estruturas fixas. Nesse sentido, munidos de coragem, e com o padê
1
 despachado na porta do 

terreiro, resolvemos adentrar um campo bastante conflituoso, que começa no âmbito da academia 

a partir das leituras de clássicos da sociologia e da antropologia em torno especificamente da 

umbanda. Incomodáva-nos o fato dela atualmente ser tão pouco estudada se comparada com o 

candomblé, que permanece em alta nos diversos programas de graduação e pós-graduação de 

nossas universidades brasileiras. Perguntávamo-nos qual o motivo por ela ter angariado tanto 

descrédito e por que, atualmente, existia um movimento voluntário de alguns grupos de umbanda 

em sistematizar e estruturar em conteúdos doutrinários e teologias as vivências advindas do 

interior dos terreiros.  

De inicio, nos surpreendemos, quando da leitura de Bastide, por exemplo, que trazia um 

enorme preconceito – próprio de seu período – em torno da macumba e consequentemente da 

umbanda. Em reflexão, averiguamos, que como referência nos estudos, o sociólogo francês ainda 

influenciaria a visão de tantos outros que posteriormente desenvolveriam trabalhos voltamos ao 

universo afro-brasileiro, em específico da umbanda, mas que no fundo não fugia muito à regra já 

definida por Bastide de que ela seria uma senhora ainda em vias de se fazer. Por mais que muitos 

acadêmicos tivessem tentado retrabalhar a imagem consagrada da umbanda de ser uma religião 

anômica, sem estrutura definida e de característica heterogênea, nenhuma se preocupou em dizer 

o que ela era, se comparado às muitas linhas escritas para dizer o que ela não era. A umbanda, por 

outro lado, será aquele movimento religioso emblemático e extremamente diversificado que 

nunca se encaixou em qualquer tipo de padrão imposto. Vemos que desde o movimento 

federativo, a imprecisão e a não unificação já eram correntes em seu meio. Linda em suas 

expressividades multifacetárias, a umbanda terá uma parcela de seus adeptos que responderão a 

este movimento acadêmico de sua época, que apenas aceitava como religião aquelas 

                                                             
1
 Padê ou Ipadê é um ritual-cerimônia ao mesmo tempo sinônimo de comida a qual é oferecida ou feita 

em honra a Exu Orixá/Entidade, responsável pela abertura dos caminhos e comunicação entre as 

dimensões física e astral (Orum e Aiyê) e que tem função de proteção dos terreiros enquanto o ritual aos 

orixás e às entidades é conduzido pelo chefe religioso do terreiro.  
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manifestações que tinham na padronização, na teologização e no moralismo piedoso e servil a 

base de suas práticas. Vão criar, ademais, teorizações das mais diversas em vista de que 

elementos considerados bárbaros fossem retirados dos rituais – aqui por influência de uma visão 

colonial e moderna que colocava em ordem de descaso e de depravação tudo o que era 

proveniente de mãos negras – para que pudesse a religião, como um todo, ser aceita socialmente. 

Capaz de criar saídas, será nesse processo de intelectualização, que uma parte dos umbandistas 

enxergarão grande possibilidade de legitimação. Mas assim como em tal solução vemos a beleza 

do que ela é, também nesta tomada de decisão percebemos o quanto ainda está arraigado no 

inconsciente das antigas colônias um pensamento dominador que ainda impõe regras de 

adequação ao outro. 

Diante disso, nos vimos em meio às necessidades de definição de nosso recorte teórico. 

Precisaríamos optar por algo que questionasse e colocasse em xeque estruturas criadas e mantidas 

por uma lógica moderna, que tem no racionalismo, no imperialismo e no capitalismo as suas 

forças geradoras e de sustentação. E assim, em meio a tantas teorias, eis que nos surge a teoria 

pós-colonial, para indicar caminhos de pensamento que nos possibilitassem desconstruir diversas 

visões, dando a oportunidade para que emergisse do meio de opressões e discriminações, as 

vozes outrora caladas pela violação de saberes e vidas, que carregam dentro de si potencialidades 

e pensares dos mais distintos. Ao lermos Quijano (2010), Boaventura de Sousa Santos (2010), 

Walter Mignolo (2003), Homi Bhabha (1998), Mary Pratt (1999), pudemos adquirir uma 

percepção mais ampla e clareada de uma história abafada, a qual servia apenas à lógica do 

colonizador/dominador. Enquanto apresentamos num primeiro capítulo uma revisitação aos 

clássicos como forma de elencar pontualmente a sua visão em cima da umbanda, neste segundo, 

apresentamos nossa lente teórica, com o intuito de refletir em cima dessa problemática 

legitimação/dominação que esconde ou pelo menos tenta não mostrar o que de mais puro vive e 

pulsa dentro da umbanda. Bastante denso em conteúdo e no uso de termos descoloniais, será uma 

parte de nosso trabalho bastante importante, pois além de aplicarmos a teoria pós-colonial nos 

estudos sobre religião, também desenvolveremos sob uma lógica desconstruída aspectos próprios 

da religião de umbanda, expressas nas zonas de contato, que nada mais são do que o encontro ou 

o inbricamento de muitos e múltiplos caminhos, que não levam a uma única saída, mas apontam 

para tantas outras estradas as quais a umbanda é detentora das chaves. Nascida na limiaridade dos 

caminhos e produtora de um sentido plural, que tem nos corpos, nas cores, na música e nas 
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danças as vias produtoras de sentido e de saberes, a umbanda será a religião que vai representar 

exatamente a união do que há de mais excluído dentro de uma sociedade que fazia diferenças 

(coloniais) entre credos, etnias, tipos fenótipos e capacidades intelectuais, mais ou menos 

desenvolvidas. Por ser uma religião de fronteiras, própria do entre-lugar, a umbanda desenvolverá 

por influências africanas, caminhos de comunicação entre estes e os vários mundos habitados e 

não habitados. Reflexo de sua presença no inter-espaço será na estética belíssima dos pontos 

riscados que enxergaremos parte de sua capacidade de transitar entre-mundos, os quais são 

facilmente concentradas na diversidade de espíritos e entidades presentes, por exemplo, numa 

única cabeça de um filho de santo. Inclusive, nosso título, “Muitas linhas de um mesmo riscado: a 

umbanda das zonas de contato” é uma alusão a este espaço mágico que torna a umbanda um local 

de diversidade, o qual encontros, contatos, e trocas das mais diversas acontecem. Patrícia Birman 

foi a autora quem desenvolveu tal conceito, quando da sua análise do transe e seus reflexos no 

jeito de ser e agir do umbandista no mundo (BIRMAN, 1983). Achamos que tal título casaria 

bem com a nossa proposta de apontar as particularidades da umbanda, detentoras de originalidade 

que chegam até nós pela variedade de caminhos, típica dessas muitas linhas de um mesmo ponto. 

Nosso terceiro e último capítulo, após larga teorização desde o primeiro com a retomada 

dos clássicos acadêmicos que trataram sobre umbanda até o segundo que será um adensamento 

de teorias e visões em torno da diversidade de umbandas, vai apontar na prática como a visão 

colonial ainda está presente em uma lógica de dominação velada, que tem nos ideais de igualdade 

e na alteridade entre religiões afro-brasileira a sua justificativa. Nos debruçaremos sobre as 

tentativas de instituições, em especial a Faculdade de Teologia de Umbandista, representada na 

figura de Rivas Neto como a autoridade em saberes afro atualmente, e nas formações estruturadas 

e de larga escala em termos de público de cursos sobre Umbanda Sagrada, a qual tem em Rubens 

Saraceni o seu fundador e sistematizador. Aqui averiguamos o quanto a lógica racionalista se 

insere nas ações do próprio movimento umbandista, quando este passa a criar uma faculdade, 

segundo moldes epistêmicos europeus, ou quando passa a desenvolver uma literatura de 

cabeceira, que visa normatizar ou padronizar em normas de conduta rituais e comportamentos 

dos umbandistas. Atrelado a isso, ainda deslumbramos no panorama da atualidade uma larga 

expressividade dos cursos desenvolvidos em plataformas de EAD, que se inserem, aqui, em uma 

lógica de massificação de saberes a qual não leva em consideração as particularidades de se viver 

e de se praticar umbanda. Críticos desse movimento atual, nosso desejo não caminha em 
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recriminar tais manifestações de umbanda, mas em apontar que por detrás de todo esse desejo de 

representatividade da comunidade de santo, existem projetos de unificação e universalização que 

visam homogeneizar e padronizar formas e estruturas, ritos e comportamentos de uma religião a 

qual tem na volatilidade e na renovação constante de seu corpo doutrinário as bases de sua 

identidade. É por isso que nosso trabalho é concluído sob a condição de que existe muito a se 

falar ainda a respeito desse vasto assunto que tratamos, e que não se encerra em nossas páginas, 

toda a gama do que ainda podemos falar sobre umbanda. Assim como Exu, que todos possamos 

fazer de nossos caminhos uma estrada sempre alternativa à lógica vigente, pois tudo o que é 

normativo, tende a oprimir e calar vidas, ao passo que para o senhor das zonas de contato, tudo é 

possível à medida que respeitamos os nossos e os limites dos outros.   
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CAPÍTULO I 

Da Defumação de Limpeza   

“Defuma com as Ervas da Jurema, defuma com arruda e guiné….” 

A defumação é dentre as práticas do terreiro de umbanda a mais habitual entre iniciados e 

adeptos. Ela é sempre feita logo após a saudação a Exu e seu objetivo está em limpar o espaço 

religioso, bem como os médiuns e assistidos ali presentes, de toda e qualquer “carga” ou 

“carrego” que tenham ficado de sessões anteriores ou que tenham adentrado aquele espaço antes 

do início dos trabalhos espirituais. Purifica-se primeiro, para depois cantar em louvor e 

chamamento aos orixás e entidades guias do terreiro, do pai de santo e de cada filho ou filha de 

santo que esteja trabalhando na gira. O ato de defumar é, por primeiro, uma ação de reconexão 

com a natureza, pois cada preparado colocado no turíbulo carrega em sua composição elementos 

naturais como ervas, cascas, flores e resinas. É também, em segundo lugar, uma espécie de 

delimitação do espaço sagrado, pois dependendo da configuração em que se encontra o terreiro, é 

possível sentir o aroma do preparado alquímico a alguns quarteirões de distância. Isso é um sinal 

para qualquer indivíduo urbano que se encontra na redondeza de que a magia e a cantoria estão 

acontecendo muito perto dali. Defumar, em terceiro lugar e por fim, é desimpregnar tudo e todos 

que estejam envolvidos, e até muitas vezes contaminados, por agentes externos que não carregam 

o axé dos trabalhos que serão realizados ali naquela gira.  
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Este último sentido é o que mais nos interessa, pois por detrás do ato de defumar existe o 

desejo de se desvencilhar daquilo que não faz sentido para a prática de umbanda. Isso, para nós, 

tem um grande peso ao apresentarmos, de início, sob o título “Da Defumação de Limpeza” o 

conteúdo deste primeiro capítulo. Falar de umbanda é falar também, além de todo seu rico 

simbolismo interno e de seus elementos históricos, de toda sua construção imagética no que diz 

respeito aos últimos 100 anos. Não que seja nosso intuito apresentar minuciosamente cada 

detalhe dos conteúdos criados em torno da religião por nós estudada, mas é nosso objetivo, pelo 

menos nessa primeira parte do trabalho, apontar qual foi a visão de grandes clássicos da 

sociologia e da antropologia em torno das práticas umbandistas. É justamente nisso que reside o 

intuito central de nossa reflexão, pois se defuma aquilo que vemos e também o que não vemos, 

para que assim se torne visível aquilo que não é visto. O que isso representa? Na grande maioria 

dos clássicos vemos uma história da umbanda largamente estudada, mas sem muita clareza ou 

convergência entre os fatos. Abordam-se diversos aspectos e defendem-se diversas óticas de 

nascimento em torno da religião, mas nada é falado com clareza em torno do próprio papel da 

academia, por exemplo, na construção da imagem que se tem sobre umbanda. Nosso capítulo 

surge de acordo com a necessidade de expor, à medida que defumamos com a nossa reflexão, 

tudo aquilo que se falou a respeito de Umbanda – vale citar em Roger Bastide, Cândido Procópio 

Ferreira de Camargo, Lísias Negrão, Paula Monteiro, Renato Ortiz, Magnani, Diana Brown e 

Maria Helena Villas Boas Concone – para assim, a partir desse revisitar bem específico, 

refletirmos com um pouco mais de profundidade novos caminhos no entendimento dessa história 

largamente explorada, mas ainda oculta em muitos aspectos.  

Antes de a umbanda existir, sabe-se que muitos outros cultos afro-brasileiros já estavam 

presentes em diversas regiões do Brasil. Além do candomblé, fortemente consolidado no nordeste 

do país desde o fim do século XVIII, também vamos encontrar manifestações religiosas com 

fortes elementos afro-brasileiros, como por exemplo, a cabula, a macumba, os candomblés de 

caboclo, o catimbó, a pajelança e as sessões de cura. A cabula e a macumba são as manifestações 

que mais nos interessam como estudo preliminar no entendimento da umbanda, pois ambas 

carregam em si elementos que vieram a constituir parte do que a umbanda é até os dias atuais. 

Estudada por Nina Rodrigues e retomada por Arthur Ramos, a partir das descrições do bispo D. 

Nery em sua carta pastoral de despedida à diocese, a cabula era um culto de influência banto 

praticado por negros, com a participação de alguns poucos brancos, que se circunscrevia à região 
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do Espírito Santo, em fins do século XIX (SILVA, 2005, p.85; COSTA, 1987). As reuniões dos 

cabulistas aconteciam em algumas casas ou em florestas e seu nome, para os praticantes, levava a 

alcunha de “mesa”. O chefe dessa mesa era chamado por “embanda”, o seu auxiliar direto de 

“cambone”
2
 e os adeptos eram conhecidos por “camanás”. À sua reunião dava-se o nome de 

“engira”
3
. Praticada, sobretudo, em segredo, devido ao medo das perseguições, a cabula seria, 

segundo Cacciatore (1977, p.75) além de uma corruptela da palavra cabala, chegada aqui por 

meio dos bantos, de influência muçulmana, “um culto afro-brasileiro de características 

sincréticas provenientes de culturas cabinda, angola, muçulmi, por influência malê, identificado 

pelo gorro usado pelos participantes do ritual” (COSTA, 1987, p.2). Existem divergências 

quanto às informações de Cacciatore com relação às de D. Nery, mas, em geral, os cabulistas 

vestiam-se de calça e camisa branca, tendo sempre os pés descalços durante o culto. Aqui 

encontramos uma das semelhanças entre a cabula e a macumba, que também tinha em sua 

indumentária o branco como cor. Roger Bastide, por influência dos estudos de Arthur Ramos, já 

apontava que a macumba era a “princípio a introdução de certos orixás e de certos ritos iorubá 

na cabula.” (BASTIDE, 1960, p.407), no entanto, essa afirmação não é possível de ser feita com 

prontidão, pois ambas, cabula e macumba, acabaram por se desenvolver num período muito 

próximo uma da outra. 

A macumba, por sua vez, com suas práticas próximas às da cabula, se destaca por 

primeiro no Rio de Janeiro e posteriormente em todo sudeste, estruturando-se de maneira 

bastante consolidada no estado de São Paulo (aspecto característico também da umbanda 

paulista). Sempre marginalizada, fosse pela sociedade vigente fosse pelos próprios acadêmicos, a 

macumba nunca conseguiu um espaço de reconhecimento se comparada com a umbanda, que de 

perseguida alcançou o status de religião por ação dos seus próprios adeptos e intelectuais. Era 

uma grande preocupação dos acadêmicos, que se debruçavam exaustivamente sobre o 

candomblé, o fenômeno do sincretismo presente na macumba, entendido pela grande maioria dos 

                                                             
2 
“Cambone/o/a, seria um termo que procedeu da palavra kimbundo, kambundu, que traz como significado 

negrinho, que em muitos Candomblés congo-angola e nos candomblés de caboclo designam aquele que 

toca o atabaque. Também é um termo que diz respeito à função de auxiliar do pai-de-santo, presente tanto 

na macumba quanto na umbanda”. (COSTA, 1987) 
3 

 “Engira”, raiz da palavra “Gira” presente na macumba e igualmente na umbanda e que também designa 

o nome da reunião religiosa.  
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estudiosos como um processo de aculturação
4
 e não propriamente como um fenômeno inerente às 

religiosidades, que carregam em si uma profunda “reinvenção de significados” e de 

“circularidade cultural” (FERRETI, 2007). Arthur Ramos, diante do cenário de crescimento da 

macumba, afirmará que “é grande a variedade das formas do ritual. O sincretismo prossegue na 

sua obra avassaladora” (2001, p.112). E que “hoje, há macumba para todos os efeitos”. No 

sentido de que “a obra do sincretismo não conhece mais limitações […] a macumba invadiu 

todas as esferas”. (Ibidem, p. 144). O folclorista, em sua análise, acaba por apontar de forma 

generalizada que as macumbas nada mais eram do que a fusão dos cultos banto com elementos 

espiritistas, sem o menor critério de levar em consideração a estrutura religiosa dos próprios 

bantos antes mesmo de seu contato com o espiritismo
5
.  

Também as práticas espíritas foram assimiladas nas macumbas e candomblés. 

Aliás, já vimos que na própria África o ritual banto tem muito de espiritismo, 

com as cerimônias de evocação dos mortos, etc. No Brasil, muitos pais de 

terreiro si intitulam espíritos e os filhos de santo, médiuns. Estas sessões 

espíritas nos candomblés vêm de muito tempo e na Bahia, Nina Rodrigues já 

havia observado curioso sincretismo do fetichismo negro com práticas católicas 

e espíritas. Nas macumbas do Rio de Janeiro, o grão sacerdote espírita também 

se intitula pai da mesa, pois é ele quem prepara a mesa para a invocação aos 

espíritos. Há uma profusão desses centros ou tendas espírito-fetichistas. As filhas 

de santo – médiuns devem ter os aparelhos (corpos) purificados e aptos a 

receberem os espíritos. Estes intitulam-se protetores da obrigação, são ³guias do 

espaço´, conselheiros, espíritos familiares, como nas macumbas de procedência 

banto, espíritos de índios nos candomblés de caboclo, ou outros santos africanos 

e católicos. Os centros espíritos-fetichistas espalham-se por vários recantos da 

capital do Brasil e Estados arrastando verdadeira legião de crentes não só entre 

negros e mestiços, como entre a própria população branca. Os pais e mães de 

terreiro ultrapassaram as suas funções e tornaram-se conselheiros, videntes, 

cartomantes, etc., junto a quem acorre toda a coorte dos desenganados e infelizes 

a pedir conselhos e soluções para os múltiplos problemas amorosos e 

econômicos da sua vida. (Ibidem, p. 134-135)  

                                                             
4 

 A aculturação é um processo que se dá, sobretudo, quando uma determinada cultura influencia outra ao 

ponto de modificar as suas estruturas como um todo. Isso é basicamente o que aconteceu em todos os 

processos de colonização do período moderno, bem como fato ocorrido entre culturas antigas como a 

egípcia, a grega e a mesopotâmica. Existe ainda o processo de inculturação, aplicado principalmente entre 

os cristãos e que se configura como a imposição do cristianismo às culturas ainda não cristãs. E também o 

que chamamos de enculturação, que nada mais é do que a assimilação de elementos culturais locais por 

pessoas advindas de outras culturas.  

5
 Era ponto central da religiosidade banto o culto aos ancestrais, sobretudo, aos antepassados mais 

próximos principalmente aqueles que tinham algum vínculo familiar. Era característico a manifestação, 

inclusive, desse antepassado por meio da possessão em alguma pessoa viva, com o intuito de se enviar 

mensagens àquelas que permanecerão nessa dimensão física.  
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Edison Carneiro, por sua vez, ao dar continuidade aos estudos de Nina Rodrigues e Arthur 

Ramos, aponta a superioridade sacerdotal dos nagôs com relação ao chefe religioso da macumba 

ou até mesmo de alguma outra modalidade religiosa que não fosse o candomblé. 

Em contraste com esta força interior que emana naturalmente das mães nagôs e 

jêjes, os pais de Angola, do Congo ou caboclos são quase todos improvisados, 

feitos por si mesmos, ³aprendendo uma cantiga aqui e outra ali´, como dizem os 

chefes nagôs e jêjes. Vários desses pais jamais sofreram o processo de feitura do 

santo. São pais sem treino, espontâneos, distantes da orgânica tradição africana ± 

os clandestinos do desprezo nagô. [...] São esses pais que mais têm concorrido 

para a desmoralização dos candomblés, entregando-se à prática do 

curandeirismo e da feitiçaria ± por dinheiro. Os casos de curandeirismo e de 

feitiçaria nos candomblés nagôs e jêjes são raros [...]. (1978, p. 106)  

Bastide, porém, em meio aos demais teóricos, será aquele que certamente apontará uma 

visão demasiadamente pejorativa em torno da macumba, o que indiretamente afetará a visão da 

umbanda posteriormente. Também munido de uma visão nagocêntrica, o sociólogo francês fará 

uma leitura da macumba, principalmente daquela presente no Rio, que nasce, segundo ele, do 

encontro e da fusão do catolicismo popular, do espiritismo em relação com a organização de 

novas seitas, nascidas principalmente da desagregação de nações e da dissolução de laços étnicos 

ou culturais. Tudo isso acontece devido ao processo de transição da cidade, a qual passa por um 

intenso desaparecimento de certos valores em detrimento do mundo moderno que eclode em todo 

aquele período (BASTIDE, 1971, p.407).  

O candomblé era e permanece um meio de contrôle social, um instrumento de 

solidariedade e de comunhão; a macumba resulta no parasitismo social, na 

exploração desavergonhada da credulidade das classes baixas ou no 

afrouxamento das tendências imorais, desde o estupro, até, frequentemente, o 

assassinato. (Ibidem, p. 414)  

Mal social e afronta aos bons costumes, a macumba era o reflexo de tudo aquilo que era 

contrário à tradição e à pureza. Era uma seita de manipulação, comércio e espetáculos.  

O gosto pelo exotismo, o desejo que tem as pessoas embotadas de descobrir 

novas formas de espetáculos, capazes de lhes sacudir os nervos, a sede de 

mistério existente em muitos homens, levam certos brancos a assistirem às 

macumbas, e não é raro verem-se diante de humildes casas muitos Chevrolets à 

espera de seus proprietários. E essa irrupção do branco, que, a acreditarmos nos 

versos de Gregório de Matos citados em nossa parte histórica de velhas 

referências, deu nascimento ao que se chama de 'macumba turística'. (Ibidem, 

p.410) 
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Acreditava Bastide, em linhas gerais, ser a macumba algo em processo de transição, que 

mais cedo ou mais tarde, com o desenvolvimento industrial da metrópole, a proletarização do 

negro, a assimilação do imigrante, e o geral reerguimento do nível de vida das massas, viria a se 

formatar como algo mais sólido, organizado, a qual tinha no espiritismo de umbanda o seu 

modelo de futura organização religiosa (Ibidem, p.417).  

 

 

1.1. Roger Bastide e o nascimento de uma religião 

 

Bastide, em sua obra As Religiões Africanas no Brasil (1960), especificamente no 

segundo volume, após apontar o nascimento e as características da macumba, segundo suas 

análises, aponta seu olhar para o espiritismo de umbanda, que desde o período de consolidação da 

macumba, já se fazia presente no cenário carioca de forma bastante peculiar, sobretudo em sua 

constituição, que carregava em grande maioria pessoas brancas como representante e certa 

proteção, devido ao status social que seus adeptos tinham perante o cenário político da época.  

Mas essas formas religiosas foram perseguidas pela polícia, o que fez com que o 

baixo espiritismo, protegido pela lei, bem depressa as substituísse. Mas a 

macumba não desapareceu completamente: apenas passou da forma coletiva 

para a fora individual, ao mesmo tempo se degradando de religião em magia. O 

macumbeiro, isolado, sinistro, temido como um formidável feiticeiro, substituiu, 

hoje, a macumba organizada. (Ibidem, p.412)  

Curioso é o interesse de Bastide frente ao nascimento do espiritismo de umbanda, pois por 

detrás de tal fato, existe a presença da diferenciação racial, feita de início entre bantos e nagôs 

com seus referentes cultos (candomblé nagô e angola) e posteriormente intensificada entre cabula 

e macumba com relação ao espiritismo de umbanda, no sentido de que enquanto os primeiros 

traziam em sua memória ancestral a diferenciação cultural em terras africanas, o segundo aponta 

para uma diferenciação racial, no sentido de que certamente todo culto proveniente do negro não 

era bem visto (macumba) se comparado ao do branco (kardecismo).  

[…] o branco penetrou nesse movimento místico-mágico, fazendo-o por sua 

presença afastar-se ainda mais de suas origens africanas (certamente que a 

porcentagem dos macumbeiros negros em relação à porcentagem do negro na 

totalidade da população é muito elevada; mas, em números absolutos, o branco 

leva a dianteira ao negro. (Ibidem, p.412) 
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Por tempos incontáveis tudo o que adivinha de mãos negras era tido como inferior, de má 

qualidade, subversivo ou atrasado. A ideia de Bastide de que a urbanização trouxe ao negro a 

oportunidade de se ligar à classe proletariada é demasiadamente errônea, no sentido de que 

sabemos claramente, a partir de um olhar apurado nos dados históricos, que a marginalidade, na 

história, nunca deixou de ser o local imposto ao negro, principalmente porque a abolição não 

retirou da mentalidade de gerações subsequentes a intolerância racial de toda ordem
6
·. Nem 

muito menos deu oportunidade de trabalho e ascensão social, principalmente devido à preferência 

de mão-de-obra imigrante que chegava paulatinamente no pais. É nítido que desde este momento 

é o ideal de branqueamento cultural e consequentemente religioso que vai pautar a tônica dos 

fatos históricos.  

Ora, o sucesso dessa nova seita, a primeira no Rio, em seguida nos outros 

Estados do Brasil - Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Recife -, prova que ela 

correspondia à nova mentalidade do negro mais evoluído, em ascensão social, 

que compreendia que a macumba o rebaixava aos olhares dos brancos, mas que, 

entretanto não queria abandonar completamente a tradição africana. Umbanda é 

uma valorização da macumba através do espiritismo. (1971, p. 439)  

O caráter pejorativo em torno da macumba é por Bastide reafirmado a partir do momento 

em que visualiza o negro em ascensão social enquanto fator que o impossibilita de manter 

qualquer tipo vínculo com a macumba, ao passo que em sua nova posição compete ao negro 

praticar umbanda, a forma espírita de se praticar macumba, mas a partir de ideias brancos e 

cientificistas, provenientes de um contexto europeu e igualmente de valorização da expressão 

cultural brasileira, retrabalhada, sobretudo, a partir de um romanceamento do movimento artístico 

e literário que tinha na figura do índio principalmente o herói catequizado dos tempos de colônia.  

A entrada do branco - funcionário, comerciante ou industrial - em Umbanda, 

assume então, aos olhos do negro, a significação de uma inversão de valores: o 

caboclo não é mais o selvagem, nem o africano escravo submisso a todos os 

caprichos dos brancos; tornaram-se deuses da nova religião, e o senhor de 

outrora agora baixa humildemente a cabeça diante deles.´ (Ibidem, p. 464)  

                                                             
6
  Vale citar: “houve mudança para que tudo permanecesse como dantes: os libertos no Brasil não puderam 

contar com nenhuma política de restituição de cidadania para que se dessem condições de sua inclusão na 

sociedade mais ampla, mesmo porque a estrutura agrária havia ficado preservada. Os abolicionistas 

também pouco puderam promover qualquer tipo de ajuda aos libertos: eram tempos de convulsão política 

no país e não havia mesmo a consciência moral no movimento como um todo”. (cf. PAIVA, Católico, 

protestante, cidadão, p. 102s).  
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O processo de purificação de elementos considerados bárbaros dentro da umbanda é algo 

presente desde o início do seu desenvolvimento. Se no processo de colonização não foi possível 

ao homem branco dar ao negro o que ele, de fato, precisava, será através da manipulação social e 

consequentemente religiosa que isso irá acontecer. Vide que o espiritismo, por suas bases 

racionais e evolucionistas, torna-se a base para essa reestruturação da imagem e da vida do 

homem e da mulher negra.  

O espiritismo torna-se a linguagem na qual se traduzem os fenômenos do transe 

místico, e essa linguagem, aceita pelos eruditos, estudada pelo metapsiquismo, 

proporciona ao africano a certeza de que a sua experiência já não é uma 

experiência de bárbaro, de primitivo, que essa experiência possui um valor 

humano e não somente racional. (Ibidem, p.429) 

O espiritismo de umbanda é a resposta à barbárie que é a macumba, com suas práticas 

mágicas, de sortilégios e de extorsão, principalmente dos mais ricos que vão às giras de macumba 

em busca de resoluções fáceis e rápidas para as suas vidas. Dar a este panorama o status 

espiritista é permitir que a classe branca adentre este espaço sem qualquer tipo de peso na 

consciência, no sentido de que agora as curas médicas não são mais consideradas curandeirismos, 

mas antes, ações espirituais de entidades médicas graduadas que manipulam as forças, sob a 

égide da ciência da medicina, em benefício daqueles que buscam alívio de seus males. 

Há um primeiro espiritismo, que é o dos intelectuais, dos médicos, dos 

engenheiros, dos funcionários ou mesmo dos universitários, que se pretende 

científico […] Há um segundo espiritismo, que é entre todos o mais espalhado, 

que prega o novo evangelho de Allan Kardec. Embora franqueado a todo mundo, 

são sobretudo os brancos das classes baixas que o frequentam. Não procuram, a 

exemplo do espiritismo europeu, um meio de comunicarem com os seres 

desaparecidos […] Não é uma reação diante da morte […] Antes de tudo, o 

espiritismo responde a um desejo de saúde física e espiritual; a uma luta contra a 

doença e a miséria; contra as enfermidades do corpo que se cura com ajuda da 

água fluídica, ou por meio de receitas ditadas pelos espíritos que atuam nos 

médiuns […] ou ainda por operações cirúrgicas feitas ainda pelos espíritos. 

(Ibidem, p.433). 

Mais uma vez os bantos são colocados de escanteio e menosprezados em sua manifestação 

religiosa, a qual Bastide deixa claro que o papel do espiritismo nesse contexto foi de elevar, uma vez mais, 

a dignidade desses cultos atrasados e enegrecidos.  

Os bantos, que dominaram no sul do Brasil, rendiam culto aos mortos: 

acreditavam na reencarnação dos antepassados […] O espiritismo leva a esse 

animismo uma espécie de justificação científica. O fato de os brancos serem 
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espíritas, mostrava claramente que o animismo não era uma religião bárbara, o 

sinal de uma mentalidade retardada (Ibidem, p.435) 

O curioso é que Bastide percebe que, mesmo o espiritismo influenciando os caminhos da 

macumba, existe algum tipo de resistência, que ainda tenta manter as origens do que era a própria 

macumba. “Já não são os espíritos desencarnados que dominam, é o mágico que se torna o senhor dos 

espíritos […] Os brancos não se deixaram enganar, razão por que designaram este terceiro e último estrato 

do espiritismo brasileiro com a expressão pejorativa de baixo espiritismo
7
.” (Ibidem, p.435).  

Ora, o sucesso dessa nova seita, a primeira no Rio, em seguida nos outros 

Estados do Brasil – Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Recife - , prova que 

ela correspondia à nova mentalidade do negro mais evoluído, em ascensão 

social, que compreendia que a macumba o rebaixava aos olhares dos brancos, 

mas que entretanto não queria abandonar completamente a tradição africana. 

Umbanda é uma valorização da macumba através do espiritismo. E o ingresso de 

brancos em seu seio, trazendo com eles restos de leituras mal digeridas, de 

filósofos, de teósofos, de ocultistas, não podia senão ajudar essa valorização. 

Pelo menos, em certa medida. Até o momento no qual a valorização se 

transforma em traição, na qual a origem africana de Umbanda é esquecida 

(Ibidem, p.440) 

Desejoso de ver que o negro realmente compreendeu o lugar que a macumba se 

encontrava, é que Bastide faz uma leitura da umbanda enquanto uma religião que está em 

transformação, no sentido de que conquistará em algum momento um novo patamar, por ação do 

próprio espiritismo, em relação ao que era considerada a macumba anteriormente com sua 

predominância de homens e mulher negras. É praticamente que clara, nesse sentido, a ideia da 

macumba e sua relação direta com Quimbanda e a magia negra, ao passo que para Bastide a 

umbanda, por outro lado, nada mais seria do que “a forma africana da magia branca” (Ibidem, 

p.447). 

[…] reconher-se-á que Umbanda já um progresso relativamente à religião 

africana, por distinguir as duas linhas de magia branca e da magia negra para 

repelir esta última, e inclinar o ritual para a prece ou a leitura dos Evangelhos; 

caminha-se, então, para o verdadeiro espiritismo. Mas, infelizmente, o 

umbandista para no caminho: é que o  kardecismo é difícil, exige longos 

estudos, virtudes de paciência, que o negro não possui; é mais rápido expulsar os 

maus espíritos mediante uma explosão de pólvora do que ensinar-lhes o bem e 

orientá-los para a virtude […] no verdadeiro espiritismo […] o que conta é o 

progresso moral do homem. (Ibidem, p.460). 

                                                             
7 

“Baixo Espiritismo” é um termo complexo em sua significância, porém, em linhas gerais, estava atrelado 

ao culto propriamente da macumba, posteriormente de umbanda em comparação com um dito “Alto 

Espiritismo”, tendo no kardecismo “puro” atrelado a um molde de Federação Espírita Brasileira a sua 

prática religiosa. (Cf. GIUMBELLI, 2003) 
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Em linhas gerais, Bastide conclui que a umbanda ainda é um movimento que está por se 

fazer em meio a um cenário nacional de transformação e que sua ação certamente influenciará a 

existência da macumba, ao ponto, de já a empurrar da capital para o interior (Ibidem, p.410). 

Acredita o sociólogo ser a umbanda uma religião ainda sem forma, mas que seu caminhar vai em 

direção de uma busca ou solução na codificação de suas regras, principalmente pelas tendas 

federadas
8
, para estabelecer o mínimo de ordem e de coerência, ao ponto de que possa-se eleger 

futuramente alguma autoridade que defina em nome de todas as demais seitas, o que é o que não 

é aceitável dentro da religião umbandista (Ibidem, p. 441). 

 

1.2. Cândido Procópio em meio ao continuum 

 

Cândido Procópio Ferreira de Camargo foi certamente um sociólogo de peso na formação 

da imagem em torno da umbanda nos últimos anos. Com uma pesquisa farta e extensa, seja em 

tempo quanto em dimensões dos dados averiguados, Cândido terá usada a sua tão famosa teoria 

do continuum mediúnico utilizada por muitos outros acadêmicos. Em sua obra Kardecismo e 

Umbanda (1961), o sociólogo aponta que existe um largo crescimento em meio às bancas de 

jornal e livrarias de uma literatura religiosa que aborda especificamente temas mediúnicos 

(CÂNDIDO, 1961, p.11), o que demonstra uma evidente penetração e envolvimento da 

população com religiões como umbanda e espiritismo, apontado um processo de 

institucionalização dessas práticas e fortalecimento das mesmas, frente às demais religiões já 

instauradas num contexto paulista. 

Em primeiro lugar […] referimo-nos a religiões mediúnicas […] a Umbanda e o 

Kardecismo. Levou-nos a realizar esse corte da realidade tanto a percepção de 

analogias, que explicariam o crescimento simultâneo dessas modalidades de vida 

religiosa, como a verificação de uma simbiose doutrinária e ritualística que 

redunda no florescimento de uma consciência de unidade. Constitui-se, assim, 

conforme nossa hipótese, um “continuum” religioso que abarca desde as formas 

mais africanistas da Umbanda até o Kardecismo.” (Ibidem, p.12) 

                                                             
8
 Em Bastide já é possível encontrar citado o fenômeno do movimento federativo que aconteceu no Rio de 

Janeiro, na década de 40: “[…] em 1941 um Congresso se reuniu no Rio, tendo em vista uniformizar o 

ritual e sistematizar a dogmática. Mesmo assim, a heterogeneidade se mantém bastante grande para tornar 

impossível apresentar-se a Umbanda de maneira clara e precisa. O individualismo dos chefes de tenda 

supera o espírito da Federação, e quando se lêem as reportagens, antigas, de Leal de Souza, ou recentes, de 

Jesus de Freitas, percebe-se que a homogeneização ainda tem muito progresso a realizar.” (Ibidem, p.440)  
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O conceito do continuum mediúnico foi para o pesquisador de grande valia, pois segundo 

ele, seu formato possibilitou a análise de funções gerais e diferenciações específicas, bem como 

alargou a compreensão dos motivos que levaram o surgimento das religiões mediúnicas como 

meio alternativo ao homem que se modifica com a vida urbana, atualmente em constante 

transformação. Cândido, por primeiro, aponta elementos do kardecismo para em seguida falar 

detalhadamente da umbanda. Como sabemos, o kardecismo será um dos grandes responsáveis no 

processo de formação da umbanda, principalmente por trazer em seu corpo doutrinário a crença 

no processo evolutivo, formatando de um jeito bem amarrado, concêntrico e hierárquico a 

instituição religiosa. Será forte o seu pensamento racional, a constante necessidade de estudo e 

aperfeiçoamento, a busca constante pela pesquisa científica e suas comprovações e a presença de 

um mentalismo que enxerga em manifestações religiosas que se utilizam de elementos materiais e 

naturais em seus cultos como atrasados na escala de evolução espiritual. 

[…] Esse esforço educacional visa a unificação dos processos, técnicas e 

interpretações dos fenômenos mediúnicos e o seu desenvolvimento coerente 

com as bases filosóficas e as aspirações religiosas do kardecismo. Algumas 

inovações com referência ao corpo doutrinário kardecista são acrescentadas em 

consequência do progresso da ciência e do desenvolvimento das próprias 

experiências mediúnicas e magnéticas, realizadas em larga escala no Brasil. Por 

vezes, expressões e interpretações esotéricas são assimiladas nesse processo. 
(Ibidem, p.6) 

Por outro lado, tendo como parâmetro de religião mediúnica organizada o kardecismo, Cândido 

aponta que a umbanda é uma religião difícil de ser apresentada, devido a possuir um corpo doutrinário, 

como ele mesmo falou, sem coerência e incapaz, até aquele momento, de se congregar em alguma forma 

institucional de peso (Ibidem, p. 8). Na tentativa de compreender a formação da umbanda, ou ao menos o 

que influenciou o seu nascimento, Cândido aponta, erroneamente, quais são as características dos cultos 

de candomblé de nação banto, menosprezados na sua fala – consequência de uma leitura dos 

pesquisadores anteriores a ele – em detrimento de um culto nagô, elevado à pureza e à excelência de 

coerção enquanto grupo religioso. 

Inicialmente, deve-se constatar que os Bantos copiaram o panteão Sudanês, 

assimilando todos seus deuses e aceitando quase todo o ritual. O que se aponta 

como característico dos terreiros Banto é o uso de algumas expressões do Congo 

ou de Angola e uma tendência maior para o sincretismo, com desrespeito às 

maneiras mais tradicionais de proceder. Os chamados Candomblés de Caboclo, 

na Bahia, ocorrem nos terreiros Banto e consistem no fato de índios ou 

encantados, a par com os Orixás, virem tomar as filhas de santo e as fazer dançar 

pela noite a fora. Alguns etnólogos enxergam neste fenômeno uma influência 

das religiões ameríndias, que também conhecem o transe mediúnico. Entretanto, 
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mesmo na Bahia ou no Recife, o que caracteriza os terreiros Banto é o menor 

grau de pureza ritual e a maior receptividade na aceitação de influências 

católicas ou espíritas. (Ibidem, p.11)  

Arbitrariamente, Cândido deixa de olhar para as práticas da cabula ou da macumba, 

manifestações religiosas importantes de serem estudadas para um melhor entendimento do 

processo formativo e de emergência da umbanda na década de 20. O sociólogo apenas aponta que 

no cenário paulista, não existiu uma tradição anterior que tenha dado origem ao que é a umbanda 

atualmente. Em sua análise, deixa claro que mesmo o continuum que ele aplica no estudo da 

umbanda em São Paulo, é melhor aplicável em terras cariocas, devido ali ser o local de maior 

importância da religião. 

[…] Em São Paulo, apesar dos protestos de inúmeros Kardecistas, a expressão 

espírita cobre todo o continuum e mesmo os umbandistas mais ortodoxos 

sempre se dizem espíritas, empregando também o termo na denominação de suas 

instituições. Gozando de melhor prestígio social do que a religião umbandista, a 

qualificação de espírita é quase sempre empregada pelos entrevistados no 

primeiro contato; só especificam eles, mais tarde, a natureza umbandista de 

Espiritismo. (Ibidem, p.14) 

Ao afirmar que em São Paulo a expressão espírita é largamente usada por todo o 

continuum, Cândido está querendo apontar o nome espiritismo de umbanda certamente usado 

pelos acadêmicos anteriores a ele, mas que entre os próprios umbandistas também era recorrente 

devido ao fato do kardecismo ser munido de maior prestígio e proteção social que as 

manifestações religiosas como a macumba e a umbanda. Olha-se para este continuum e percebe-

se, segundo Cândido, que existe uma unidade que perpassa a consciência popular, no sentido de 

que tanto umbanda quanto kardecismo nada mais são do que manifestações religiosas muito mais 

próximas em elementos comuns, do que a sua quantidade de pontos que as diferenciam e as 

tornam distantes uma da outra. Existem diversas combinações dessa continuidade entre 

Kardecismo e Umbanda, polos conectados pela própria ação do continuum, mas que tem no 

kardecismo a maior força de modificação das estruturas umbandistas, devido à sua tão defendida 

posição elevada na escala evolutiva.  

Se o Espiritismo é crença à procura de uma instituição, a Umbanda é aspiração 

religiosa em busca de uma forma. Realmente, o que se vê em São Paulo, são 

cambiantes variados de organizações religiosas, sem unidade doutrinária e 

ritualística. Todo “terreiro” tem seu sistema e cada dirigente pensa monopolizar 

a mais acabada verdade. (Ibidem p.33) 
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Defensor de que a umbanda é uma religião sem formatos, Cândido aponta que ela, devido 

à sua multiplicidade, torna-se um objeto difícil de ser apreendido, principalmente por causa de 

seu dinamismo interno que causa instabilidade no que se refere à consolidação de uma religião 

homogênea e formatada segundo os moldes de um candomblé nagô em comparação aos bantos, 

considerados “fracos” em sua coerção social. 

No rápido esboço que traçamos sobre a origem das religiões africanas no Brasil, 

ficou patente a fraca contribuição dos negros Bantos na configuração destas 

religiões. Sabe-se que a maioria dos escravos que vieram para São Paulo 

provinha do Congo e de Angola e muitos etnólogos, inclusive Roger Bastide, 

querem encontrar na tradição africanista de São Paulo a marca do estilo 

religiosos dos negros Banto. É possível. Não cremos, entretanto, que tenha 

havido na cidade de São Paulo uma continuidade cultural de tradição africana 

que chegasse até nossos dias, como sucede na Bahia. A Umbanda paulista é 

importada dos outros Estados seu poder de expansão se encontra na 

funcionalidade do seu sistema e não na força de inércia de uma tradição cultural. 
(Ibidem, p.34-35) 

Cândido defende que a umbanda paulista não é proveniente de uma tradição africana 

local, mas que é proveniente de outros estados, os quais tiveram uma forte marca de nações como 

os bantos, que também vieram para terras paulistas. A questão, porém, que faz Cândido apontar 

esses dados, diz respeito a uma não presença africanista e negra na umbanda paulista, que 

também é marca de uma umbanda carioca, ainda que esta tenha uma presença de negros maior 

que os outros estados, mas que é algo certamente muito marcante na umbanda como um todo.  

“Os brancos frequentam, em grande proporção, os terreiros e os próprios descendentes de 

italianos e sírios e até japoneses não deixam de buscar em suas práticas a eficácia mágica” 

(Ibidem, p. 35). Doutrinariamente, é identificada nessa análise uma base comum presente no 

continuum: a teoria da mediunidade, a reencarnação, a evolução e o Karma. Isso se reflete, 

sobretudo, nas diversas formas de manifestações de cada segmento, vista para os adeptos de 

ambos os polos unidade e até, às vezes, convergência. 

Entre os fieis comuns, que vivem no meio do continuum, há perfeita consciência 

de sua unidade fundamental, sem deixar de existir pontos de vista preferenciais. 

Assim, na área umbandista, o Kardecismo, chamado “espiritismo de mesa”, de 

“mesa branca” ou “mesa evangélica”, é visto como religião bastante elevada 

espiritualmente, mas fraca e ineficaz devido aos seus próprios escrúpulos. Por 

outro lado, o terreiro encarna, aos olhos dos espíritas “de mesa”, uma forma 

mais rude de religião, social e espiritualmente inferior. Como já assinalamos, o 

aspecto do prestígio social desempenha grande papel no arranjo interno do 

continuum e é importante arma de que os Kardecistas se utilizam, de mo mais ou 
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menos consciente, para atrair ao seu sistema o grande caudal do continuum. 

(Ibidem, p.88). 

Do ponto de vista de Cândido, podemos dizer que existe muito mais kardecismo dentro da 

umbanda, do que umbanda dentro do espiritismo, pois é dada preferência e status à estruturação 

da doutrina codificada por Allan Kardec, do que às manifestações de influência africanista, 

presente na umbanda como um todo. A grande problemática de se encarar o continuum mediúnico 

como um modelo para se compreender a umbanda, reside no fato de que a umbanda, enquanto 

religião constituída de diversos elementos religiosos, não detém em sua formação apenas 

influências de dois polos – Kardecismo e Umbanda. É possível ver, dentro os mais variados 

ramos dessa expressividade religiosa a influência e a presença de elementos religiosos dos mais 

diversos. Pensar no continuum como uma linha de polos, ainda que o seu meio seja o gradiente de 

manifestações, é limitar, sobretudo, a capacidade da umbanda de sair de tipo de formatação rígida 

ou linear. Cândido, que via na umbanda uma religião em formação, deveria ter visto que 

justamente por ela ser “inacabada” é que todas as possibilidades de modificação podem 

acontecer, inclusive a sua saída dessa estrutura desse continuum, que tem em um único polo uma 

religião usada como parâmetro para a compreensão do outro lado.  

 

1.3. Concone e a religião brasileira 

Declaradamente seguidora teórica de Roger Bastide, Concone não inovará no seu 

pensamento, no que diz respeito à visão que se construiu em torno da umbanda. A sua 

contribuição caminhará, sobretudo, em sua tentativa de abordar a umbanda como uma religião 

brasileira, mas tendo como ressalva que até nisso podemos incorrer no erro de colocar num 

determinado patamar certa religião, principalmente aplicando a ela um caráter nacionalista, em 

detrimento de outras expressões populares também munidas desse direito de enaltecimento. 

A minha dívida intelectual para com o pensamento de Bastide, autor que 

independentemente das críticas lhe possam ser feitas, antecipou muitas 

colocações de estudiosos contemporâneos além de colocar numerosas questões 

em debate, é mais que evidente. [...] sempre me impressionou a paixão que ele 

colocava seja na análise dos Candomblés baianos, seja nos trabalhos relativos a 

questão racial. (CONCONE, 1987, p. 18)  

Ao dedicar seu olhar unicamente a umbanda paulista, Concone não esconde que tentar 

caracterizar a “Umbanda é um trabalho ingrato, escorregadio e difícil. Na verdade qualquer 
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tentativa de caracterização absoluta está fadada, de antemão, ao insucesso” (Ibidem, p.65). 

Contudo, devido ao formato engessado proveniente da própria academia com sua metodologia 

empírica, a pesquisadora acaba por optando classificar as manifestações de umbanda em quatro 

tipos, a partir de uma caracterização proposta por Cavalcanti Bandeira, com a justificativa de que 

por motivos didáticos se faria necessário elaborar essa sistematização
9
.  

Em nosso estudo resolvemos adotar a normal de considerar como tal aquilo que 

os seguidores ou participantes, assim consideram, sem nenhuma tentativa 

externa de selecionar ou, usando os termos próprios umbandistas, de “separar o 

joio do trigo”. Nem poderia ser de outra forma, quando nosso assunto é uma 

religião em processo de formalização e organização. (Ibidem, p. 75) 

Encarada também como uma religião em fase de transformar-se, devido ao seu caráter de 

ainda formação, a umbanda para Concone emerge segundo uma necessidade de marcar a 

ascensão social de determinada parte da população. Além disso, sua função é marcadamente 

voltada à alimentação das necessidades emocionais àqueles que buscam soluções sobrenaturais 

aos seus problemas (Ibidem, p.75). Para a pesquisadora, a umbanda carrega o potencial do 

crescimento no cenário religioso brasileiro, devido ao fato de seus próprios adeptos a 

disseminarem como uma religião brasileira, ou seja, de caráter extremamente nacionalista. Na 

visão da autora esse é um fator determinante que atrai para dentro da umbanda adeptos, 

sobretudo, de uma classe média baixa, composta por funcionários públicos, operários, etc. Afirma 

que não é uma clientela exclusiva ou majoritariamente de cor, no sentido de que claramente é 

composta por pessoas, em sua grande maioria, brancas (Ibidem, p.77).  

Procuramos ver a Umbanda como uma religião em processo de formação e mais, 

como respondendo a aspirações ascensionais de parte da população. Nesse 

sentido, o material contido nas publicações umbandistas é extremamente rico. O 

desejo de ascensão social se manifesta pela tentativa de incorporar um tipo de 

discurso que se imagina ser o do grupo dominante, ou socialmente valorizado. 

(Ibidem, p.133) 

Concone inicia as discussões que se seguirão posteriormente com outros teóricos em torno 

do processo de embranquecimento no interior da própria umbanda. Ao apontar o desejo de 

ascensão de um grupo social, a pesquisadora indiretamente afirma que esta mesma classe média 

                                                             
9 

Concone se utiliza de uma categorização elaborada por um líder e intelectual umbandista o qual havia 

sido entrevistado por ela no início de 1972 e que divide a umbanda em: 1. Umbanda espiritista, de mesa; 

2. Umbanda ritualística e de salão; 3. Umbanda ritmada; 4.Umbanda ritmada ritualizada. A pesquisadora 

ainda aponta, afirmando de maneira positiva como forma de atestar assertividade de sua escolha de 

classificação, de que e esta era proveniente de alguém de dentro da própria umbanda. (cf. Ibidem, p.74). 
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predominante nos cultos é a responsável pela defesa dessa purificação dos elementos bárbaros da 

religião. Isso se reflete, como ela mesma aponta, na linguagem escrita dos umbandistas, reflexo 

do movimento de intelectuais de umbanda, quando estes elaboram conteúdos recheados de 

expressões cultas, repetidas, latinas e deslocadas de seu contexto.  

De modo geral podemos encontrar também a preocupação de reconhecer a 

importância do elemento negro na formação da Umbanda, ao lado de 

preocupações de supervalorizar a cultura negra, em justificar o fato do “negro 
ser negro. (Ibidem, p.134). 

A questão da valorização do negro para esta classe média está não tanto em valorizar sua 

identidade religiosa pura e simples, mas, sim, em deslocar as suas origens para civilizações 

consideradas superiores como as orientais, e ainda, reinterpretar a visão racista em torno dos 

grupos que para as Américas foram trazidos sob a primorosa justificava de evolução e de 

resolução do carma por meio da reencarnação presente principalmente no kardecismo. O que 

Concone não percebeu, ou pelo menos não desejou expor, é que por detrás dessa ação, a umbanda 

é, na verdade, não uma religião que se transformou da macumba com os processos de purificação 

de seus elementos atrasados, mas ela mesma é uma religião que já nasce a partir de uma visão 

preconceituosa deste grupo que ela mesma citou como desejoso de ascensão. A problemática 

umbanda e quimbanda, inclusive, é abordada pela autora, até como forma de ilustrar que o desejo 

dos kardecistas era praticar o que se praticava na macumba, sem aquilo que pudesse ferir a sua 

imagem. A quimbanda nada mais seria do que a própria macumba, já mencionada por Roger 

Bastide.  

O fato de ser uma religião recente explica muitas das imprecisões e variações 

doutrinárias, as quais provavelmente serão resolvidas com o tempo, mas 

dificilmente a formalização mais elaborada conseguirá abranger a Umbanda 

como geralmente é praticada nos terreiros. (Ibidem, p.136) 

Concone, em linhas gerais, expressa grande otimismo no que diz respeito à formalização, 

formatação e estruturação da umbanda. Mesmo percebendo a marginalidade em que ela se 

encontra, é mister de sua análise empreender força na afirmação de que a umbanda será 

futuramente uma religião genuinamente nacional. A isso ocorre grande risco de monopolização 

do cenário religioso brasileiro, primeiro, porque por detrás disso desacredita-se a diversidade 

religiosa do próprio país, ainda que se defenda a múltipla raiz umbandista; e segundo, porque a 

tentativa de formatação da umbanda já deu mostras que não possui grande efetividade, 
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principalmente porque se trata de uma religião de características majoritariamente não 

classificáveis ou formatáveis. 

 

1.4. Diana Brown e a umbanda política 

Brown será aquela referência utilizada largamente pelos acadêmicos para atestar o 

nascimento da umbanda num contexto de Ditadura Vargas, especificamente na década de 20, 

principalmente por conta da iniciativa de um grupo de kardecistas de classe média que 

começaram a incorporar tradições afro-brasileiras em suas práticas religiosas (BROWN, 1985, p. 

9). Para ela a umbanda não nasce a partir de uma simples síntese de elementos sincréticos 

provenientes de duas tradições, mas que a sincretização é um fenômeno mais amplo que envolve 

os núcleos urbanos desde o fim do século XIX
10

. A polêmica que envolve Brown, porém, está no 

fato dela apontar como referência da gênese umbandista o terreiro de Zélio de Moraes, encarado 

por ela como o primeiro a ter autoconsciência de que eles praticavam a religião de umbanda. Isso 

é certamente algo perigoso de se afirmar a partir do momento em que autoconsciência é um 

termo que envolve uma dimensão a qual não temos acesso, afinal se trata daquilo que as pessoas 

enxergam de si mesmas que nem sempre é o correspondente daquilo que elas expressam, seja por 

meio da fala, escrita ou dos gestos. É por isso que salvo certas análises da pesquisadora, é 

necessário se precaver quanto ao seu ponto inicial de referência no que se refere a um nascimento 

tão complexo que foi o da umbanda. 

A historiografia da Umbanda é extremamente imprecisa sobre este aspecto, e, 

fora deste contexto, a história de Zélio não é amplamente conhecida nem 

tampouco ganhou uma aceitação geral, particularmente entre os líderes mais 

jovens. Representando ou não seu relato o momento histórico real da fundação 

da umbanda, de qualquer maneira ele é extremamente convincente no sentido de 

dar conta de como a fundação da umbanda provavelmente ocorreu, combinando 

a realidade dos primeiros centros efetivos de umbanda e o pessoal participante. 
(Ibidem, p.10) 

Ao transpor sua ótica para a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, Diana acaba por 

inclinar sua leitura a um contexto específico que dará a tônica de toda a sua leitura restante em 

torno do fenômeno de apropriação por parte dos kardecistas de elementos afro-brasileiros 

                                                             
10 

Diana Brown certamente está se referindo a manifestações religiosas como a cabula, o candomblé de 

caboclo, a macumba, as pajelanças dentre outros.  
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provenientes da macumba. Para Brown, o terreiro de Zélio será a célula mater de tantos outros 

terreiros do Rio, que consequentemente influenciarão o surgimento da umbanda em outros 

estados, como, por exemplo, em São Paulo a partir das décadas de 40 e 50. A pesquisadora 

apresenta também o Congresso de Umbanda de 1941 como a tentativa dessa classe média em 

desafricanizar as práticas provenientes da macumba, em vista de que na umbanda só fossem 

praticados ritos e preceitos cuja relação estivesse atrelado às tradições religiosas do Extremo 

Oriente (Ibidem, p.11). Tudo isso nada mais era do que um reflexo dos valores, do racismo e da 

tensão social e política da classe que desejava, de alguma forma, ascensão frente aos rumos que o 

país estava tomando. Brown dá nome a esta umbanda nascente de Umbanda Pura, exatamente 

porque ela corresponde à tentativa dessa classe ascendente em purificar os elementos atrasados 

das práticas afro-brasileiras.  

A subida de Vargas ao poder em 1930 representou para a sociedade da época, 

principalmente a de classe média, o sucesso econômico e político do processo de industrialização 

que acontecia em meio às elites agrárias. É neste contexto de Estado Novo (1937-1945), que 

Brown localizará a fundação da umbanda como ela mesma fazendo parte desse processo de 

mudanças, sobretudo da cidade. As escolhas dos principais espíritos presentes na umbanda são 

fruto da influência nacionalista dessa era de revolução.  

Os fundadores da Umbanda e seus primeiros líderes, bem como muitos membros 

dos setores médios durante o período, foram entusiásticos defensores das 

políticas de Vargas. Zélio de Moraes, o fundador da Umbanda, tornou-se um 

político varguista ao nível local [...] (Ibidem, p.13). 

Diana aponta que mesmo com apoio à ditadura, os umbandistas não ficaram isentos de 

sofrer considerável repressão característica desse período. Isso estimulou por parte dos próprios 

umbandistas a criação das federações como movimento que pudesse auxiliar os terreiros 

perseguidos e que não tinham qualquer tipo de suporte jurídico ou de representatividade social. 

Em 1945 o cenário muda e inicia-se um tempo em que a umbanda passa por um intenso processo 

de expansão, principalmente porque além do término da Segunda Guerra Mundial, também chega 

o fim o período Vargas, que consequentemente faz o país retornar a um contexto de governo 

constitucional (Ibidem, p.18). Se por um lado findavam-se as perseguições por parte da polícia, 

por outro as federações iniciavam uma intensa tentativa de unificação e formatação dos cultos 
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umbandistas, tendo como instrumento corretivo visitas surpresas a terreiros filiados. Era 

praticamente uma espécie de batida policial muito comum num contexto de Estado Novo.  

Federações com mais recursos, que advogavam a causa da Umbanda Pura do 

setor médio, estavam preocupadas sobretudo em promover esta forma particular 

de ritual. Embora tendessem a aceitar como membro qualquer centro que se 

definisse como praticante de Umbanda, posteriormente procuravam impor seus 

próprios padrões de prática ritual sobre esses centros. Algumas federações 

chegavam mesmo a organizar visitas periódicas, de surpresa, para checar o tipo 

de cerimônia que lá se realizava. Eu mesma fui ocasionalmente confundida com 

um inspetor de uma das federações. (Ibidem, p. 22)  

Em oposição a isso, é que surgem, segundo Brown, federações de orientação mais 

africanistas, que defendem, sobretudo, uma manifestação de umbanda mais ligada à macumba e 

que se preocupam em valorizar principalmente as classes consideradas baixas, compostas em sua 

maioria por mulatos e negros. Tancredo da Silva Pinto, o Tatá de Umbanda, será um dos grandes 

representantes desse movimento de resistência. O Segundo Congresso de Umbanda, por sua vez, 

ocorrido no ano de 1961, ou seja, 20 anos após o primeiro será fruto, primeiro, da união de tais 

federações concorrentes; segundo, da disseminação por meio da comunicação (jornais, livros, 

programas de rádio, colunas); e terceiro, do desejo de tornar a umbanda uma religião nacional. 

Aqui o envolvimento político por parte de umbandistas é ainda maior, ao ponto de elegerem para 

cargos políticos líderes religiosos principalmente do Rio de Janeiro (Ibidem, p.27). 

A umbanda tornou-se cada vez mais institucionalizada no Brasil, tanto em 

termos de vida social e cultural quanto em termos políticos. Contudo, ela ainda 

corre o risco de ser paternalizada e tratada como um aspecto singular do folclore 

e não como uma religião pelos políticos pelo público em geral. (Ibidem, p.39) 

Em resumo, Diana Brown afirma no término de sua reflexão que a umbanda enquanto 

religião que ascendeu num curto espaço de tempo, e que foi da perseguição completa ao status de 

religião, só o conseguiu devido ao seu envolvimento político com os movimentos que se 

desenvolveram no período vigente. Infelizmente em sua análise, Brown prioriza sob a ótica da 

classe média o desenvolvimento da religião, dizendo que ela nada mais era do que resultados dos 

desejos dessa mesma classe em alcançar reconhecimento e legitimação. Ao dar seu foco a Zelio 

de Moraes e àqueles seguidores que continuaram seu “legado” abrindo outros terreiros por todo 

estado do Rio, Diana acaba por localizar num único contexto a umbanda, limitando o 

entendimento e a diversidade própria a esta religião, que não teve só o panorama político como 

impulso para se desenvolver. Suas análises são interessantes e convergem para um entendimento 



34 
 

 

mais claro do que estava acontecendo na época, porém, também é deixado de lado em suas 

análises o papel da cabula e da macumba como elementos norteadores na compreensão dos 

motivos que levaram essa classe média a almejar as práticas da macumba, todavia, purificando-as 

dos ditos elementos bárbaros e atrasados.  

 

1.5 Renato Ortiz e o feiticeiro negro que morreu 

Renato Ortiz também será um grande seguidor de Roger Bastide e por sua influência 

também acabará por fazer generalizações em torno do seu objeto estudado. Preocupado em 

diferenciar umbanda de candomblé desde o início de sua reflexão, Ortiz já na introdução afirmará 

que enquanto no candomblé a África torna-se elemento de inspiração mediante a sua ação de 

resistência cultural ao processo de colonização, a umbanda, por outro lado, não terá no continente 

antigo a sua fonte inspiração, isso devido à sua auto percepção em ser brasileira. Ou seja, a 

umbanda sai da categoria de religião afro-brasileira, para ser uma religião de peso nacional, 

oposta a religiões consideradas importadas como o protestantismo, o catolicismo e o kardecismo. 

Síntese endógena, a umbanda não será fruto de sincretismos afro-brasileiros, mas sim uma 

religião nascida de dentro do próprio Brasil (ORTIZ, 1999). Deixará claro que não concordará 

com seu mestre quando este afirmou, em As Religiões Africanas no Brasil, que a umbanda é uma 

religião negra, resultante da integração do homem negro à sociedade brasileira. 

É interessante notar que a formação da Umbanda segue as linhas traçadas pelas 

mudanças sociais. Ao movimento de desagregação social corresponde um 

desenvolvimento larvar da religião, enquanto que ao movimento de consolidação 

da nova ordem social corresponde a organização da nova religião. Também para 

os umbandistas, os anos 30 significam uma ruptura com o passado, passado 

simbólico, bem entendido, o que permite a reinterpretação das antigas tradições 

[…] A Umbanda […] é fruto das mudanças sociais que se efetuam numa direção 

determinada (Ibidem, p.32) 

Os anos 30 são o marco que validam o nascimento do movimento umbandista, 

principalmente por este ser um período de desagregação de um antigo sistema, para dar espaço a 

uma sociedade urbanizada, industrial a qual a classe média emerge cumprindo um papel de força 

e dominação de grande parte dos setores da sociedade. Ortiz aponta que são característicos desse 

período os processos de embranquecimento e empretecimento aos quais a sociedade estava 

engajada em defender. Na dinâmica do embranquecimento, o negro é aquele que se vê obrigado a 
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aceitar os valores impostos pelos brancos, que, segundo Ortiz, o obrigam igualmente a renegar 

tudo aquilo que é proveniente de um mundo negro. O empretecimento, por sua vez, nada mais é 

do que um movimento da esfera branca da sociedade em direção a uma apropriação dos 

elementos afro-brasileiros, como uma espécie de valorização cultural que é marca registrada de 

uma onda artístico-literária brasileira que já está em vigor desde a década de 20 (Ibidem, p.33). 

A desagregação dos cultos afro-brasileiros é um processo geral que se realiza nas 

mais variadas regiões do país. Na Bahia, os candomblés de caboclo tornam-se 

sessões de caboclo; em São Paulo, encontramos a cabula no interior do Estado e, 

na capital, a individualização de memória coletiva negra na pessoa do 

macumbeiro – a religião simplifica-se em magia. No Rio de Janeiro assistimos à 

formação de um culto organizado, a macumba carioca, onde o sincretismo já é 

obra avançada; o mesmo fenômeno existe em relação à macumba de Vitória. 

Este processo seguiria seu caminho se uma forma de coesão não o estancasse no 

seu andamento. É justamente esta força que vai canalizar a desagregação da 

memória coletiva negra numa nova direção: a formação da Umbanda (Ibidem, 
p.40) 

Retomando a visão de seus antecessores, Ortiz é categórico ao afirmar que a macumba se 

configura como uma manifestação de desagregação, no sentido de que ela é responsável pelo 

movimento de instabilidade em meio às manifestações religiosas consideradas organizadas, 

sólidas e consolidadas como os candomblés de nação. Aponta, inclusive, que a macumba 

corresponde à marginalização do negro numa sociedade de classes em formação e que o negro, 

nesse contexto, se esforça para dar a si mesmo um cosmo simbólico coerente diante da 

incoerência da sociedade (Ibidem, p.29s). A umbanda surge como uma espécie de solução a este 

cenário considerado aos olhos tanto de Ortiz, quanto dos demais teóricos, como uma profunda 

falta de coerção. Em sua análise, o sociólogo afirma que a originalidade do movimento 

umbandista reside no fato dela reinterpretar os valores tradicionais, segundo um novo código 

fornecido pela sociedade urbana e industrial. Assim como Concone, Ortiz se utiliza de uma 

classificação elaborada por Cavalcanti Bandeira em sua obra O Que é Umbanda do ano de 1970. 

Ele enfatiza a dificuldade de se classificar a religião, contudo, justifica isso em seu trabalho, mais 

uma vez igualmente como Concone, que esta divisão é proveniente, antes, de um teórico do 

próprio movimento umbandista (Ibidem, p.93). Ainda em sua retomada de clássicos acadêmicos, 

Ortiz aponta que a teoria de Cândido Procópio sobre o continuum mediúnico deve ser encarada 

com ressalvas, pois em tal conceituação pode-se acorrer um mal entendido no que diz respeito à 

função da umbanda e do kardecismo, que cumprem o mesmo papel mediante os critérios dessa 

linearidade que é o continuum (Ibidem, p.97). É daí que Ortiz desenvolve um gradiente religioso, 
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como ele mesmo intitula, em que de um lado estariam a religião mais ocidentalizada e o do outro 

estaria a religião menos ocidentalizada (o primeiro menos próximo das práticas afro-brasileiras 

em comparação com o segundo). É válido salientar que mesmo sua crítica a Cândido tendo 

validade, sua nova proposta não foge à regra de classificação errônea em considerar o que é e o 

que não é ocidental. 

O cosmo religioso umbandista reproduz assim as contradições da sociedade 

brasileira; a religião encontra no social os princípios de conhecimento que 

classificam definitivamente o mundo religioso. Não é por acaso […] que a 

Umbanda nasce justamente num momento em que a sociedade de classes se 

consolida; estes traços sociais encontram-se na própria síntese da nova estrutura 

religiosa. (Ibidem, p.122) 

Para Ortiz, em linhas gerais, a síntese umbandista traduz de maneira fidedigna o espelho-

sociedade, no sentido de que sua função é de organizar tudo aquilo que foi desprendido de 

alguma forma de um único fio condutor da religiosidade do país. Religião ainda não cristalizada 

(Ibidem, p.184), a umbanda, ao se afastar tanto do kardecismo quanto das tradições afro-

brasileiras, será aquele movimento religioso inteiramente novo que se construirá a partir do 

movimento federativo e da intelectualização de seus adeptos como a manifestação religiosa por 

excelência da nação brasileira.    

 

1.6. Lísias Negrão entre a cruz e a encruzilhada 

A obra de Lísias Negrão tem um peso considerável, se levarmos em conta a sua data em 

comparação com as demais obras, sendo Entre a Cruz e Encruzilhada do ano de 1996, ao mesmo 

tempo em que ela é fruto, segundo ele mesmo afirma na introdução, de uma pesquisa resultante 

de duas décadas de trabalho em torno da umbanda. De início, ao explanar sobre a metodologia 

utilizada em trabalho, Negrão afirma que “embora reconhecidamente importante no contexto do 

movimento umbandista nacional, a maioria dos estudos mais antigos e mesmo dos mais recentes 

preferiram sempre inferi-la a partir dos quadros mais genéricos sobre aquele movimento, liderado 

pela Umbanda carioca e pela fluminense”. Ou seja, para os acadêmicos sempre foi dada maior 

atenção à umbanda do Rio em comparação com a de São Paulo. Rememora que em Bastide, 

ainda que este tenha dedicado um trabalho à macumba paulista (1973), não encontramos algo 

específico da umbanda paulista, mesmo que em seu capítulo tenho discorrido sobre o nascimento 
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de uma nova religião tendo como base os documentos produzidos pelo I Congresso Nacional de 

Umbanda, realizado em 1941, no Rio de Janeiro e que teve grande participação de umbandistas 

paulistas. Lembra que Cândido, ao falar de umbanda em São Paulo, acaba por priorizar o 

Kardecismo a Umbanda em sua estrutura do continuum mediúnico. Diana Brown, por sua vez, 

será aquela responsável por falar das relações da umbanda carioca com o movimento político, 

enquanto que Ortiz, ainda que tenha coletado muita informação em terreiros paulistas, opta por 

fazer uma análise da umbanda em escala mais ampla, abordando as relações da religião com a 

sociedade brasileira como um todo (NEGRÃO, 1996, p.19).  

Os estudos sociológicos sobre a Umbanda, embora ainda atuais sob múltiplos 

aspectos, estão um tanto defasados no tempo […] Partindo das características 

mais gerais, expressas pelo movimento federativo em sua busca de legitimação, 

deixaram em segundo plano a Umbanda vivida na realidade cotidiana dos 

terreiros, mais próxima da vida real das populações periféricas antes 

preocupadas com seus problemas imediatos do que com o bom nome público ou 

a respeitabilidade do culto. No presente estudo propomo-nos a levar em 

consideração ambas as formas da Umbanda, a das federações e a dos terreiros, 

em suas especificidades, convergências e oposições, compondo um quadro mais 

amplo e mais atualizado do que o realizado até então. (Ibidem, p. 25s)  

Ao se deparar com este cenário de produção acadêmica, Negrão opta por se circunscrever 

a São Paulo em suas análises, até pra que generalizações não aconteçam igualmente às obras de 

Cândido, Bastide, Concone, etc. Corre, dentre seus objetivos, o desejo de um estudo de “médio 

alcance” sobre a umbanda, que consiga enfrentar a árdua tarefa de revelar suas peculiaridades e 

vicissitudes, sem perder de vista, porém, alguns pontos teóricos amplos e sua factual realidade 

fenomenológica (Ibidem, p.20). Seu objetivo central está em fornecer uma visão histórica da 

umbanda paulista e de forma atual.  

Seu universo simbólico foi elaborado de forma popular, espontânea, como 

reflexo imediato da vivência de seus elaboradores, para então ser apropriado 

pelos intelectuais e líderes umbandistas que o redefiniram em função de 

parâmetros exôgenos. (Ibidem, p.28)  

Para Lísias, a umbanda não nasce a partir de um processo de deturpação de valores, 

comparada ao candomblé, que é encarado pela maioria dos teóricos como uma religião nascida da 

resistência. Mas surge igualmente ao candomblé, a partir de uma ideologia própria construída a 

partir das vivências inerentes às classes que a formaram. Nesse sentido, Lísias acaba por criticar 

igualmente o conceito de Cândido, quando este estipula como paradigma o kardecismo, polo do 

continuum oposto à própria umbanda. Negrão observa que aqui a umbanda deveria ocupar, 
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sobretudo, o local da gradiência dos polos e não ser necessariamente uma das pontas do 

continuum. Para o sociólogo em uma das pontas deveria estar presente a macumba, enquanto que 

na outra o candomblé deveria ter seu lugar reservado (Ibidem, p.29). Em termos históricos, Lísias 

defende também a década de 1930 como o período de nascimento da umbanda, quando 

kardecistas da classe média, atraídos pelos espíritos de caboclos e pretos-velhos que baixavam 

em chefes religiosos nas macumbas do Rio de Janeiro, adentraram estes cultos emoldurando eles 

à sua imagem e semelhança: branca, cristã e racionalizada. (Ibidem, p.146).  

A matriz negra, ao lada da indígena e da europeia, é a condição essencial da 

especificidade pretendida pela Umbanda, por lhe conferir a condição muito cara 

aos umbandistas de ser sua religião a única genuinamente brasileira, fruto da 

fusão dos cultos das três raças que constituíram a nacionalidade. (Ibidem, p.147) 

Lísias ao abordar a ideologia nacionalista da umbanda, indica a partir do que fora 

afirmado pelo movimento federativo, que a religião nasceu, sobretudo, de um sincretismo único 

afro-aborígene, a qual a coloca numa situação muito especial dentro do campo religioso 

brasileiro. Ou seja, umbanda não seria apenas uma religião a mais, mas a única religião 

genuinamente brasileira. Em suas análises quantitativas, Lísias aponta que da amostragem de 84 

líderes, 69 eram mulheres, que variavam em idade dos 30 aos 77 anos. Com relação ao grau de 

instrução, afirma que a grande maioria, cerca de 67,5% dos pais e mais de santo possuem apenas 

o nível primário e que do restante, 12,5% são analfabetos (Ibidem, p.175ss). Dentre as análises 

feitas por Negrão estes dados certamente não configuram a totalidade da realidade umbandista, 

principalmente nos dias atuais, ainda que seu estudo tenha se localizado especificamente em meio 

à umbanda paulista. Primeiro porque dados quantitativos se alteram a todo tempo. E segundo, 

porque mesmo em meio à umbanda de São Paulo, torna-se difícil estipular a partir de dados a 

generalização desses fatos, principalmente quanto ao nível de instrução dos adeptos.  

A tensa convivência de princípios diferenciados, mesmo havendo 

predominâncias, ajuda-nos a compreender a realidade da Umbanda como um 

campo complexo. A síntese resultante do sincretismo não culmina em um 

produto final totalmente homogêneo e globalizante, tal como supõe o conceito 

em sua versão positivista, mas aponta para a manutenção de diferenças e 

oposições. (Ibidem, p.38) 

Em geral, Lísias Negrão defende uma umbanda diversa e construída a partir de elementos 

sincréticos que certamente podem variar ao longo do tempo. Isso, todavia, não o impediu de dar 

corpo ao que seria a umbanda paulista, estruturada a partir de seu contexto e diferenciada em 
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muitos aspectos da umbanda especificamente carioca. Ao estipular, a partir de dados numéricos, 

certa quantidade de terreiros e analisar sociologicamente cada locus, Lísias também tendeu a 

apontar um contexto de umbanda paulista um pouco genérico, no sentido de que o modelo de 

umbanda estudado por ele não necessariamente é o modelo único da religião em São Paulo. É 

preciso a todo tempo repensar os caminhos que tomamos, principalmente com relação ao campo 

etnográfico, pois tudo o que é estipulado no que diz respeito à umbanda, pode a qualquer 

momento se alterar, gerando no segundo seguinte uma nova configuração nunca antes vista, vide 

atualmente o cenário da umbanda paulista com seus líderes graduados e pós-graduados em 

profícua produção literária e educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Da Saudação a Umbanda e aos Orixás  

“Avante, filhos de é, com a nossa lei não há, levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá…” 

Sempre após a abertura da gira, em geral, antes da descida em terra dos guias espirituais 

dos médiuns e da mãe ou do pai de santo ali presentes, canta-se em louvação aos orixás, linhas e 

falanges. Como preparo a esse momento, normalmente a maioria dos terreiros destina não mais 

que um minuto a um canto particular, o chamado Hino da Umbanda ou Hino Nacional da 

Umbanda. Criado por J.M. Alves, português radicado em São Paulo, mas que foi para o Rio de 

Janeiro em busca da cura proveniente do Caboclo das Sete Encruzilhadas, segundo constam as 

histórias gerais, o hino é uma homenagem e ao mesmo tempo síntese do que são considerados os 

princípios básicos da religião de umbanda (BANDEIRA, 1973). Em sua letra vemos claramente 

uma grande alusão aos ideias de paz e amor, tipicamente cristãos, que por sua vez, tem um cunho 

de catequização bastante forte, e que se reflete em alguns trechos da música quando esta afirma 

que a “umbanda veio para tudo iluminar, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá”. Isso é 

demasiadamente forte, e hoje largamente cantado em terreiros, pois a sua criação se deu, 

sobretudo, num contexto bastante emblemático do desenvolvimento da umbanda, em que o 
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movimento federativo se erguia em vista de que elementos considerados bárbaros fossem 

retirados das práticas rituais. Isso se desenvolve por alguns motivos, que conseguimos enxergar 

claramente no primeiro capítulo, quando da larga teorização dos acadêmicos
11

 em torno das 

várias visões sobre como e porquê a umbanda se desenvolveu e tomou tal forma como a vemos 

atualmente.  

Bastide ao analisar a macumba como uma espécie de depravação das práticas africanas, 

aponta indiretamente que o espiritismo de umbanda, mesmo sendo uma religião em vias de se 

fazer, será a alternativa ou a resposta a tais práticas consideradas atrasadas e que certamente 

incomodavam a elite branca e burguesa de seu tempo. Cândido, por outro lado, vai focar mais em 

teorias do que fatos históricos, que pouco apura em sua pesquisa e que se resume em avaliar as 

influências mais ou menos fortes de elementos kardecistas ou africanos dentro da umbanda, que 

por sua vez, limita o entendimento da gama de umbandas presentes não só em São Paulo, mas em 

todo Sul e Sudeste e ainda em regiões do Nordeste. Concone, por sua vez, defenderá uma visão 

de umbanda pautada na ideologia de religião brasileira por excelência, que implicará num erro de 

dar a umbanda esse caráter acadêmico sem levar em consideração, pelo menos de maneira 

explícita, as outras formas de religiosidades brasileiras ou afro-brasileiras. Diana Brown 

desenvolverá um vasto conteúdo de análise, enfatizando as questões políticas do movimento 

federativo umbandista, bem como a participação bastante ativa da classe média kardecista, que 

diretamente se apropriará de elementos da macumba, sem antes “purificá-los”, ressignificando a 

prática umbandista a partir de uma moral cristianizada proveniente do próprio kardecismo. Ortiz, 

ao ler a umbanda em contexto nacional, afirmará que ela será uma religião original, no sentido de 

que ela nasce de dentro do próprio Brasil, sendo representante do ser brasileiro, como uma 

espécie de espelho-sociedade, que tem como papel principal a organização de tudo aquilo que foi 

desprendido de alguma forma de um único fio condutor da religiosidade do país. Lísias, por fim, 

será aquele que fará uma análise histórica vasta, com dados e entrevistas de peso, mas que ficará 

                                                             
11

  Temos, dentro do movimento umbandista, os chamados intelectuais de umbanda, grupo de adeptos que 

se debruçou incansavelmente, principalmente no período do movimento federativo, em produzir obras que 

tivessem como intuito a organização dos conteúdos da religião, purificados de práticas consideradas 

bárbaras ou atrasadas, em vista de que alcançassem perante a sociedade moderna vigente status e 

legitimação. Vale citar nomes como Leal de Souza, João de Freitas, Waldemar L. Bento, Lourença Braga, 

Emanuel Zespo, J. Dias sobrinho, dentre outros. Além de figuras de peso que influenciaram o pensamento 

geral da umbanda como W. W. Matta e Silva e mais próximo a nós, porém falecido no ano de 2015, 

Rubens Saraceni.  
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circunscrito apenas ao estado de São Paulo, o que limita a vastidão de seus estudos, pois terá 

como modelo de religião a umbanda paulista, que certamente é tão diversa quanto qualquer outra 

manifestação de umbanda de outros estados.  

Existe na análise desses teóricos uma particularidade que perpassa não só a eles, mas a 

academia como um todo, principalmente às áreas que se dedicam a estudar religião, que é típico 

de uma epistemologia que pensa o outro a partir de um distanciamento necessário para que as 

influências do fenômeno não atrapalhem ou interfiram nos resultados das pesquisas e no encontro 

das respostas às suas suposições. É também uma forma de apontar a soberania da racionalidade, 

proveniente de um tempo iluminista, que havia seccionado as áreas ou campos do conhecimento, 

dando ao espaço da religião o descrédito e a descrença enquanto produtora de sentido para a vida. 

É do racionalismo e do empirismo a soberania da forma de se fazer história ou produzir 

conhecimento em meio as expansões capitalistas de poderes e potências imperiais como a 

Inglaterra, França, Espanha e Portugal. É desse cenário, por assim dizer, que nasce a academia 

que conhecida até os dias de hoje. Nesse sentido é válido recorrermos a teoria pós-colonial, com 

o objetivo de relermos a história da umbanda, contada por um lado pelos acadêmicos e teorizada 

por outro pelos próprios intelectuais da religião, parcela não dominante, mas de grande influência 

na tentativa de normatização da religião umbandista. Nosso capítulo terá esse objetivo, de 

apresentar os pontos principais da visão descolonial, que coloca em cheque a visão racionalista da 

academia e ao mesmo tempo questiona a tentativa de teorização dos umbandistas, para em 

seguida apontar como contraponto as particularidades da umbanda quando da utilização dos 

pontos riscados como elemento significante desse dinamismo do ir e vir que é próprio da 

umbanda.  

 

2.1. Religião e pós-colonialidade 

De maneira mais geral, podemos definir a teoria pós-colonial ou as epistemologias pós-

coloniais como um esforço teórico multidisciplinar, historicamente situado e não fechado, 

portanto, de caráter teórico aberto, ou seja, que leva em consideração não apenas uma episteme 

ou maneira de pensar a realidade, mas a diversidade multifacetada de conhecimentos e saberes. 

Por pós-colonial, estamos nos referindo ao fim “formal” do antigo, porém ainda atual, status 
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colonial das antigas colônias das diferentes nações que disputavam entre si a hegemonia do 

mundo moderno (WIRTH, 2013, p.129), isso desde o fim do século XV. Devido ao seu caráter 

plural por natureza, a teoria pós-colonial declara a existência não só de uma multiplicidade de 

culturas, mas também de uma boa variedade de colonialismos, que por si só tem por detrás 

especificidades locais ou regionais de resistência à imposição desse mesmo poder colonial, 

imperial e capitalista. Ou seja, foram e são muitas as formas de dominar, bem como foram e são 

muitas as formas de resistir. É normal encontrarmos termos ou conceitos diversos para nos 

referirmos à teoria, como por exemplo, “descolonial
12

”, “transcolonial” ou “estudos subalternos”, 

contudo, todos, de alguma forma, mesmo que carreguem em si certos sentidos diferentes, em 

algum momento irão apontar semelhanças, que segundo Ramón Grossfoguel
13

, vão se apresentar 

em no mínimo três níveis de necessidade em torno da pesquisa que tenta por em xeque os moldes 

ocidentais do pensar, que são: (a) “um cânone de pensamento mais amplo do que o cânone 

ocidental”; (b) “um diálogo crítico entre diversos projetos críticos políticos/éticos/epístêmicos”, 

tendo como horizonte “um mundo pluriversal”, logo não uni-versal e abstrato; (c) diálogo entre 

diferentes perspectivas, visões de mundo e cosmologias de “pensadores críticos do Sul Global, 

que pensam com e a partir de corpos e lugares étnicos-raciais/sexuais subalternos” 

(GROSSFOGEL, 2012, p.3). Em resumo, por pós-colonial, nos referimos à persistência da 

atualidade de identificar formas diversas de dominações provenientes de centros coloniais, novos 

ou antigos, que se evidenciam na imposição classificatória das relações de trabalho, dos 

processos de produção de conhecimento únicos ou aceitáveis pela normativa vigente, com 

segregações e distinções claras de fundo étnico, racial e de gênero.  

                                                             
12

 A expressão “decolonial” não pode ser confundida com “descolonização”. Em termos históricos e 

temporais, esta última indica uma superação do colonialismo; por sua vez, a ideia de decolonialidade 

indica exatamente o contrário e procura transcender a colonialidade, a face obscura da modernidade, que 

permanece operando ainda nos dias de hoje em um padrão mundial de poder. Trata-se de uma elaboração 

cunhada pelo grupo Modernidade/Colonialidade nos anos 2000 e que pretende inserir a América Latina de 

uma forma mais radical e posicionada no debate pós-colonial, muitas vezes criticado por um excesso de 

culturalismo e mesmo eurocentrismo devido à influência pós-estrutural e pós-moderna.  

13
 Ramón Grosfoguel é um sociólogo porto-riquenho dedicado aos estudos da corrente decolonial, uma 

espécie de etapa posterior ao movimento pós-colonial. Tem um grupo de pesquisa chamado M/C – Grupos 

modernidad/colonialidad – e defende que existe um vínculo estrutural entre modernidade e colonialismo e 

que os efeitos do colonialismo europeu não cessou com o processo de descolonização e indendencias 

nacionais dos séculos XIX e XX, persistindo de forma subjetiva na cultura e nas formas de se pensar 

atualmente (epistemologias). 
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No decurso da evolução dessas características do poder atual foram-se 

configurando novas identidades societais da colonialidade – índios, negros, 

azeitonados, amarelos, brancos, mestiços – e as geoculturais do colonialismo, 

como América, África, Extremo Oriente, Próximo Oriente (as suas últimas, mais 

tarde, Ásia), Ocidente ou Europa (Europa Ocidental, depois). E as relações 

intersubjetivas correspondentes, nas quais se foram fundindo as experiências do 

colonialismo e da colonialidade com as necessidades do capitalismo, foram-se 

configurando como um novo universo de relações intersubjetivas de dominação 

sob hegemonia eurocentrada. Esse específico universo é o que será depois 

denominado como a modernidade. (QUIJANO, 2010, p. 85)  

Quijano (2010), em seu texto sobre a colonialidade do poder
14

 e a classificação social 

típica da modernidade e do movimento colonialista
15

 ao falar da prática classificatória típica do 

movimento de dominação colonial, aponta que a forma como se produziu esse conhecimento na 

modernidade servia, sobretudo, às necessidades do próprio capitalismo, que financiava o 

movimento de expansão e de exploração de um “Novo Mundo”, em vista de que pudesse 

desenvolver uma hegemonia mundial do poder, que tinha como ponto central de emanação a 

Europa. Todos esses movimentos são complexos e dialogam intimamente entre si, mas é 

principalmente com a racionalidade que teremos o estopim dessa busca desenfreada por poder e 

controle de povos e corpos. “Esse modo de conhecimento […] denominado racional, foi imposto 

e admitido no conjunto do mundo capitalista como a única racionalidade válida e como emblema 

da modernidade” (Ibidem, p86). Criou-se uma visão, a partir do século XVIII, principalmente 

como forma de justificativa para as ações imperiais/capitalistas, de que o projeto Europa era algo 

preexistente a este padrão de poder atual, sendo o capitalismo defendido como um movimento 

anterior ao nascimento da própria cultura europeia. Ou seja, seria o antigo continente do 

hemisfério norte, com seus ideias positivistas e de evolução cultural, o nível mais avançado num 

único caminho de existência linear e unidirecionado, acumulativo e de seleção natural da espécie 

“humana”. É daqui que nascem as concepções de inferioridade e superioridade, racionalidade e 

                                                             
14

 Na tentativa de entender as estratégias de poder subjacentes ao exercício da colonialidade, Quijano 

(2010) desenvolveu a ideia de colonialidade do poder, como um modelo de exercício da dominação 

especificamente moderno que interliga a formação racial, o controle do trabalho, o Estado e a produção de 

conhecimento. Em outras palavras, a colonialidade do poder é a classificação social da população mundial 

ancorada na noção de raça, que tem origem no caráter colonial, mas já provou ser mais duradoura e 

estável que o colonialismo histórico, em cuja matriz foi estabelecida (Quijano, 2000)  

15
 Relatos de viagem sempre foram muito comuns na história do mundo. Todo aquele que sai de sua terra e 

adentra um novo espaço, faz juízo daquilo que vê. Ou seja, é natural da humanidade avaliar, sob lógicas 

distintas, o outro. Disso abre-se margem aos processos classificatórios, que posteriormente os cânones 

científicos dividirão intencionalmente em tópicos, cores, composições químicas, fenótipos, regiões, 

padrões de comportamento e reações psicológicas.  
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irracionalidade, primitivismo cultural
16

 e classificações como tradicionalismo e modernidade. 

Franz Fanon, teórico nascido na Mauritânia e autor de “Os Condenados da Terra” (1968), ao 

analisar o nascimento dessa lógica moderna, demonstra que a noção essencialista do ser humano, 

concepção das ciências hegemônicas nos impérios coloniais, esconde uma visão hierárquica das 

culturas, que induz indiretamente os povos colonizados a negarem suas especificidades culturais 

em detrimento de uma adesão à proposta de civilização universal. O negro, por exemplo, é aquele 

que deve superar a sua negritude a fim de que possa aderir à lógica e às ciências da cultural 

universal propriamente humana, reafirmando, em linhas gerais, a sua subalternidade de figura 

colonizada. Falar de uma igualdade de essências é preservar a lógica da desigualmente, pois 

certamente a essência sempre terá parâmetro o modelo eurocêntrico (FANON, 1968, p.134). 

Diante disso, vemos o quanto é complexo o ato da academia em estudar religião seguindo 

a lógica epistêmica eurocêntrica racional, principalmente quando ele tenta esmiuçar, para uma 

melhor “compreensão”, religiões como o candomblé ou a umbanda, que são manifestações 

religiosas diversas, mutáveis e produtoras de sentido a partir de uma dimensão do sensível, ou 

seja, apreendedora de informações, conteúdos e conhecimentos originários dos sentidos do corpo 

e em sua estreita relação com a natureza. Falar de religião na academia, mesmo que sua 

metodologia seja a da Ciência da Religião, é cair num grande risco de ainda manter a religião 

como um objeto a ser estudado, e não como um espaço legítimo de vida e de expressividades 

locais e de histórias humanas. Essa é a lógica de quem quer estar localizado no topo da evolução 

humana, sendo exatamente em meio a civilização anglo-saxônica que, por sua vez, os estudos 

sobre religião tomarão maior força e destaque com vias de alcançar esse o pico dessa montanha. 

Em uma escala evolutiva é “plausível” que em regiões como as Américas ou a África se aceita a 

                                                             
16 

Falar de primitivismo cultural é automaticamente falar de diferenças a nível técnico, econômico, 

artístico, político e principalmente religioso entre os povos classificados. Do ponto de vista da religião, 

temos um crescimento forte do cristianismo, primeiro católico e posteriormente protestante desde a Idade 

Média. Com a modernidade e o nascimento do movimento iluminista, toda prática religiosa é colocada de 

lado e é dada a larga ao processo de secularização, fazendo com que a dimensão religiosa fique restrita ao 

contexto de vida privada das pessoas. Contudo, nas colônias, a presença do religioso não se distanciará do 

âmbito público, a ponto de figuras eclesiais deterem o poder e o domínio de muitas terras e a posse de 

diversos cargos importantes administrativos e políticos em muitas regiões do Brasil, por exemplo. É aqui 

que o olhar das análises deve ser direcionado, pois mesmo o religioso não sendo parte dessa ideologia 

capitalista, imperial e racionalista, ao mesmo tempo ele será utilizado como aparato de dominação e 

segregação dessa lógica moderna. É preciso lembrar que a esse conjunto considerado modernidade nada 

sai ileso e tudo é aproveitável para que sua lógica seja instaurada e garantida.  
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religião, não enquanto parte de sua compreensão de mundo, mas como elemento de apoio à sua 

condição de atraso comparado ao colonizador, que teoricamente tem uma religião (vista como 

mais elevada, pois cristã na maioria das vezes), e a qual os colonizados devem alcançar em vista 

de que possam assumir melhores condições para suas próprias vidas, até então miseráveis.  

O eurocentrismo levou virtualmente todo o mundo a admitir que numa 

totalidade o todo tem absoluta primazia determinante sobre todas e cada uma das 

partes e que, portanto, há uma e só uma lógica que governa o comportamento do 

todo e de todas e de cada uma das partes. As possíveis variantes do movimento 

de cada parte são secundárias, sem efeito sobre o todo e reconhecidas como 

particularidades de uma regra ou lógica geral do todo a que pertencem. 

(QUIJANO, 2010, p. 94s)  

Quijano é enfático e bastante crítico, pois ao apontar a atuação desse movimento racional-

colonialista no “Novo Mundo”, afirmará que “a população colonizada foi despojada dos seus 

saberes intelectuais e dos seus meios de expressão exteriorizantes ou objetivantes […] foram 

reduzidos à condição de indivíduos rurais e iletrados” (Ibidem, p. 125). Ou seja, desprovidos de 

suas identidades e suas diversidades, os povos colonizados foram aqueles que tiveram a 

capacidade de seus corpos em re-existir, como seres únicos e múltiplos em detrimento de um 

modelo único de pensar e ser, que falsamente defendia (e ainda defende) a ideia de igualdade 

entre povos e culturas. E mais uma vez é importante voltar a repetir, que muito do que foi 

construído é certamente atribuído a academia, local da gênese dessa única aceitável forma de se 

produzir conhecimento e história.  

A crítica pós-colonial é testemunha das forças desiguais e irregulares de 

representação cultural envolvidas na competição pela autoridade política e social 

dentro da ordem do mundo moderno. As perspectivas pós-coloniais emergem do 

testemunho colonial dos países do Terceiro Mundo e dos discursos das minorias 

dentro das divisões geopolíticas de Leste e Oeste, Norte e Sul. Elas intervêm 

naqueles discursos ideológicos da modernidade que tentam dar uma 

'normalidade' hegemônica ao desenvolvimento irregular e as histórias 

diferenciadas de nações, raças, comunidades, povos. Elas formulam suas visões 

críticas em torno de questões de diferença cultural, autoridade social e 

discriminação política a fim de revelar os momentos antagônicos e ambivalentes 

no interior das 'racionalizações' da modernidade. Para adaptar Jurgen Habermas 

ao nosso propósito, podemos também argumentar que o projeto pós-colonial, no 

nível teórico mais geral, procura explorar aquelas patologias sociais – perda de 

senido, condições de anomia – que já não simplesmente ase aglutinam à votla do 

antagonismo de classe [mas sim] fragmentam-se em contingências históricas 

amplamente dispersas. (BHABHA, 1998, p. 239)  
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Homi Bhabha (1998) analisa de forma bastante clara quais são os objetivos da teoria pós-

colonial. Em sua obra “O local da cultura” vai trabalhar com o conceito de contingência, bastante 

valorizado nos estudos pós-coloniais, para fundamentar sua análise e crítica às teorias 

universalistas e totalizantes. O teórico indiano propõe em linhas gerais um afastamento ao 

conceito de cultura totalizadora e propõe uma visão deste termo como uma “produção desigual e 

incompleta de significação e valores, muitas resultantes de demandas e práticas incomensuráveis, 

produzidas no ato de sobrevivência social […] no pós-colonial, a cultura é transnacional e 

tradutória” (Ibidem, p.240ss). Ou seja, em contraposição a ideia de anomia, própria de um 

pensamento sociológico clássico durkheimiano, que vê o inacabado em manifestações culturais 

que não possuem a mesma estrutura que não seja a europeia, Bhabha retrabalha essa questão com 

a ideia de transculturação, no sentido de que as culturas, portanto também as religiosidades, 

vivem num dinamismo complexo de entrecruzamento de fronteiras. “Os discursos críticos pós-

coloniais exigem formas de pensamento dialético que não recusem ou neguem a outridade 

(alteridade) que constitui o domínio simbólico das identificações psíquicas e sociais” (Ibidem, 

p.241).  

Transposto isso para a nossa temática, é válido por assim dizer a nossa tentativa de reler a 

umbanda e as análises feitas em seu em torno, pois principalmente nos acadêmicos que acerca 

dela discorreram encontraremos a ideia de que ainda esta é uma religião em processo de 

formação. Por mais que muitos tentassem em seus trabalhos abarcar a diversidade de umbandas, 

todos caíam no processo classificatório típico de uma metodologia que mais separa do que une. A 

umbanda é fruto de um contexto social delicado, também falado no primeiro capítulo, porém isso 

não justifica a tentativa de apontar caminhos em vista de que ela se torne uma religião 

obrigatoriamente homogênea. É exatamente isso que os estudos pós-coloniais criticam, pois tudo 

o que é homogêneo tende a desenvolver ideologias dominadoras, o que certamente já vemos 

dentro do próprio movimento umbandista, que intentou desde a década de 50 e 60 criar cânones 

em torno da religião. Isso é importante, pois nem o movimento externo nem o interno de 

dominação conseguiram promover essa uniformização das práticas umbandistas, exatamente por 

ela, nascida da resistência negra e senhora do entre-caminho, possuir uma estrutura moldável e 

demasiadamente fluída para ser controlada por muito tempo. Sempre a umbanda se renovará, a 

qualquer sinal de opressão, pois no meio dela perpassam as individualidades e as localidades de 
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todos as influências religiosas que contribuíram para a sua formação, desde os bantos até as 

práticas esotéricas das últimas décadas. Nisso reside a centralidade de sua heterogeneidade.  

 

2.2. Magia que evolui e vira ciência  

Dentro da teoria pós-colonial é natural que o olhar esteja direcionado mais 

especificamente para o processo de colonização desencadeado pelas grandes potências europeias. 

Em geral é para o racionalismo que olhamos quando nos utilizamos desse escopo teórico em vista 

de que possamos ter maior e melhor compreensão das relações de poder entre tais potências, bem 

como quem ou que é abafado, escondido ou suprimido por tal ação dominadora de povos e 

culturas não ocidentais. Num primeiro momento é válido relembrar que durante a dominação 

ibérica, tendo Portugal e Espanha como protagonistas das navegações em direção a América, era 

o cristianismo católico que estava a serviço dos ideias de conquista. Era por meio da catequização 

e da ação de congregações e missionários que o jeito de ser e viver europeu cristão tomou toda a 

costa marítima da América Latina. Posteriormente, com a dominação anglo-saxônica, a religião 

será colocada de lado em detrimento de um programa de racionalismo, que havia separado em 

lados opostos tudo aquilo que era científico, lógico, material e cartesiano, daquilo que era 

sensível, espiritual, etéreo, natural. A questão, porém, é que desde a Idade Média a religião será 

um aparato utilizado para fazer diferenças entre todos aqueles que não criam segundo os cânones 

da religião dominante. O pensamento ocidental cristão, segundo afirma Paula Montero (2010), 

será o grande responsável por dividir, antes do movimento moderno, religião (tida como as 

crenças que nós temos em um único deus) de magia (encarada como superstição entre outros 

povos que não eram europeus ou populações rurais europeias que cultuavam os ciclos da 

natureza). A figura da bruxa que tinha em seu entorno uma demonologia muito bem estruturada 

por teólogos e pensadores cristãos, nada mais era do que um aparato de dominação daqueles que 

não tinham voz (mulheres, camponeses, negros e pobres). A inquisição, nesse sentido, foi a 

responsável por extirpar milhares de vidas ao logo de praticamente 200 anos, tudo isso devido ao 

fato de que essas figuras incomodavam o poder temporal pautado no poder divino de figuras 

eclesiásticas. Era uma perseguição por motivos de que esses grupos não seguiam regras ou livros, 

homens ou um poder divino único, mas antes porque traziam em suas memórias e corpos, a 

resistência e a capacidade de não separação entre humanidade e natureza, que por outro lado 
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provocava medo naqueles que viam na natureza um mundo a parte de sua individualidade 

racionalizada.  

Com o advento dos estudos sociológicos e antropológicos no século XIX, teremos o início 

de uma larga preocupação científica na busca por um entendimento do que seja religião. Isso 

embasado, sobretudo, em dois conceitos teóricos de peso que com frequência se influenciavam 

mutuamente: o pensamento filosófico do desenvolvimento e o evolucionismo no âmbito das 

ciências naturais (HOCK, 2010, p.50). Comte (1798-1857) será o responsável por desenvolver o 

positivismo que levará em conta três fases da história da humanidade que se desenvolve (1) a 

partir da religião, (2) que passa pela metafísica para alcançar, enfim, (3) a ciência positiva, ápice 

do desenvolvimento do homem. A etnologia, nesse sentido, nasce em meio a esse movimento 

evolucionista, sobretudo por influências de Darwin e Spencer, utilizando-se de materiais e relatos 

de observação de outras culturas para apontar as origens e os porquês do nascimento da religião. 

Ou seja, a religião seguiria um caminho linear de crescimento que se origina em formas religiosas 

primitivas e atinge seu mais alto desenvolvimento em modelos de religiões complexas, que 

possuem forte intercâmbio com a racionalidade, por exemplo, o cristianismo. Três figuras se 

destacarão neste contexto: John Ferguson McLennan (1827-1881) e sua teoria do totemismo
17

; 

Edward Tylor (1832-1917) e sua teoria do animismo
18

; James Frazer (1854-1941) e sua teoria da 

magia
19

. É aqui que as bases para o entendimento da religião se formarão, ainda que 

posteriormente muitos outros viessem a retrabalhar essas visões. Do ponto de vista dos estudos 

sobre religiosidade afro-brasileira, os acadêmicos influenciados por esses pensamentos, não 

perderão a chance de trabalhar em suas análises tais conceitos, isso acontece, principalmente por 

influência do positivismo que adentra o Brasil no período do Estado Republicano, casado com a 

formação das leis penais e sanitárias que tinham como intuito disciplinar o espaço público de 
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 O totemismo é uma teoria que entende as origens da relação a partir da relação íntima entre determinado 

grupo e um animal, planta ou objeto, a qual tem para com o “totem” práticas e sacrifícios cúlticos, em 

vista de que seus pedidos sejam ouvidos. Afirma ser esta a forma primordial de religião.  

18
 A teoria do animismo defende a ideia de as crenças estão baseadas no culto a espíritos que estão 

presentes e animando tudo e qualquer lugar. 

19 
Frazer ao afirmar que os seres humanos sempre procuram dominar o mundo em torno deles, desenvolve 

a teoria da magia, para dizer que esta foi a primeira forma de manipulação da natureza que o homem 

encontrou. Divide tal prática em duas categorias: primeiro, a magia simpática, que se orienta pela “lei de 

similaridade”, ou seja, procura anular ou ativar efeitos em coisas que são similares ao objeto real que se 

deseja magiar; o segundo, magia contagiosa, que  se utiliza do contato e do envolvimento de elementos em 

outro em vista de se alcançar determinados efeitos ou objetivos.   
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então. Schritzmeyer (2004) anota que desde os primeiros momentos da constituição da República 

o combate à feitiçaria e ao curandeirismo fez parte do processo de estabelecimento de uma ordem 

pública moderna
20

. Vamos viver aqui uma forte questão racial envolvendo os povos negros que 

para cá foram arrastados pelo sistema de colonização. Mesmo em nossa jovem República, era 

condição primeira fazer com que negros, mulatos e índios se adequassem ao padrão de sociedade 

civil tão largamente defendido, em uma era marcada pelo desenvolvimento industrial e pelo 

modelo de civilização europeia, que tinha na obediência e na moral cristã as suas forças de 

controle. Foi um uso retrabalhado do conhecimento antropológico já disponível para poder 

discernir quais poderiam ser os aparatos de normatividade utilizados no controle da sociedade 

vigente: por exemplo, a utilização de termos como charlatanismo, curandeirismo, feitiçaria e 

exploração da credulidade pública. Yvonne Maggie (2001) trabalha isso bem ao apontar que essas 

classificações foram amplamente usadas pela jurisprudência brasileira, que com o apoio policial, 

pode enquadrar e invadir espaços públicos e privados para que os hábitos fossem vigiados, 

disciplinados e criminalmente, para não dizer violento, repreendidos.  

A noção jurídica de charlatanismo, nesse contexto, nasce a partir do controle higienista e de saúde 

pública proveniente das mãos de médicos sanitaristas, que tem como contraparte o crédulo, a 

vítima, por assim dizer, das falsas crenças (mágicas), em oposição às verdadeiras crenças, 

aceitáveis na sociedade (as religiosas)
21

. Eram colocados num mesmo grau de intolerância e de 

crime, sob o rótulo de praticantes ilegais da medicina, as práticas populares de velhos pajés de 

nações indígenas desagregadas de maneira violenta desde a colonização, de negros rezadores, 

benzedeiros, mirongueiros e beatos ligados ao catolicismo popular que faziam rezas como 
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 Segundo Giumbelli (2000, p. 217), a Constituição de 1891 é a base da ordenação jurídico do estatuo da 

religião na República; as constituições que se formarão posteriormente apenas trarão alguns acréscimos e 

qualificações.  

21
 A oposição entre crença e credulidade remonta do ponto de vista histórico as noções de idolatrias e 

feitiçaria mobilizadas pelos missionários católicos na América e na África para que pudessem combater as 

“falsas crenças” encontradas nos ritos dessas localidades. A antropologia evolucionista absorveu essa 

categorização fazer uma identificação entre superstição e falso racionalismo causal. A crítica da ilustração 

à religião fixou, por sua vez, na literatura filosófica a ideia de que religião é uma forma de ludibriar, 

enganar ou envolver de forma permissiva as consciências humanas e a magia seria, por assim dizer, uma 

maneira fácil de fascinar ou “encantar” os crédulos. (MONTERO, 2006, p.52) 
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ofícios, bem como os “gabinetes clínicos” de espíritas médicos que receitavam sob o intercâmbio 

dos espíritos medicamentos homeopáticos e fitoterápicos
22

.  

Conforme as denúncias chegavam aos tribunais, se iniciava um complexo e intrincado 

debate de cunho médico e jurídico para demonstrar como e se, de fato, os atos praticados por tais 

indivíduos haviam posto em risco a ordem e a saúde pública. O Código Penal de 1890, por 

influência da Igreja Católica que perseguia incansavelmente todo tipo de práticas tidas como 

heréticas, define de maneira genérica por espiritismo toda e qualquer forma de manifestação de 

religiosidade popular que visava a cura das pessoas. O artigo 157 é claro quando diz que “praticar 

a magia e seus sortilégios, usar talismãs e cartomancias, para despertar sentimentos de ódio ou 

amor, inculcar a cura de moléstias incuráveis, enfim para fascinar e subjugar a credulidade 

pública” é algo veementemente criminável e passível de prisão. A pena, em média, acrescida de 

multa, era de seis meses a um ano de prisão, para aqueles que cumpriam com as regras de 

maneira “certa e sem falsidades”. Era um grande dilema e briga entre as partes, fossem elas a 

acusação ou os acusados, pois no fim só era possível incriminar à medida que as provas fossem 

reais e materiais e que, ao mesmo tempo, o incriminado estivesse de posse de suas “faculdades 

mentais”, segundo o que eles consideravam ou aceitavam como mentalidade normal ou 

desajustada na época. A ideia de consciência aqui, categoria básica no entendimento das questões 

do direito, se viu obrigada a se adaptar às práticas do transe e da possessão muito frequentes nas 

manifestações religiosas populares fortemente associadas ao termo pejorativo curandeirismo. 

Com o fim da República Velha, essas perseguições não tenderam a diminuir, pois durante o 

Estado Novo, suas práticas ficaram cada vez mais intensas, apenas com a diferença de que seu 

foco agora se sobressaia especificamente para as práticas percebidas como marcadamente negras, 

associados por sua vez, à depravação pública, ao consumo de drogas e aos crimes de roubo 
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 Giumbelli afirma que o processo repressivo vigente entre 1920 e 1940 teria contribuído para o 

reconhecimento do estatuto religioso do espiritismo, que da sua chegava ao Brasil no início do século XX 

não traziam grandes pretensões de se tornarem religião (2000, p.122). Porém, ao divulgarem suas práticas 

como atividades assistenciais aos mais necessitados em seus ditos “gabinetes clínicos”, o espíritas acabam 

por desafiar a ordem pública, ou seja, afrontam o controle da saúde pública sob a égide de prática ilegal da 

medicina, como referido no texto. Muitos foram os embates para delinear o que era e o que não era prática 

espírita, cuja oposição por detrás estava pauta no dilema entre o que era aceito como magia e o que era 

aceito como religião. A descriminalização da mediunidade e das práticas curativas a ela associadas será o 

resultado de um longo processo de transformação do próprio espiritismo em sua legitimação enquanto 

culto religioso, sendo aqui o médium um intermediário entre os espíritos que dão assistência e não curam 

e que não cobra por esse tipo de serviço, cumprindo o seu papel de instrumento divino tal qual a índole 

cristã (aceita) defenda e prega. (Ibidem, p.52) 
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(NEGRÃO, 1996, p.74). A partir dessa tipificação e polarização das práticas religiosas populares, 

consolidou-se dentro das possibilidades de institucionalização de tais práticas, por um lado, as 

associações que podiam se registrar em cartório sob um caráter de organizações religiosas 

(centros espíritas), e de outro lado, a macumba, que era apenas registrada ironicamente nas 

delegacias de polícia.  

As diferentes ciências que se desenvolveram nas primeiras décadas do século XX – 

Medicina, Direito, Psicologia e Antropologia – serão as disciplinas que mais irão se ocupar com 

as questões do transe mediúnico no Brasil (SCHRITZMEYER, 2004; GIUMBELLI, 1997). Era 

necessário definir o grau de “tolerância” para com esse acontecimento de alteração da 

consciência, uma vez que a criminalização das práticas consideradas feitiçaria e curandeirismo 

dependiam da qualificação justa de sua intenção de praticar o “crime”. Enquanto na Europa o 

campo do hipnotismo e psicanálise dava conta das respostas a essa questão, diante do contexto 

brasileiro e de suas especificidades e variedades religiosas (mediunidade espírita, psicografia, 

danças de transe, xamanismo, etc) era difícil se utilizar de apenas uma teoria para explicar ou dar 

resposta a essa “problemática” que fugia ao controle das autoridades sanitaristas e policiais. 

Enquanto para o espiritismo o campo de estudos sobre a religião na Europa era desenvolvido por 

pesquisadores renomados, o que dava certa credibilidade em contexto brasileiro, no caso das 

práticas lidas genericamente como “macumbas”, o debate a respeito do transe se desenvolveu, 

sobretudo, numa instância mais criminal do que científico, ou seja, aqui a possessão era marcada 

historicamente como um ato ligado à revolta do negro, relacionado com suas práticas vistas como 

feitiçaria e transgressão ao poder dominador. Da ordem das patologias raciais, o transe de 

deuses
23

 e espíritos não eram vistas como rito religioso, mas sim como uma ameaça à população. 

Embora a constituição afirmasse o princípio da liberdade de cultos, era quase uma evidência para 

a mentalidade das classes dominantes que apenas o catolicismo e o protestantismo eram vistas 

como religiões. Os espíritas em sua busca por legitimação vão aos poucos construindo uma 
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Na primeira metade do século XIX era comum as pessoas temerem as reuniões dos negros, pois 

pensavam estes primeiros serem estas reuniões uma organização de levantes contra os poderes e a 

sociedade não escravista, mas ainda de mentalidade escravocrata. Letícia Reis, em seu trabalho “O mundo 

de pernas para o ar: a capoeira no Brasil” (1997), supõe que devido ao movimento da maçonaria neste 

período, era possível que as elites associassem as reuniões dos negros como uma espécie de sociedade 

secreta, cujo posto mais elevado pertencia àquele que tirasse mais vidas com suas práticas mágicas e 

sacrificais ao deuses que possuíam seus iniciados. A própria capoeira, mais par ao final do século será 

encarada como uma “seita sangrenta” (Ibidem, p.72) 
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imagem própria que terá na criação da Federação Espírita Brasileira (1884)
24

, o seu marco de 

consolidação e representatividade. Por ser racionalista e por seguir os cânones decodificados por 

Allan Kardec, torna-se mais fácil para o espiritismo instaurar uma normatização em suas práticas, 

ainda que isso caia um pouco por terra nos anos seguintes, pois muitos centros espíritas não se 

filiarão a FEB. É nesse contexto que surge a umbanda e a sua tentativa, seguindo os moldes 

próximos ao do espiritismo, de criar federações umbandistas
25

 que pudessem de alguma forma 

formatar suas práticas, tão combatidas pela sociedade e que tinham na macumba, portanto em 

práticas mais africanizadas, a sua gênese. É importante enfatizar que quando nos referimos a 

umbanda aqui, não estamos falando do movimento religioso como um todo, mas de uma pequena 

parcela proveniente do espiritismo que desejava legitimação e reconhecimento, mas não sem 

antes, por meio dos congressos umbandistas e das federações, tentar retirar dos rituais os 

elementos associados ao negro, mantendo só aquilo que estivesse de acordo com os ideias de 

evolução, pureza, amor e caridade próprias do cristianismo, do espiritismo e da moral da época, 

higienista e intolerante racialmente.(BROWN, 1985).  

 

2.3 Muitas linhas de um mesmo riscado: a umbanda das zonas de contato 

A obra “Os olhos do império” (1999) da professora e pesquisadora Mary Louise Pratt é 

hoje um ótimo material a ser levado em consideração durante as pesquisas que envolvam críticas 

a metodologias eurocêntricas e a forma como a expansão colonial aconteceu principalmente nas 

Américas. Em linhas gerais, ela procura desvendar os mecanismos ideológicos e semânticos 
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 O movimento espírita desejoso por desatrelar sua imagem da macumba e da umbanda, e por distinguir 

um verdadeiro de um falso espiritismo, cria categorias de diferenciação a qual dá o nome de “alto 

espiritismo” para as práticas provenientes de contexto europeu, que tinham em Allan Kardec os 

fundamentos de sua religião, bem como na moral cristã a base de suas ações, do “baixo espiritismo”, 

associado aos cultos negros tidos como atrasados ou promíscuos (GIUMBELLI, 1997, p.272). 

25 
“A política de proteção e a luta contra a discriminação religiosa são vistas, ambas, como formas de 

defesa dos umbandistas num meio social hostil. Por meio do favor e da proteção, as federações 

contribuem de forma real para lhes garantir o direito de existirem; direito este que, por não estar 

claramente estabelecido, é considerado um privilégio e, como tal, necessita da intervenção nas relações 

com o Estado […] Entre o direito e o privilégio, as federações umbandistas ficam com os dois. E essa 

política dúbia, fruto de uma sociedade autoritária, acrescente dificuldades no projeto de unificação do 

culto […] Unir os umbandistas de diferentes terreiros numa mesma gira significa passar por cima das 

particularidades rituais e doutrinárias de cada um deles e partir de uma forma de participação comum com 

um ritual que seja aceito por todos, num grande coletivo umbandista.” (BIRMAN, 1983, p.103ss). 
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criados por viajantes europeus a partir da metade do século XVIII, em vista de que fosse criada 

uma consciência geral a respeito do outro colonial e de suas culturas, em detrimento de um 

projeto de conquista capitalista de territórios interiores do mundo colonial. Mary Pratt analisa 

fartamente a literatura de viagem para identificar as influências e as transformações que 

aconteceram nos espaços colonizados, em vista de que possa enxergar aí uma nova ótica das 

relações entre a metrópole e as áreas coloniais, entre o saber europeu e o saber nativo, entre 

visitantes e visitados, entre viajantes e “viajados”. O que se destaca em seu pensamento, análise e 

trabalho é que a sua visão é global, e não globalizante, sendo, sobretudo, relacional, interativa, 

desprezando todo e qualquer tipo unilateralidade e pretensas imparciais, no sentido de que não se 

envolver (ironicamente) tanto quanto deveria. Pelo contrário, Pratt vai fundo em suas análises em 

torno da ação imperial em grupos totalmente oprimidos e dominados por essa ideologia ocidental. 

Dentre os termos que a pesquisadora mais se utiliza estão transculturação e zonas de contato, 

sendo o segundo possível de acontecer à medida que o primeiro também se desenvolve.  

Zonas de Contacto, espaços sociais onde culturas díspares se encontram, se 

chocam, se entrelaçam uma com a outra, frequentemente em relações 

extremamente assimétricas de dominação e subordinação – como o 

colonialismo, o escravagismo, ou seus sucedâneos ora praticados em todo o 

mundo. (PRATT, 1999, p.27). 

A transculturação, termo usado para “descrever como grupos subordinados ou marginais 

selecionam e inventam a partir de materiais a eles transmitidos por uma cultura dominante ou 

metropolitana” (Ibidem, p. 30) é exatamente aquilo que podemos chamar indiretamente por 

capacidade de adaptação ao novo contexto imposto pela ação colonial, principalmente em 

contexto de diáspora, a qual milhões de africanos se viram realocados quando dos processos 

escravistas da Europa em pleno continente africano. Incapazes de controlarem os acontecimentos 

em torno das decisões e imposições da cultura dominante, os oprimidos acabam por buscar meios 

possíveis de se reestabelecerem neste novo local em que se encontram, totalmente desagregados 

de suas vidas, hábitos, costumes e saberes. Passam, por assim dizer, a selecionar, em maior ou 

menor grau, o que pode e o que não pode ser assimilado dessa cultura de violentação. A esse 

fenômeno é que Pratt chama de zonas de contato, com o intuito de “apontar o espaço dos 

encontros coloniais, no qual as pessoas geográfica e historicamente separadas entram em contato 

umas com as outras e estabelecem relações contínuas, geralmente associadas a circunstâncias de 

coesão e de desigualdade radical” (Ibidem, p.31s). 
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Ao utilizar o termo “contato”, procuro enfatizar as dimensões interativas e 

improvisadas dos encontros coloniais, tão facilmente ignoradas ou suprimidas 

pelos relatos difundidos de conquista e dominação. Uma perspectiva de contato 

põe em releva a questão de como os sujeitos são constituídos nas e pelas suas 

relações uns com os outros. (PRATT, 1999, p.32). 

É da fronteira colonial que o oprimido e perseguido se reinventa. Não rejeitando 

inteiramente, no nosso caso de análise, a crença do outro, mas averiguando as possibilidades de 

usar aquilo a seu benefício e favor. A literatura de viagem aqui possibilita campo de entendimento 

e fácil analogia com o movimento que a religiosidade afro-brasileira se viu obrigada a fazer 

diante do desenvolvimento do cenário religioso de nosso país, principalmente quando da 

implementação e desenvolvimento de uma visão social, política, econômica e acadêmica 

norteados pelo racionalismo, pela ciência, pelos ideias românticos, pela constituição de um “self” 

individualizado e pelas teorias raciais, que dividia e catalogava as pessoas tendo como parâmetro, 

principalmente do ponto de vista religioso, práticas aceitas ou não pela maioria da sociedade. 

Transposto isso para nosso campo de pesquisa, vemos que o contexto o qual a umbanda se 

desenvolveu, teve por todos os lados abusos e violências. Enquanto politicamente vemos desde a 

macumba intolerâncias não só de cunho religioso, mas principalmente raciais, veremos no 

desenvolvimento da umbanda, por sua vez, um cenário político pesado de busca por legitimação, 

o qual ganhava quem conseguia largar na frente criando meios e caminhos que possibilitassem 

sua consolidação enquanto religião e sua desatrelação de práticas tidas como atrasadas, 

fetichistas, mágicas e supersticiosas. Vimos desde o início de nosso presente capítulo o quão 

difícil foi o desenrolar dos processos de legitimação de religiões que tinham no intercâmbio com 

espíritos e nos rituais com a natureza o seu fundamento primeiro. O kardecismo aqui é aquele que 

se encaminha de maneira estratégica, pois exatamente por se encontrar num período de 

crescimento industrial era mais do que tático criar órgãos que tivessem a burocracia e a 

normatização como meio de controlar a expansão e as relações de poder dentro da própria 

religião. A umbanda, por sua vez, em seu intento de formalizar sua prática religiosa, acaba por 

cair em um engendrado sistema de dominação e normatização, que terá como pano de fundo um 

desejo profundo de homogeneização e unificação de todo movimento umbandista, provocado por 

uma parcela dos seus praticantes provenientes do próprio meio kardecista. O que estava em jogo 

era fortemente manter o poder que as macumbas tinham, por oferecerem serviços e atendimentos 

à classe média branca, mas sem manter a imagem africana própria desses espaços.  
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Ao longo de muitos trabalhos acadêmicos, diversas foram as tentativas de trabalhar a 

imagem da umbanda e muitas, inclusive, foram as iniciativas de compreender os motivos que 

nunca permitiram a ela se unificar como esperavam os intelectuais de umbanda. Por mais que se 

falasse a respeito de sua diversidade, pouco se afirmava, de fato, como se dava essa diversidade e 

é exatamente na zona de contato que reside essa “resposta”. O questionamento que envolvia aos 

teóricos acadêmicos, principalmente, dizia respeito em como lidar com esse paradoxo que é a 

umbanda, no sentido dela comportar, mesmo em meio a tantos conflitos, uma identidade 

múltipla, não fixa ou definida, e que nisso não residia qualquer tipo de problema para os próprios 

umbandistas. Pois, se por um lado, os espíritas preocupavam-se com a sua unificação e 

consolidação no espaço público enquanto religião aceita, por outro, a umbanda também buscava 

seu espaço sem ver qualquer tipo de problema em sua maneira de ritualizar. Nascida no entre-

lugar, em meio ao fogo cruzado, exatamente no limiar, ou melhor dizendo, na zona contato, é que 

faz com que a umbanda seja uma religião desse inter-espaço. Lemos diversas teorias das origens 

umbandistas, que se preocupam em provar a sua ligação direta com os bantos ou ainda em 

apontar necessariamente que sua origem se deu numa distensão de espíritas que se afinizavam 

com as macumbas. O problema, porém, é que não há como apontar suas origens por uma única 

via, pois mesmo a umbanda estando ligada à macumba ou ainda a cabula, é certo de que ela 

também estará conectada, ao mesmo tempo, ao kardecismo, e que por outro lado, vai carregar 

elementos cristãos ou indígenas em suas práticas. Não há como apontar um único caminho que se 

abriu em vários. Mas vários caminhos que se encontram num eixo de múltiplas partes, na zona de 

contato a qual damos o nome de umbanda, carregada de significado e significâncias, sobretudo à 

resistência, que não necessariamente é apenas negra, mas de todos aqueles grupos que foram 

calados, oprimidos, apagados de suas próprias histórias e que se transformaram nas chamas linhas 

dentro da própria umbanda. Já está mais do que claro que qualquer tentativa de classificação em 

torno da umbanda será falha, pois falar de umbanda é tratar de complexidade, de 

multidimesionalidade, da diversidade de suas apresentações no tempo, no espaço, na cultura 

brasileira. É exatamente isso que os pós-coloniais vêm afirmando em suas diversas análises, que 

qualquer redução pode também provocar a prisão e ou a morte dessa gama de possibilidades que 

é viver a religiosidade (VILHEMA, 2013, p.514).  

Agregado de pequenas unidades que não formam um conjunto unitário, a umbanda será a 

religião da dispersão. Não existirá unidade de terreiros, nem um único representante para guiar os 
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demais adeptos. Em cada terreiro, uma autonomia, e em cada autonomia a possibilidade de ser 

algo novo e diferente do anterior. E é exatamente nessa expressividade diferente uma da outra 

que a umbanda assimilará influências de outros aspectos religiosos, por ela se enxergar ali 

inteiramente na realidade do outro. Não há apenas um continuum entre dois polos, mas muitos 

continuum que atrelam diversas camadas e esferas de diversas outras formas de se viver a 

religião. Produtora de sentido, a umbanda criou, no momento de seu nascimento não definido, 

uma lógica interna que a faz produzir história nesta realidade e em outras, pois sendo religião de 

transe e de natureza, ela certamente não produzirá uma razão cartesiana, mas criará um itinerário 

de entendimento de si e dos mundos sensíveis, a qual é expressa e captada por todos os sentidos 

dos corpos dançantes de cavalos, entidades espirituais, oferendas, despachos, cruzamentos, 

congares e símbolos mágicos dos mais variados. O que a umbanda melhor sabe fazer, desde seu 

início, é combinar, modificar, reorganizar, rearranjar elementos já existentes com possíveis 

elementos que se apresentam à sua frente. Nada é negado, tudo é repensado diante das 

contrariedades que a própria existência apresenta, pois umbanda é essa própria contrariedade. O 

um e o múltiplo caminham juntos. O umbandista é, inclusive, a representação  capaz de se nutrir 

do diferente, pois em sua cabeça vivem muitos outros diferentes dele e é daqui que nasci a sua 

capacidade de controlar todas as competências das fronteiras entre mundos (humanos, espirituais 

e naturais), da relação do branco com o negro, da profunda interação dos valores universais com 

os interesses particulares, dos poderes de cima e dos poderes de baixo, do intenso caminhar entre 

esquerda e direita e entre direita e esquerda
26

. Umbanda é religião que toma a forma de seu tempo 

e ao logo desses mais de 100 anos, o tempo foi um fator que se modificou intensamente, portanto 

contribuinte pra sua mutabilidade. São esses elementos que são mal encarados pelos acadêmicos, 

que se preocupam em apontar uma história linear que precisa a todo tempo de marcos, 

referências, pontos de partida ou pontos de chegada, dados e figuras grandiosas para ter a certeza 

de que a história, essa senhora de também múltiplas faces, foi vivida e não desperdiçada. 

Umbanda não se preocupa se vive a vida, ela a vive apenas e é vivendo que passa a produzir 
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 Disso provêm, certamente, as influências africanas na umbanda: “Modos de viver, estar e ocupar o 

mundo […] que interagindo com forças, energias, seivas e substâncias de seus ambientes, produziram 

saberes convivendo com o meio circundante, foram usados para descrever culturas e mentalidades 

primitivas. Animistas […] por atribuírem vitalidade a seres da natureza em seus cosmos. Por conceberem 

e viverem o mundo como um todo orgânico, do qual são parte, compartilhando vivências com mundos 

natural e sobrenatural, que sentem e experimentam em seus corpos, historicamente feitos em interfaces 

cultura/natureza, povos africanos estigmatizados” (ANTONACCI, 2015, p.252) 
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história e produzindo história acaba por existir em suas muitas vertentes, todas com cara de uma e 

várias umbandas, seja ela mais espírita, esotérica, omolocô, umbandomblé, não importa ao certo. 

Tudo isso parece poético, e no fundo até é, mas isso é muito mais uma realidade que não é 

encarada, do que necessariamente só arte, pois com o racionalismo ficamos incapazes de sentir a 

vida por outros sentidos que não fosse o lógico cartesiano. O ponto que sempre incomodou o fato 

da umbanda, macumba, a cabula ou o candomblé existirem é que em tais religiões não há a 

preocupação de se autodefinir religião, mas sim em viver, de maneira não seccionada, as 

realidades deste e de outros mundos, tal qual o africano que concebe este e o outro mundo apenas 

como um. Pergunte para o umbandista se ele está sozinho e certamente você ouvirá a resposta em 

forma de música, quando canta: “Não mexe comigo, que eu não ando só”. E não andar só, aqui, é 

ter a profunda sensibilidade, categoria essa totalmente a parte de um mundo acadêmico 

preocupado muito mais com a epistemologia, de perceber que não somos seres uniformes e que, 

portanto, não precisamos viver vidas uniformizadas ou regidas por uma única força ou 

representatividade. 

E assim, dentro dos muitos elementos cosmológicos umbandistas, é válido destacarmos 

um em especial que pode, de forma bela resumir em imagem e desenho essa dinâmica inter-

espacial que é a umbanda. São, sobretudo, nos pontos riscados que ela aponta o quanto é uma 

religião nascida nas zonas de contato entre realidade humana, natural e espiritual. Criadora de sua 

própria lógica, a umbanda será aquela expressão de vida que terá ao seu entorno múltiplas 

entidades, justamente por acolher todos os entes sencientes deste e de outros mundos. O que 

causa espanto, mas ao mesmo tempo fascínio, é que justamente em uma única pessoa muitos 

espíritos se manifestam e nem sempre é fácil de compreender, da parte das pessoas externas ao 

campo religioso, a união e a interação dessas forças em uma única cabeça. E foi exatamente na 

criação de uma hierarquia astral e na distribuição em linhas, que a umbanda viu a possibilidade 

de mostrar a sua organização dessa multiplicidade de espíritos para o mundo, sem atrelar o seu 

sentido de ser e agir a um ideal de lógica materialista e ocidentalizado, mas antes, ligado a uma 

dimensão etérea a qual só os sentidos do corpo podem captar. Não existe forma melhor de 

contrariar a normatividade de religiões reveladas ou ainda os cânones ou leis da física, química e 

biologia que só se debruçam em cima de dados e comprovações empíricas. Em cada linha, um 

orixá e pra cada orixá um guia de falange e para cada guia de falange grupos e mais grupos 

diversos possuidores de nome, sobrenome, elementos como cores, alimentos e temperamentos 
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próprios que marcam a individualidade da entidade que se apresenta no médium. Muitas foram as 

formas de se classificar as linhas, conhecidas popularmente por um número de 7 por motivos 

cabalísticos e mágicos, mas igualmente diversas foram as tentativas de falhas, inclusive dentre os 

próprios umbandistas, de apontar quais seriam, de fato, as reais linhas da religião. Por ser um 

intrincado sistema de classificação a qual tem no “astral” a sua autonomia, a cada vertente de 

umbanda, um novo arranjo se faz em torno dessa complexidade de múltiplos seres. Em termos de 

vida prática dentro do terreiro, isso vai se apresentar principalmente no ato do médium riscar no 

chão com a pemba a marca que identifica quem é aquele ser que ali se apresenta incorporado. Ao 

nome disso chamamos por pontos riscados, desenhos com símbolos simples ou trabalhados que 

gravarão ali, dentro do espaço concêntrico do círculo, a identidade de quem fará aquele trabalho 

espiritual e, ao mesmo tempo, a gravação e delimitação de um espaço considerado sagrado.  

Por ser uma religião de intrincada relação com os africanos, principalmente os Kongo e os 

Bakongo
27

, a umbanda vai trazer, de uma forma ressignificada, a prática que estes povos tinham 

de traçar desenhos em formas circulares com o intuito de fazerem juramentos ou votos a um ou 

vários seres espirituais quando posicionados no centro desses riscados. Chamados de 

cosmogramas Kongo, estas artes representarão a zona de contato, por excelência, entre este e 

outro mundo. Elemento agregador dos povos africanos trazidos para cá em condição de escravos, 

os cosmogramas ou pontos riscados serão importantes na marcação da memória das práticas 

religiosas e artísticas dos afro-brasileiros. Thompson, ao estudar de uma maneira mais esmiuçada 

a arte africana, vai apontar que “aspectos da cultura Kongo incorporados pelos negros 

escravizados nas Américas inspiraram esses homens e essas mulheres a se juntarem como irmãos 

e irmãs nas sociedades Kongo americanas devotadas virtualmente à própria ideia de ser Kongo” 

(THOMPSON, 2011, p.110). 

O espaço ritual mais simples é uma cruz grega [+] marcada no chão, como que 

para fazer um juramento. Uma linha representada o limite; a outra é 

ambivalente, tanto para a trilha que cruza o limite quanto para a trilha que dá no 

cemitério; e a trilha vertical do poder liga 'o do alto' com 'o de baixo'. Por sua 

vez, esse relacionamento é polivalente, pois se refere a Deus e ao homem, a 

                                                             
27 

“Ao escrever Kongo com K, em vez de C, os africanistas distinguem a civilização do Kongo e o povo 

Bakongo da entidade colonial chamada de Congo Bengela (atualmente Zaire) e da atual República 

Popular do Congo-Brazzaville, que incluem numerosos povos não Kongo. Tradicionalmente a civilização 

Kongo abrange o moderno Baixo-Zaire e os territórios vizinhos na moderna Cabinda, o Congo-

Brazazaville, o Gabão e o norte de Angola.” (THOMPSON, 2011, p. 108) 
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Deus e aos mortos, e aos vivos e aos mortos. A pessoa que faz o juramento ou 

voto fica de pé sobre a cruz, colocando-se entre a vida e a morte e invocando o 

julgamento de Deus e a morte sobre si mesma. (MACGAFFEY apud Ibidem, 

p.112). 

Marcas de sua identidade e religião, os cosmogramas ou Tendwa Nzé Kongo representarão 

o ponto focal da confluência das forças espirituais e físicas, a qual tem na figura do homem e 

mulher africana o despertar da existência de uma consciência superior, que perpassa essa e outras 

vidas, nesta e em outras dimensões. A cruz yowa Kongo é o símbolo do movimento circular das 

almas humanas sobre a circunferência de suas linhas cruzadas. É, por assim dizer, a continuidade 

perene de todas as mulheres e todos os homens justos e dignos (Ibidem, p.112).  Alusão às 

encruzilhadas, local especial de culto, os cosmogramas serão a fronteira, o caminho e a passagem 

de toda entrega que o humano faz daqui para as outras esferas e de toda resposta dada a essas 

oferendas provenientes dos seres cósmicos os quais se deseja contatar. A vida do homem para os 

Bakongo é algo que não tem separação, e que como tal vai se constituir de ciclos, como o sol que 

nasce e se põe. Tudo é constante movimento e mudança. Em linhas gerais, o yowa
28

 carrega os 

seguintes elementos: uma linha horizontal que separa o mundo do vivo de sua contraparte 

espelhada que é o reino dos mortos, ou seja o que está em cima do que está em baixo. Sendo a 

kalunga, ou parte inferior do cosmograma o mundo dos mortos como completo (lunga), dentro de 

si mesmo, ou seja, a completude que acontece com uma pessoa que aprende e manipula as 

maneiras e os poderes de dois mundos.  
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 Imagens retiradas: https://palomontenegro.blogspot.com.br/2014/05/dimamanga-la-escritura-de-firmas-

o.html acesso em 06 de dezembro de 2016 

 

FIGURA 1: "YOWA” KONGO 
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O deus é a figura central, os mortos são o fundo e a linha central o lago que divide as 

dimensões. Os quatro círculos menores nas pontas da cruz vão simbolizar os quatro momentos do 

sol e o círculo maior indicado pelas setas, a reencarnação. Para essa sociedade africana, ficar em 

pé em cima de uma marca dessas vai apontar a capacidade da pessoa de governar outras pessoas, 

vai provar o seu conhecimento da natureza e, ao mesmo, vai controlar os desígnios e mistérios 

que competem a vida e a morte. Existe para este ritual Kongo, além dos traços, a necessidade de 

cantar o ponto, assim como acontece na umbanda. Palavra escrita e palavra cantada são unidas e 

combinadas, a fim de a força cósmica desça sobre o ponto a qual se firmou no chão. É 

fundamental, pois só assim as intenções são direcionadas e as conquistas alcançadas.  

Uma das funções mais importantes do cosmograma Kongo, para validar o 

espaço no qual uma pessoa fica de pé ou onde se coloca um amuleto ou feitiço 

ou magia, permanece em pleno uso em certos círculos afro-cubanos. Sacerdotes 

afro-cubanos têm dito: 'Todos os espíritos se sentam, eles próprios, no centro da 

marca ou sinal como fonte de firmeza'. Cancões (mambos) são entoadas, como 

no Kongo, para persuadir essa concentração de poder sobre o ponto designado. 

Sacerdotes ativaram antigos amuletos importante ao cantar-e-desenhar um 

'ponto' sagrado. (MACGAFFEY apud Ibidem, p.112). 

De Cuba a Brasil, encontraremos certamente estes mesmos elementos, claramente 

ressignificados, mas em profundo uso e sentido na lógica interna das religiões afro-americanas. 

Além do seu uso ritual, no sentido de invocação da entidade que quer se fazer ali presente, 

também os pontos riscados e cantados são usados em processos magísticos de consagração de 

elementos dos mais diversos: de patuás a alimentos. Também chamados de “escrituras de firmas” 

ou “patipembas”, os pontos riscados cubanos serão inscritos com giz geralmente na terra batida 

do espaço considerada sagrado e serão constituídos de elementos estéticos muito próximos à 

marca do Kongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: O PONTO E O CÍRCULO 
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Em seus símbolos, os cubanos encaram o círculo como um elemento importante em suas 

práticas mágicas. E seu significado pode ser diverso, podendo representar o universo, o 

microcosmos, o sol ou um círculo de proteção. Os círculos medianos podem trazer alguma marca 

ou firmeza abreviada ou pequena de alguma entidade, podem servir para consagrar algo ou 

simplesmente servirem de espaço de oferta de oferendas das mais variadas. O ponto, por sua vez, 

vai representar os espíritos mais obscuros em comparação às cruzes pequenas que representarão 

os espíritos capazes de curar e fazer o bem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linha será a representante da dualidade, presente em todas as coisas desde que o homem 

provou do fruto do conhecimento e que causou, a partir daí, a sua distanciação do Todo e a 

criação de uma individualidade consciente. As linhas verticais são o caminho a ser trilhado de um 

ponto a outro e a linha horizontal vai fazer alusão ao tempo, ao passo que as curvas serão o 

movimento das entidades responsáveis pela feitura deste ou daquele tipo de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: A LINHA 

 

FIGURA 4: OS QUATROS PONTOS CARDEAIS 
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A cruz será a representante dos quatro ventos, os quatro pontos cadeias e dos cinco 

elementos. No centro acendesse uma vela e, às vezes, são colocados colares ou outros elementos 

ao em torno para fortalecer a firmeza em questão. Seu tamanho pode variar à medida que existir 

maior quantidade pessoas no espaço que se utilizarão desta magia também. Em geral traçasse 

uma flecha em uma das pontas da linha horizontal e da vertical e as plumas nas outras 

extremidades apenas para direcionar em qual direção se deseja lançar o conjuro. Cada parte, da 

divisão de quatro, a partir da cruz, representará também o passado, o presente e o futuro, para que 

o espírito a qual se deseja trabalhar faça a sua obrigação muito bem acertada e direcionada 

segundo os objetivos do conjurador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cruzes e símbolos a mais utilizados no ponto, como também as flechas tortuosas vão 

apontar as energias específicas das entidades as quais se deseja trabalhar, sejam elas espíritos ou 

Nkisis
29

. Em geral, cada chefe religioso tem um Nkisi e quatro entidades a seu serviço para que os 

trabalhos sejam feitos segundo às necessidades da religião e das pessoas que vão ali em busca de 

serviços e apoio espiritual. Isso será a marca dessa prática mágica, que também tem em paralelo a 

invocação ou o canto, como elemento agregador e de poder ao trabalho realizado. O canta-

                                                             
29

 Os Nkisis são para os Bantus o mesmo que Orixá para os Yorubás na cultura Ketu, ou ainda, o mesmo 

que Vodum para os Daometanos. 

 

FIGURA 5: AS DIREÇÕES, OS ELEMENTOS E O TEMPO  
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desenha será, em resumo, essencial nessa relação limiar entre-mundos dos que pedem e dos que 

recebem, ao mesmo tempo dos que agradecem e são respondidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na umbanda essa representação estética de entidades também vai acontecer de maneira 

semelhante a Cuba, principalmente porque houve uma grande quantidade de escravos do Kongo e 

de Angola nas regiões do sudeste do Brasil. A questão é que nos pontos riscados umbandistas 

vamos identificar uma fusão bastante emblemática de elementos que não são só de cruzes ou 

flechas, mas também símbolos com referências do próprio Kongo, dos Iorubás, motivos 

católicos, orientais, etc. No começo o desenvolvimento dos símbolos era mais simples, pois a 

macumba já trazia em si uma boa diversidade de elementos religiosos, ao mesmo tempo que a 

representatividade de seus pontos se dava de maneira menos rebuscada como os cosmogramas 

Kongo. Posteriormente tais pontos tomarão maior complexidade, por deter a umbanda, em sua 

multiplicidade, uma gama bastante variável de linhas e consequentemente símbolos que 

representarão os orixás, os chefes de falange, guias e entidades. E assim, como no Kongo e em 

Cuba, no Brasil, tanto a macumba quanto a umbanda, também se utilizarão dos pontos cantados, 

simultaneamente, como forma de concentração e unificação da força cósmica, em vista de que a 

entidade venha em terra fazer seu trabalho (Ibidem, p.117). Em cada ponto riscado encontraremos 

imagens ou desenhos específicos da identidade daquele espírito que baixa no médium, pois como 

 

FIGURA 6: PATIPEMBA OU FIRMEZA 
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espécie de extensão do corpo do cavalo, o ponto riscado terá a função de unir e, ao mesmo tempo, 

intermediar as interações deste e dos outros mundos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos, por exemplo, nos pontos para Exu, os senhores das porteiras e protetores dos 

terreiros umbandistas, o elemento que mais vai simbolizar o seu ser, o tridente, símbolo também 

de Netuno, deus grego dos mares. O tridente é a representação ou a simbologia magística 

perfeita, primeiro, dos 4 elementos, sendo as três pontas superiores a água, o fogo e o ar e a linha 

central, na outra ponta do cajado, a terra, segundo, das 4 direções, os quais somente Exu pode ir e 

vir sem precisar pedir autorização. Em geral, entre Exu e Pomba-gira os tridentes serão 

diferenciados apenas por um traço geométrico, no sentido de que enquanto Exu traz o tridente 

quadrado, Pomba-gira possuirá um tridente côncavo ou de semi-círculo, por esta forma 

representar o feminino. Na grande maioria, dependendo do domínio ou da qualidade do Exu ou 

da Pomba-gira, o ponto riscado vai trazer mais elementos próprios para diferenciar o seu ponto 

dos demais. Como é o caso de Exu Caveira que possui uma caveira dentro do círculo e de Exu 7 

Covas que traz um cruzeiro de cemitério ao centro de seu ponto.  

 

FIGURA 7: PONTO RISCADO DE EXU CAVEIRA 

 

 

FIGURA 7: PONTO RISCADO DE EXU CAVEIRA 
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É de dentro do círculo que tudo emana e para dentro do círculo que tudo é emanado, como 

uma espécie de vórtice que recebe informações e também transmite recados, respostas e forças 

segundo os objetivos traçados com a pemba (giz mágico). Enquanto se canta para a entidade, 

traça-se seu ponto, para que dentro do espaço que já sagrado – o terreiro – possam-se criar novas 

zonas de contato entre dimensões que não vão se encerrar na físico, mas que transcende, para 

além da maréria, em beleza de desenhos, músicas e cores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: PONTO RISCADO DE EU 7 COVAS 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: PONTO RISCADO DE EXU 7 COVAS 

 

FIGURA 9: PONTO RSICADO DE CABOCLA JUREMA 
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Para os caboclos, em geral, identificaremos em seus pontos flechas e cruzes, como alusão 

ao modelo de índio catequizado que desce em terra para trabalhar e pregar a caridade. Nesta 

variação acima do ponto riscado da Cabocla Jurema, vemos uma espécie de traços que nos 

remetem a água, por ser esta cabocla, provavelmente, uma entidade que trabalha na linha de 

Iemanjá ou Oxum. As estrelas sempre serão a representação da perfeição de Oxalá, o orixá maior 

que a todos rege, comanda e ensina, ou seja, símbolo de elevação espiritual para os caboclos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: PONTO RISCADO DE CABOCLO PEDRA BRANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: PONTO RISCADO DE CABOCLO PEDRA BRANCA 

 

FIGURA 11: PONTO RISCADO DE PAI CARLOS DO ROSÁRIO 

 

 

 

 

FIGURA 11: PONTO RISCADO DE PAI CARLOS DO ROSÁRIO 
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Pretos-velhos, na maioria das vezes, trabalham ou sob a regência de Oxalá ou sob a 

regência de Omulu, também chamado de Abaluaê ou Obaluaê. Em suas representações riscadas, 

trarão sempre cruzes, estrelas e cruzeiros, pois seu domínio é o cemitério, também intitulado por 

calunga pequena. Neste ponto de Pai Carlos do Rosário, por exemplo, vemos o desenho de um 

rosário ao centro, simbolizando a devoção e a oração a Deus, representado por uma estrela de 

cinco pontas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Além das representações individuais de entidades ou guias falangeiros, como os adeptos 

costuma dizer, também a umbanda desenvolverá pontos ligados às origens de determinados 

grupos ou linhas espirituais. Como é o caso, por exemplo, do ponto riscado do Povo do Congo, 

que como tantos outros também, tem o objetivo de aterrar, ancorar, atrair as forças espirituais 

desse grupo para os trabalhos realizados dentro ou fora do terreiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: PONTO RISCADO DE PAI FULGÊNIO DA GUINÉ 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: PONTO RISCADO DE PAI FULGÊNCIO DA GUINÉ 

 

FIGURA 13: PONTO DO POVO DO CONGO 



69 
 

 

Teremos, complementar a toda essa variedade de riscados, pontos ligados a figuras em 

específicos que são do escopo de devoção umbandista e que possui papel importante, por 

exemplo, na proteção individual ou coletiva das pessoas adeptas da religião, por exemplo, o 

ponto de força de São Miguel Arcanjo, invocado muitas vezes por mãe, pais e filhos de santo e o 

qual rege, na maioria das vezes, por necessidade de proteção extra durante os trabalhos realizados 

dentro ou fora do terreiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Os pontos riscados, em consonância com os pontos cantados, serão um elemento 

importante de representatividade do ser umbandista. É claro que não serão todos os terreiros a 

utilizarem essas ferramentas mágicas em vista de um intercâmbio espiritual mais efetivo. Mas 

aqueles que o fazem, vão adaptar a sua prática às suas necessidades, exatamente algo que a 

umbanda já sabe fazer de melhor. Espaços mágicos de intercâmbio espiritual, os riscados do 

chão, das tábuas de madeira ou das placas de ardósia serão um símbolo bastante emblemático da 

umbanda. Desenhos nascidos do entrecruzamento de linhas, falanges e entidades com elementos 

religiosos dos mais variados que representarão, em sua dinâmica do além espaço-tempo, a 

capacidade da umbanda de entrecruzar dentro de si, nas zonas de contato de seus corpos e 

consequentemente grafias (extensões de seus corpos), a variedades das muitas formas de viver a 

religião desatrelado a uma lógica racional, que a tudo calcula, delimita e controla. Os pontos 

riscados só existem, porque em sua memória ancorada em corpos diversos, trazem elementos 

 

FIGURA 14: PONTO RISCADO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: PONTO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
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africanos que possuem na arte a representação do seu sagrado. Em linha, imagem e símbolo, uma 

informação, uma história, um conhecimento e um saber a ser aprendido e apreendido, ensinado e 

transmitido. Nada é deixado de lado e tudo é aproveitado e reinventado dentro do círculo, 

representante do ciclo constante de mutação de umbandas. Pontos riscados não fixos, que abrem 

espaço para o novo e para que o mesmo se reinvente, em vista de que novos riscados de um 

mesmo ponto sejam traçados e que vários traços de muitos pontos sejam retrabalhados. Nisso 

reside a dinâmica do ser umbandista, que não carrega em si uma essencialidade única, mas antes, 

uma gama bastante multifacetada de essências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: FIRMEZA DE PRETO-VELHO (arquivo pessoal) 
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CAPÍTULO III 

Da Consulta com os Guias 

“Vovó não quer casca de coco no terreno, pra não lembrar do tempo do cativeiro…” 

O processo de formação do cenário umbandista sempre se deu de maneira bastante conflituosa e 

sua busca por legitimação também foi um dos grandes pesares ao longo dos seus mais de cem 

anos. Se por um lado existiam umbandistas dispostos a viver suas crenças sem se preocupar se 

seus ritos ou práticas incomodavam os demais, por outro lado, vemos um grande movimento dos 

próprios adeptos em normatizar os conteúdos da religião, principalmente por influência política e 

pressão dos próprios intelectuais de umbanda. Parte dessa necessidade terá na academia o seu 

nascimento, pois a partir do momento em que os acadêmicos iniciam seus estudos em torno das 

religiosidades afro-brasileiras conferindo-lhes a alcunha acadêmica de religião, passam a ver aí, 

os intelectuais da própria religião, um campo frutuoso de disputas religiosas pautadas pelos 

desejos de poder e influenciação das opiniões públicas. Em meio às análises acadêmicas muitos 

são os julgamentos encontrados, que indiretamente faziam os intelectuais religiosos produzirem 

obras mais e mais elaboradas em torno do que era umbanda e quais seriam as práticas 

consideradas verdadeiramente umbandistas. Preocupados com a pureza de suas práticas, os 
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umbandistas intelectuais viam no Egito e mais, para além de terras indianas, as origens da 

umbanda. No campo acadêmico, principalmente com Max Müller também encontraremos tal 

perspectiva, quando este teórico valoriza os textos sagrados asiáticos como uma espécie de locus 

originário de todo pensamento religioso do mundo, o qual terá seu ápice de desenvolvimento a 

partir da cultura anglo-saxônica (WIRTH, 2015, p.138). Seriam tais visões aleatórias ou usuais, a 

uma lógica que teve como necessidade a retirada dos contextos coloniais e não europeus da 

autonomia de saberes de povos e corpos, a fim de que só fosse aceito um único modelo de 

racionalidade e, portanto, uma única forma de se viver neste mundo (diverso em constituição, 

mas intensamente dominado, em vista de que houvesse uma universalização evolutiva de 

costumes, religiões, políticas e economias)?  

Modernidade e colonialidade, face e contra face de dinâmicas de expansão e 

dispersão de povos e culturas nunca antes conectados, projetaram imaginários do 

“homem europeu”,submetendo, a malhas administrativas de Estados nacionais, 

ouras histórias e memórias, línguas e escritas. Desvirtuando costumes e redes 

simbólicas, agentes da ordem europeia usufruíram de corpos, ofícios e saberes 

de povos estigmatizados como primitivos, bárbaros, atrasados. (ANTONACCI, 

2015, p.333) 

A ciência e a razão nesse contexto foram as grandes iluminadoras do projeto da 

modernidade, encobrindo seu lado obscuro da colonialidade que expropriou, excluiu e violentou 

habitantes e habitares de continentes como o africano e o americano. Foram os corpos e tradições 

das mais diversas, racializados e discriminados enquanto se gritava em toda extensão do 

continente, tido como desenvolvido e quase que todo cristão, os louros dos avanços racionais e da 

liberdade frente aos ideais de igualdade e fraternidade. Histórias locais foram, por mais de dois 

séculos, renegadas a um patamar de descrédito e depreciação. Quando olhamos para esta tentativa 

de normatização da umbanda, seja pelas teorias acadêmicas, seja por parte do próprio movimento 

umbandista, o que estamos averiguando é a reprodução, menos explícita, dessa tentativa de 

colonizadores em domar instintos e transes, enquadrando sob a rígida estrutura lógica moderna, 

diversidades de vidas e visões de mundo a partir de um paradoxo universal que é o projeto 

capitalista-imperial-dominador. O ponto cantado para os pretos-velhos, que diz que vovó não 

quer casca de coco no terreiro, pra não lembrar ela do tempo do cativeiro, é exatamente para 

apontar a contradição que é ser adepto de uma religião que sofreu, e ainda sobre, constantes 

ataques intolerantes dos mais diversos, mas que, ao mesmo tempo, deseja uma mudança interna 

provocada ou forçada a fim de que essa violentação cesse. Ou seja, não é o outro que se adapta a 
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minha lógica, mas nós – os outros da história – quem devemos fazer essa inversão para nos 

adequarmos ao projeto moderno-colonial. A casca de coco no terreno é exatamente essa tentativa 

de normatização do movimento umbandista e também dos acadêmicos, que enquanto para a vovó 

é de suma importância varrer para fora tais lembranças, para os dominadores é de suma valia 

manter viva na memória corporal e na pele de negros e índios – e consequentemente seus 

descendentes – que só existe um projeto a ser concretizado e este é a universalização de cunho 

ideológico europeu, moral cristã e lógica racionalista. 

Além de silêncios e preconceitos eurocêntricos ante Outros, apreende-se 

pulsares de emanações extraocidentais, reinventando modos de vida na 

contramão de nossas dicotomias. Sem viverem oposições disjuntivas 

cultura/natureza, corpo/saberes, arte/vida, povos e culturas africanas, ameríndias 

e de suas diásporas, renovando-se diante de práticas imperiais, atravessaram a 

modernidade. (ANTONACCI, 2015, p.333) 

O mais interessante é que por mais que a umbanda, nesse contexto de uniformização 

religiosa, tivesse sido tentada a ser apenas uma e não muitas, vemos o quanto resiste, na memória 

de toda gente, as vivências violentas de outrora que marcaram suas vidas e histórias, a ponto de 

mostrar a necessidade de re-existir em meio a essas forças de subjugação. Umbanda é, por assim 

dizer, um intenso persistir de performances em meio aos “entre-lugares” da constante atualização 

de alteridades e de espaços de autonomia para ela ser o que desejar ser.  

a pós-colonialidade, por sua vez, é uma salutar lembrete das relações 

“neocoloniais”remanescentes no interior da “nova” ordem mundial e da divisão 

de trabalho multinacional. Tal perspectiva permite a autenticação de histórias de 

exploração e o desenvolvimento de estratégias de resistência. (BHABHA, 2001, 

p.23). 

Assim como aponta Bhaba, hoje existe a necessidade de olharmos para as relações 

coloniais remanescentes, no sentido de que ainda persistem tentativas unificadoras de projetos 

banhados de uma imagem a priori benéfica para este ou aquele movimento afro-brasileiro, mas 

que por detrás faz emergir uma proposta de dominação e uniformização tal qual aconteceu, por 

exemplo, durante o período federativo da história da umbanda. Rever história aqui é, antes, 

revisitar linhas (as de umbanda e as de pensamento) a fim de que possamos reavaliar no entre-

linhas as tentativas de uma colonização indireta da religião. Existe um conhecimento que 

perpassa as individualidades e os coletivos do meio umbandista que não necessita, muito menos 
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pede, teorização. Teologizar
30

 pode ser uma tentativa de expressar em palavras e em reflexão 

questionadora a experiência religiosa, mas é ao mesmo tempo também um aparato que visa 

engessar em afirmações, conceitos, nomenclaturas e laudas filosóficas acerca de uma vivência 

que apenas o corpo e as suas dimensões sensíveis do tocar, sentir, ouvir, ver, cheirar, cantar, 

desenhar e dançar podem alcançar. Enquanto filosofia de vida e vivência presencial, a umbanda 

pode, sim, ser questionada e teorizada, mas jamais fixada em livros e textos que tornem estas 

experiências rígidas e banalmente acessíveis a pessoas e pessoas. Local da oralidade e do 

aprendizado, como o candomblé, também na umbanda o aprendizado acontece na observação e 

no ouvir constantes do que faz ou não faz, fala ou não fala a mãe, o pai, os filhos de santo e os 

espíritos. Por mais que muitos defendam a complementaridade da tradição escrita a tradição oral, 

ainda sim todo dinamismo da palavra que é falada ou riscada em símbolos pode ser encerrada e 

engessada na tentativa de teologização de saberes que o movimento dos corpos e o balanço das 

guias ressignificam a todo instante.  

A razão não é somente uma secularização da ideia de “alma”, mas uma mutação 

em nova id-entidade, a “razão/sujeito”, a única entidade capaz de conhecimento 

“racional”, em relação à qual o “corpo” é e não pode der outra coisa além de 

“objeto” de conhecimento. (QUIJANO, 2005, p.252). 

Mesmo que a teologia seja uma disciplina que pensa a divindade e as relações humanas 

com essa força, é de cunho racional toda sua formação e constituição enquanto disciplina ou área 

do saber, vide o período escolástico que tem na figura basilar de São Tomás de Aquino a sua 

representante mais fiel. E é por isso que é importante destacar atualmente quais são os 

movimentos que estão se desenvolvendo no meio umbandista, para que possamos localizar 

possíveis projetos de dominação escondidos sob uma imagem positiva de defesa à religião, mas 

que por detrás tem atrelado a si objetivos pessoais de cunho político-capitalista de massificação 

de uma religião plural e não homogênea. Nesse sentido, ao olharmos para nosso momento atual, 

vemos que se espraia no horizonte de nosso contexto brasileiro o nascimento de uma faculdade 

de teologia umbandista e a criação de cursos de teologia e conteúdos sobre a vivência e a prática 

religiosa ensinados em plataformas EAD, que têm suas bases teóricas calcadas em literaturas 

desenvolvidas por figuras bastante influentes do meio religioso umbandista, como por exemplo, 

W. W. da Matta e Silva e Rubes Saraceni. 

                                                             
30

 Aqui apontamos para a criação de uma Teologia de Umbanda. 
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3.1. O nascimento de uma faculdade umbandista 

Emblemática em sua constituição a conhecida Faculdade de Teologia Umbandista, de 

nome popular FTU, é uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC em 18 de 

dezembro de 2003, e que tem na figura de Francisco Rivas Neto, conhecido por Pai Rivas, a sua 

inspiração e força motriz para que ela tenha se tornado o que é hoje. Inicialmente chamada 

apenas de Faculdade de Teologia Umbandista, a FTU teve mudanças em sua nomenclatura, 

recebendo um subtítulo de que não leva mais em consideração apenas o universo umbandista em 

seu corpo teórico, mas todas as religiões afro-brasileiras. Segundo consta no histórico do próprio 

site da instituição a faculdade é mantida desde a sua fundação por meio do auxílio da O.I.C.D – 

Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino -, fundada em 1979 pelo próprio Rivas. Afirma que essa 

iniciativa, nos últimos 45 anos, “ampliou os templos em território nacional, difundindo a 

diversidade das escolas das religiões afro-brasileiras, o respeito a todas as religiões e credos. Suas 

ideias estão alicerçadas em sua vivência com a pluralidade do campo religioso afro-brasileiro e, a 

partir dela, expandiu seus olhares para a teologia afro-brasileira”
31

. Em linhas gerais, o site 

aponta que a FTU nasceu com o intuito de compor exatamente essa diversidade de religiões afro, 

tornando-se um espaço público e aberto de discussões para a promoção de conhecimento e 

diálogo de saberes. Ela representa, sobretudo, uma conquista, pois vai divulgar e disseminar a 

“correta epistemologia, método e ética próprios das religiões afro-brasileiras”. Logo na página 

inicial a faculdade declarará que a FTU é um marco para as religiões afro-brasileiras, por ser ela 

definitivamente a colocar no mesmo patamar de isonomia
32

 as religiões de matriz africanas com 

as demais confissões religiosas do nosso país. Mostra, por assim dizer, a força e a seriedade do 

conhecimento propugnado pelo povo de santo. Ou seja, detentora de uma forte autoimagem, a 

FTU será aquela que se denominará representante do povo de santo, principalmente por ter na 

figura de Rivas Neto um monumento basilar de tradição e conhecimento atestado, por sua vez, 

por meio das iniciações feitas nele pela mão de W.W. da Matta e Silva. Fator complexo para o 

contexto religioso afro-brasileiro, afinal sua teologia não será de todo aceita pelos terreiros, a 

FTU será um caso a parte que merece maior desenvolvimento teórico em vista de que possamos 

compreender melhor sua lógica interna ao conquistar tanto reconhecimento, propondo uma 

                                                             
31 Cf. http://www.ftu.edu.br/sobre acesso em 9 de dezembro de 2016. 

32 Isonomia é princípio geral do direito segundo o qual todos são iguais perante a lei; não devendo ser 

feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação.  
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grande curricular de graduação que ateste ser diversamente abrangente à quase que toda realidade 

afro-brasileira.  

Rivas Neto é uma figura emblemática, hoje mestre de diversas tradições (do candomblé 

ao catimbó) que desenvolve uma extensa literatura como forma de atestar seu conhecimento de 

forma acadêmica e, portanto, acessível, a todos aqueles que desejam compreender umbanda ou 

religiões afro-brasileiras em geral. Conheceu W. W da Matta e Silva no ano de 1971, segundo seu 

vídeo no canal Youtube
33

, e desde então permaneceu por 18 anos com o chefe umbandista até 

receber do mesmo em dezembro de 1987 a transmissão da Raiz de Guiné a qual W.W. da Matta
34

 

era mestre e detentor único do comando da tradição de umbanda esotérica. Em seu blog 

“Espiritualidade e Sociedade na visão das Religiões afro-brasileiras”
35

, rico em informações 

sobre sua trajetória na umbanda, Rivas descreve como aconteceu o ritual.  

Em dezembro de 1987, a O.I.C.D. com todo seu corpo mediúnico presente 

estava esfuziante, espiritualmente falando para receber nosso querido Mestre e, 

muito especialmente, Pai Guiné.  Às 20 horas em ponto adentramos o solo 

sagrado de nosso Santuário. Pai Matta fez exortação, dizendo-se feliz de estar 

mais uma vez em nosso Terreiro. Embora felizes, sentíamos em nosso Eu que 

aquela seria a última vez que nosso Mestre pisaria, nessa sua existência, as 

areias de nosso Templo. (RIVAS, 26 de agosto de 2013)
36

  

Dias depois, Rivas afirma que recebe em mãos do próprio W.W. da Matta um documento 

com firma reconhecida, agora sob a burocracia dos homens, pois já o tinha recebido sob as vias 

espirituais de Pai Guiné, entidade guia de W.W. da Matta, a confirmação que atestava como 

representante direto, em âmbito nacional e internacional, de toda tradição de umbanda esotérica. 

Em caixa alta, escreve mais adiante 

Talvez por circunstancias Pai Guiné e Pai Matta e Silva NÃO PUDESSEM 

DEIXAR O HIATO ONDE USURPADORES VÁRIOS PODERIAM, COMO 

AVENTUREIROS APROVEITAR-SE PARA DESTRUIR O QUE ELES 

HAVIAM CONSTRUÍDO. SABIAM QUE, COMO SUCESSOR DO GRANDE 

MESTRE, EU NÃO SERIA NADA MAIS DO QUE UM FIEL DEPOSITÁRIO 

                                                             
33 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=7gb_3r4NFfg acesso em 9 de dezembro de 2016 

34 Woodrow Wilson da Matta e Silva, chamado popular por W.W. da Matta e Silva, nasceu em Garanhuns 

no dia 28 de julho de 1916, faleceu em 17 de abril de 1988 no Rio de Janeiro, sendo o fundador da Tenda 

de Umbanda Oriental localizada em Itacuruçá, Rio de Janeiro. 

35 Cf. http://sacerdotemedico.blogspot.com.br/ acesso em 9 de dezembro de 2016. 

36 Cf.http://sacerdotemedico.blogspot.com.br/search/label/Transmiss%C3%A3o%20da%20Raiz acesso 

em 9 de dezembro de 2016 



77 
 

 

DE SEUS CONCEITOS DOUTRINÁRIOS. Quem nos conhece sabe que somos 

desimbuídos da tola vaidade! Temos defeitos, mas vaidade não é um deles. Não 

estaríamos de pé durante 45 anos de lutas e batalhas se o espiritual não estivesse 

conosco!  

W.W. da Matta e Silva, assim como Rivas atualmente, também era a seu tempo uma figura 

bastante singular. Icônico, será um grande representante dessa umbanda a qual leva o segundo 

nome de esotérico e que tem em suas práticas um esoterismo (no sentido literal da palavra de ser 

fechado apenas para iniciados) bastante intenso e uma gama de elementos orientais que 

dificilmente encontraremos em outras umbandas. Também conhecido pelo nome iniciático de 

Mestre Yapacani, teve toda sua teorização em torno da umbanda uma influência que mesclava 

cabala, elementos esotéricos egípcios que tinham em meio aos brâmanes as suas origens. O 

chamado Arqueômetro, espécie de mandala possuidora de elementos, símbolos e letras de 

diversos alfabetos e que foi estudado pelo ocultista francês Saint Yves Dalveydre, será o aparato 

mais utilizado por W.W. da Matta, que não terá só em seu guia espiritual Pai Guiné a fonte de 

seus saberes, mas igualmente nos seus estudos e pesquisas pessoais em torno de assuntos 

iniciáticos ao redor do mundo. Esse movimento foi muito comum entre os primeiros intelectuais 

de umbanda, que viam no oriente as origens da religião, chamada também de Aumbandhã, 

neologismo que traz a união de Aum, alusão ao mantra Om e Bandhã, que segundo o próprio 

Matta e Silva vai evocar um sentido do sânscrito de “união com”, sendo a junção dos termos a 

“união ou ligação com o Deus Absoluto”. Tido no oriente o berço da civilização e a Europa o 

ápice do desenvolvimento humano, será nessa desagregação de elementos africanos que o 

movimento umbandista a partir da década 1940 , vai enxergar a possibilidade de legitimação. 

Será no processo de teorização, sobretudo, e de um ideal de universalização, como se todas as 

umbandas tivessem as mesmas origens, que os teóricos de umbanda atacarão as manifestações 

que trazem forte presença de práticas africanas em seus rituais. Se por um lado a academia era 

formadora de opinião e via em religiões de transe e sacrificais atraso cultural, será por outro lado, 

entre uma parcela umbandista, que a ideia de teorização umbandista irá nascer. A todos estes 

conhecimentos e movimentos Rivas Neto faz parte e hoje, mais do que nos anos passados, vai 

carregar a tradição e os ideias desse movimento purificante, de universalização e teologização em 

torno de uma religião que não detém cânones ou estruturação teórica única.  
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FIGURA 17: RITUAL DE TRANSMISSÃO DE RAIZ. 

 

FIGURA 16: TENDA UMBANDISTA ORIENTAL 



79 
 

 
 

 
 

FIGURA 18: DOCUMENTO DE TRANSMISSÃO ESPIRITUAL. 



80 
 

 

Rivas, de acordo as imagens de seu próprio blog
37

, aponta suas origens espirituais e relata 

com detalhes sua relação com W.W. da Matta. Em cada novo texto, que publicado faz alusão à 

tradição que segue, a qual honra de forma bastante veemente com a Faculdade de Teologia de 

Umbandista. Criador de teorias, será no livro “Escolas das Religiões Afro-brasileiras: Tradição 

Oral e Diversidade” (2012), que Rivas trabalhará sua visão em torno da umbanda, servindo de 

base para as estruturas acadêmicas da própria faculdade. Já no prefácio João Luis Carneiro, 

doutor em Ciências da Religião na área de religiosidade afro-brasileira, afirma que dentro do 

campo científico, muitas disciplinas se preocuparam com a intrigante característica de pluralidade 

das religiões afro-brasileiras, mas que “recentemente, por iniciativa do sacerdote destas tradições 

religiosas, F. Rivas Neto (Pai Rivas – Ashapiagha), um novo olhar surgiu” para este campo 

(NETO, 2012, p.11).  

Iniciei minha vivência iniciática no Culto de Nação Africano de matriz ketu com 

o Babalorizá Obá Omolokan Adê Ojubá (Ernesto de Xangô Airá), versado no 

Axô de Orunmilá Ifá, Oluwô que “jogava” Opelê Ifá. Pai Ernesto havia sido 

orientado e mantinha estreitas relações com o babalawô Martiniano Eliseo do 

Bonfim (Ojeladê). O período de oito anos com ele foi na infância, mas as 

vivências foram de tamanha intensidade que ficaram guardadas em minha retina 

espiritual e me possibilitaram um adensamento nos rituais mais ligados à 

tradição africana. Após o contato com Pai Ernesto conheci várias pessoas, mas 

duas merecem destaque, pois me introduziram e iniciaram na Umbanda: Sr. 

Antônio Romero (Umbanda Mista) e Roberto Getúlio de Barros (Umbanda 

Traçada), de 1962 a 1968. Em 1968, abri minha primeira Casa de Fundamentos 

e em 1971 tive o prazer único de conhecer W.W. da Matta e Silva e passar 18 

anos de vivência como seu discípulo na Umbanda Iniciática. Em 1987, passei 

pelo ritual de Transmissão da Raiz, o que me fez seu sucessor. (Ibidem, p.22) 

Munido de uma gama ampla de iniciações, Rivas se utilizará de sua vivência de terreiro e 

experiência de observação dos rituais para sistematizar – e não engessar, segundo ele mesmo 

escreve – em um conceito tudo aquilo que diz respeito às religiões afro-brasileiras. Vai 

desenvolver a partir do conceito de “escolas” a ideia de que este é um espaço que “pressupõe 

fundamentos que são transmitidos de pai/mãe espiritual para filho(a) em uma relação de oralidade 

e de experiências vivenciadas, não adquiridas em livros técnicos” (Ibidem, p.23). Afirmará que o 

conhecimento de santo só existe quando o mesmo é vivenciado, mas que para definir “escolas”, 

isso não basta, sendo importante a criação de uma epistemologia, um método e uma ética. Em sua 

                                                             
37 

 Imagens retiradas de http://sacerdotemedico.blogspot.com.br/2012/08/a-tradicao-em-marcha-fracao-do-

acervo.html e http://sacerdotemedico.blogspot.com.br/2013/08/excertos-da-raiz-de-guine-na-visao-

do.html acesso em 9 de dezembro de 2016. 
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contradição, ainda conclui que o seu entendimento por escolas tem a “intenção de exaltar as 

múltiplas práticas culturais-religiosas afro-brasileiras, que alimentam em espírito todos que a 

procuram” (Ibidem, p.24). Quando falamos sob uma ótica pós-colonial em torno dos cânones 

normativos criados pela modernidade, estamos falando exatamente dessa ideia, que o próprio 

Rivas alega em sua obra, que é a produção de moldes ou epistemologias necessária para se 

estudar e compreender um campo que foge à normatividade da racionalidade e do método 

científico ocidental. Afirmamos ser contraditória a ideia do autor em defender a diversidade das 

religiões afro, por justamente tentar sistematizar com uma epistemologia – categoria essa 

estritamente cunhada em contexto modernidade/racionalidade – saberes e vivências de corpos 

diversos de religiões como candomblé e umbanda. O uso do conceito “escolas” é polêmico, pois 

sua trajetória se inicia provavelmente no período clássico da história, que por si só é uma divisão 

eurocêntrica, que tem na Grécia o ideal de educação e superioridade humana, que a própria 

Europa exalta em seu processo classificatório de civilidade. Além disso, neste processo de 

desconstrução decolonial, é válido afirmar que por “escola” também vamos compreender o 

ensino formal, que tem em estruturas como que grandes (curriculares) as bases da maneira como 

se deve lidar com o conhecimento. Lugar de hierarquia, de sistematização, de ordenação e 

padronização, a escola é por si só um bom exemplo – aqui utilizado por Rivas – do quanto é 

possível encarcerar em salas e carteiras corpos e mentes múltiplas, em vista de que dali saiam 

prontos seres aptos a colaborar com a lógica de produção em massa do capitalismo.  

Nas Religiões afro-brasileiras ou afro-americanas, pela diversidade de seus 

adeptos, há também uma diversidade de ritos e formas de transmissão do 

conhecimento […] As várias Escolas correspondem a alguns tipos de visões, 

alguns deles voltados mais aos aspectos míticos e outras à “essência” espiritual, 

abstrata. As várias forças de interpretar e manifestar a doutrina são diferentes, 

mas a “essência” de todas é a mesma, e , no caso da Umbanda por exemplo, 

todas são legitimamente denominadas umbandistas.  (Ibidem, p.22) 

Rivas, ao defender sua visão de escolas enquanto unidade da diversidade de umbandas, 

recai sobre o uso do termo “essência”, como forma de apontar, que existe algo de essencial que 

perpassa as diferentes umbandas, no sentido de que existe um núcleo que faz com que todas 

sejam uma e que essa uma seja várias (Ibidem, p.28). Até aqui, entendível, pois de fato, muitas 

são as umbandas, porém o risco de usar o termo “essência”, recai exatamente numa visão 

universalista de religião, própria de uma visão eurocêntrica humanista de evolução que enxerga 

uma variedade de caminhos que certamente darão em um único ponto de chegada, que é o 
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exemplo maior de civilização e modelo cultural, a Europa. É uma lógica que perpassa 

indiretamente a mesma tentativa das visões antropológicas que questionavam o que faziam 

homens negros e brancos diferentes uns dos outros, apenas como forma de atestar que é a 

humanidade que os torna iguais, sendo essa mesma ideia de humanidade uma criação do próprio 

projeto chamado Modernidade. Rivas desenvolve um pensamento que leva em consideração uma 

teoria central de Princípio Espiritual que é base ou a fonte do nascimento das quatro principais 

áreas de conhecimento humano, classificado por ele como: religião, filosofia, ciência e arte. 

Aponta a partir desse ponto primeiro uma reta que dá em outro ponto e que a partir daí pode 

formar numa rotação em círculo, que irá gerar um gráfico repartido em camadas (quatro pedaços 

de acordo com as áreas de conhecimento humano) que leva em consideração o conhecimento 

mais ou menos próximo da centralidade, ou seja, o princípio espiritual. Inserindo isso na lógica 

das religiões afro-brasileiras, Rivas vai afirmar que as mesmas se caracterizam pela maior ou 

menor influência de suas matrizes formadoras (americana, africana e indo-europeia), no sentido 

de que são mais ou menos próximas desse ponto central essencial (Ibidem, p.30). Quanto mais 

afastada do centro, mais periférica é a escola afro-brasileira, portanto mais distante de sua 

essencialidade. E quanto mais próxima do princípio espiritual, mais condizente com suas origens 

ela está. Afirma que as religiões dispostas na periferia possuem tendência mais extremista, 

enquanto que as do centro possuem caráter de convergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: A MANIFESTAÇÃO DO PRINCÍPIO ESPIRITUAL. 
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Existe aí uma série de problemáticas, pois em primeiro lugar, quando falamos de 

essencialidade, não estamos levando em consideração as diferenças, que por si só geram vida e 

vida em pluralidade. Tudo que possui essência está fadado a ser, mais dia ou menos dia, a mesma 

coisa em todos os lugares. A ideia de se estar próximo ou distante dela atesta indiretamente uma 

visão de que as mais centrais estão dentro dos padrões, enquanto que as mais distantes (difíceis, 

segundo Rivas, ao diálogo inter-religioso) são uma espécie de afronta à normatividade. E em 

segundo lugar, afirmar as origens românticas das religiões afro-brasileiras é trabalhar com 

generalizações, as quais tanto o candomblé, quanto principalmente a umbanda, não podem estar 

inseridas. Esse tipo de afirmação pode ser considerada violação dos saberes e das histórias locais, 

ou seja, abafa-se o particular em detrimento de uma ideologia histórica, que pensa a vida a partir 

de um pensamento linear construído sob estruturas rígidas e marcos históricos apenas para que as 

resistências de vida não existam. Quando Rivas afirma que “o povo brasileiro é um povo mestiço, 

pois se trata da convergência dessas três matrizes” (Ibidem, p.47), defende como constituição um 

ser brasileiro criado sob uma lógica imperialista, que coloca eqüidistantes as origens européias e 

ameríndias como se ambas vivessem num mesmo patamar de alteridade. Não só em sentido 

religioso, mas sócio-cultural, é importantíssimo reavaliarmos esses modelos enaltecidos do ser 

brasileiro, que não possui uma única identidade, mas múltiplas formas de ser e estar, a qual a 

umbanda também está inserida enquanto religiosidade que não pode ser definida. A isso é que a 

 

FIGURA 20:  O CONHECIMENTO HUMANO. 
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pós-colonialidade chama de classificação ou racialização, aparato dominador de diferenciação, 

que classifica sob a égide científica e sociológica povos e costumes, saberes e viveres. 

O papel da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, Templo das Religiões afro-

brasileiras desde 1970, bem como de outros templos, é colaborar para reverter o 

processo de fragmentação que ocasiona os conflitos internos (dilemas 

existenciais de cada indivíduo) e os conflitos externos (guerras, desigualdades 

sociais e injustiça).  (Ibidem, p.26) 

A partir do dia 28 de agosto de 2000, Rivas e sua Ordem passam a desenvolver trabalhos 

dos mais diversos alegando ser um serviço importante para o universo religioso afro-brasileiro. 

Ou seja, toda lógica dominadora que quer ter razão diante da diversidade, atestando inclusive a 

existência dessa diversidade, faz exatamente este movimento de agregação dos símbolos e 

valores do outro, para transpor a lógica desse outro à sua própria lógica. Assim, o outro usurpado 

não poderá alegar que foi roubado ou que o que estão fazendo não se encaixa na tradição. Sendo 

Rivas mestre de diferentes toques e tradições, certamente seus ritos estarão salvaguardados de 

críticas ou ações de terceiros. Com relação à umbanda, Rivas as classificará enquanto mais 

próximas do eixo central do princípio espiritual, no sentido de que na (a) Pajelança, Jurema, na 

(b) Umbanda Traçada e Candomblé de Caboclo e na (c) Umbanda Branca, Umbanda Cristã e 

Umbanda Oriental, estão as origens primevas do movimento umbandista. Alega a influência 

essencial das três matrizes e afirma que a umbanda é uma unidade aberta (Ibidem, p.108). Em 

linhas gerais, sua tentativa resvala tanto na classificação epistêmica de que sempre há uma 

origem para coisa que existe e na tentativa de organizar logicamente influências e influenciadores 

no cenário de formação da religião brasileira. Definir quais umbandas são originárias é dar 

preferência a uma ou outra vertente, elevando seu caráter de originária das demais manifestações. 

E nisso reside uma lógica a qual por meio de tal teorização o próprio teorizante se sinta incluso 

em sua formação teórica, principalmente como forma de atestar que suas origens são as mais 

fundamentadas e, portanto, a mais certa para servir como modelo de normatização para as 

demais. São essas entrelinhas que precisamos ler e reler, pois por detrás de toda tentativa 

racionalizante e de teorização, existe uma lógica de poder, que teremos, por um lado, dominados, 

e por outro, dominadores. 

Em seu trabalho, Rivas, ao concluir seu pensamento, aponta a teologização como uma 

forma de criar pontes e interfaces, como forma de intermediar ciência e religião. Ou seja, “ela 

decodifica as crenças ou religiões para o conhecimento científico. De forma idêntica traduz as 
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contribuições da ciência para a religião e para a sociedade” (Ibidem, p.128). Existe aqui um 

caminho o qual se faz necessário, segundo exigências coloniais, de que a religião, em especial a 

afro-brasileira, sempre tente fazer um esforço para se explicar. Não basta para o lado ocidental da 

história além de dominar e violentar tais manifestações de vida, também exigir que ela se adéque 

aos padrões da ciência. Nesse sentido a teologia, enquanto termo cristão que pensa a realidade 

sob a ótica do religioso está de alguma forma a serviço desse projeto de dominação. Dialogar não 

é mudar o seu jeito de falar ou de ser, mas ser inteiramente o que se é. Dialogar é dar espaço à 

forma como o outro vive, sem comparações com os parâmetros de um pensamento cartesiano. Ao 

dialogar com a academia, a teologia não vai levar a totalidade do outro para este universo de 

separações. E é isso que precisamos repensar, seja com a criação de uma Faculdade de Teologia 

Umbandista ou com qualquer outra instituição que tentará intermediar diálogos. Não há o porquê 

de intermediarmos grupos que podem sozinhos se comunicar, expressar, sendo o que são. Que a 

umbanda fale por si só e que não precise de representantes para falar e ou teorizar em seu nome. 

Pois àquele que possui a função de intermediar, também é dada a função de oprimir e dominar 

falas, posições, pensamentos, diversidade de vidas e movimentos.  

 

3.2. A Umbanda Sagrada e sua magia  

Dentre a diversidade de Umbandas, temos uma vertente conhecida pelo nome de 

Umbanda Sagrada, que  tem sua origem por meio de Rubens Saraceni, sacerdote umbandista e 

mago, como se autointitulava, e que veio a falecer no dia 9 de março de 2015, em São Paulo. Sua 

figura também foi, para a história da umbanda nos últimos quarenta anos, bastante importante. 

Produziu, ao longo da sua vida, oitenta obras, sendo cinquenta psicografados e trinta de própria 

autoria. O Colégio de Umbanda Pai Benedito de Aruanda, fundado por Rubens em 1999, é hoje 

um dos maiores centros de formação de sacerdotes umbandistas de São Paulo. Atrelado a ele, 

também existe o Colégio de Tradição de Magia Divina, um espaço que formou e ainda forma 

milhares de Magos dessa Tradição desenvolvida por Saraceni nos últimos 20 anos. No ano de 

2004, por sua vez, criou a AUEESP - Associação Umbandista e Espiritualista do Estado de São 

Paulo – a qual tem como intuito concentrar num cadastro amplo todos os terreiros e templos de 

umbanda que praticam a Umbanda Sagrada em São Paulo. Sua marca está, sobretudo, em seus 

livros, que concentram uma vasta teorização sobre a umbanda, a qual ele denominou como 
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Sagrada, fundando, assim, uma vertente própria da religião, que carrega em seu corpo elementos 

bastante diversos da Umbanda Esotérica. Seu pensamento teve e ainda tem um peso muito 

grande, mesmo em meio aos umbandistas que não seguem sua linha, pois enquanto figura pública 

para o movimento, Saraceni participou ativamente de iniciativas que defendessem a religião 

contra a intolerância de todos os tipos. Formador de opinião pública, teve nos últimos 20 anos 

diversas reportagens publicadas em veículos de comunicação e formou, por quase toda sua vida, 

seguidores fieis que até hoje divulgam a Umbanda Sagrada e a Tradição de Magia Divina. 

Entendemos por doutrina o conjunto de princípios que servem de base a 

um sistema religioso, político ou filosófico. No caso específico da 

Doutrina de Umbanda ora proposta, é a codificação de normas que devem 

ser seguidas pelos praticantes umbandistas e não a doutrina litúrgica, 

embora haja constante mediação entre ambas. Isso não significa que a 

Umbanda não precisa ter uma liturgia que deva ser aceita e seguida por 

todos os seus adeptos.  (SARACENI, 2016, p.15) 

Preocupado com a hegemonia do seu próprio movimento, Saraceni será aquele que vai 

impor certas regras em vista de que haja uma normatização e padronização na forma como se 

pratica a Umbanda Sagrada. O sacerdote vai desenvolver obras específicas que terão o conteúdo 

doutrinário como tema central, a fim de que o movimento em si mesmo possa se expandir. Na 

introdução do “Manual Doutrinário, Ritualístico e Comportamental Umbandistas”, Rubens 

afirma que a “Umbanda está tomada pela paralisia, pelo imobilismo mental e consciencial. Sua 

estrutura de cúpula tem sido impermeável e estática; não aceita mudanças. O que mais paralisou a 

religião foi a preguiça e a falta de disposição” (Ibidem, p.16). Detentor de severas críticas ao 

movimento umbandista, o líder da Umbanda Sagrada se sentirá munido de uma missão 

importante, que visará a renovação de toda a religião por meio de uma sistematização e 

unificação dos conteúdos e ritos de terreiros que seguem a umbanda sagrada, mas que ainda não 

haviam se adequando aos padrões da mesma, e de terreiros que não tinham filiação alguma, mas 

que praticavam umbanda sagrada à sua maneira. Dentro de nossa análise, a qual tem como pano 

de fundo a teoria pós-colonial, percebemos, assim como na FTU, uma intenção de unificação e 

universalização, a qual Rubens, ao propor um manual de doutrinas e de comportamento, não leva 

em consideração a vivência particular de cada terreiro, que mesmo seguindo sua umbanda 

sagrada, também possui particularidades e vidas locais que vão moldar a identidade dos pais e 

filhos de santo e de todo ritual. Além disso, em tal manual muitos o levarão em consideração 

como uma espécie de guia geral umbandista, como se toda a umbanda praticada em terras 
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brasileiras fosse igual ou semelhante à forma como é explanada no livro. Feito de imagens, além 

dos textos, a obra será uma espécie de guia de etiqueta do ser e do se portar umbandista, dentro 

do espaço do terreiro e na maneira como os rituais e até mesmo incorporações devem acontecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criador da chamada Teologia de Umbanda Sagrada, Saraceni vai desenvolver conteúdos 

dos mais variados dentro da umbanda. Dos pontos riscados, os quais vimos que possuem uma 

caracterização bastante particular de terreiro pra terreiro e de entidade pra entidade, até a maneira 

como cada umbandista deve praticar no espaço particular de sua residência a religião.  

 

 

 

FIGURA 21: DANÇAS RITUAIS. 

 

FIGURA 22: OFERENDA 
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Além de todas as diretrizes que visem à homogeneização dos rituais e dos conteúdos 

doutrinários, Rubens também será uma figura bastante influenciada pelos seus ideais de 

purificação e cristianização da umbanda. Além da não oferta de sacrifícios animais, como 

acontecem nos candomblé e em muitas umbandas trançadas, o líder umbandista defenderá uma 

visão em torno de orixás de maneira bastante monoteísta, no sentido de que a “Umbanda não é 

politeísta e os orixás não são deuses [mas] divindades de deus […] são irradiações divinas que 

amparam os seres até que evoluam” (Ibidem, p.90). Dominar o outro, nesse sentido, nunca foi ao 

longo da história uma tarefa fácil, principalmente porque diante de toda essa tentativa o 

colonizador está lidando com multiplicidades de vidas. Homogeneizar ou padronizar o diverso é 

uma tarefa difícil. Nesse sentido a tentativa de padronização, em específico na religião, vai 

acontecer por meio do convencimento e da teorização, a qual os adeptos aderem sem maiores 

questionamentos, pois quanto mais complexo o conteúdo teórico, mais barreiras estes mesmos 

adeptos possuem, no sentido de compreensão e questionamento do que está sendo ensinado. Na 

lógica racionalista você só questiona o que sabe que está sendo questionado, porém, para dar 

conta disso, você precisa dar conta de toda produção teórica envolvida. Na umbanda do Saraceni, 

a lógica pode ser bastante parecida, pois enquanto figura produtora de livros e conteúdos sobre a 

religião, Rubens será certamente uma figura de peso, a qual a maioria das pessoas sentirão medo 

ou barreiras em questionar o que ele diz ou produz.  

 

FIGURA 16: CULTO DOMÉSTICO 
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A Umbanda é uma religião extremamente rica em recursos, com suas 

Divindades, seus Guias, seus fundamentos teológicos e práticos, seus 

rituais, seus cantos, suas danças, etc. Vamos explorar ao máximo esses 

recursos, com cultos de atendimento individual, cultos doutrinários, para 

conversão e batismo, cultos coletivos, cultos familiares, aulas, palestras e 

atividades culturais em geral.  (Ibidem, p.84) 

Rubens será uma pessoa bastante versátil, que terá em seus seguidores um caminho 

frutuoso de crescimento e disseminação de suas ideias. Ao adaptar os conteúdos da religião 

umbandista à sua lógica, formatará em seu templo modelos de cursos e formações bastante 

rígidos e secretos, que serão ensinados e retransmitidos em larga escala, exatamente como 

espécie de produção em massa, que tem no capitalismo e na modernidade a sua gênese. Além dos 

módulos de desenvolvimento mediúnico e de sacerdócio umbandista, também encontraremos os 

diversos graus de Magia Divina, que segundo o líder umbandista, não necessariamente precisa ser 

umbandista para se praticar. Milhares de magos já foram iniciados e hoje, em especial no Colégio 

Pena Branca, do sacerdote Alexandre Cumino, seguidor fiel de Rubens, centenas de pessoas são 

formadas em diversas magias. Com um valor de matrícula e mensalidade, a formação em Mago 

da Tradição de Magia Divina demanda tempo e dedicação. Com a morte do líder umbandista, 

atualmente o surgimento de novos graus de magia foi interrompido, pois somente a ele era dado 

esse poder de trazer à Terra esse despertar, porém, sabe-se que outros estágios foram indicados e 

nisso, certamente algum de seus seguidores dará continuidade.  

Além dessa estrutura, encontraremos conectados aos ideais de Umbanda Sagrada, os 

recentes estudos de umbanda em plataformas de estuda a distância (EAD). Curioso, porém 

bastante eficiente, devido à abrangência que a internet possibilita, o Umbanda EAD 

(https://www.umbandaead.com.br/), será um site de cursos bastante influentes que vai divulgar, 

por meio de seus tutores uma ideia de umbanda a qual pode se confundir com um único tipo de 

umbanda, que nem sempre as pessoas sabem como diferenciar. Alexandre Cumino, além de 

coordenar seu próprio templo, também será professor do curso “Teologia de Umbanda”. Forte em 

suas palavras, vai defender a visão de seu mestre com bastante categoria e propriedade. Com 

duração de um ano, pois para se desenvolver mediunicamente nos terreiros de umbanda sagrada é 

preciso ter estudado a teologia de umbanda, o curso também terá um custo de matrícula e 

mensalidade. É louvável a capacidade de atualização do movimento umbandista, pois isso 

também é característico de seu ser enquanto zonas de contato. Porém, dependendo da lógica que 

https://www.umbandaead.com.br/
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se serve disso, muitos riscos também podem surgir, quando percebemos que por detrás de 

tamanho crescimento, temos uma expansão ideológica religiosa que leva em consideração apenas 

um modelo de umbanda, por exemplo. As pessoas que adentram tais plataformas o fazem por 

muitos motivos, e dentre alguns podemos dizer que o primeiro diz respeito à busca pessoal de 

cada indivíduo em viver a sua vida religiosa. Outro aspecto está ligado à dificuldade de muitos 

em aprender nos próprios terreiros, que nem sempre são abertos à literatura ou a maneira mais 

escrita de ensino dos conteúdos da religião. Além disso, é comum que as pessoas busquem esses 

cursos como curiosidade pessoal, apenas como forma de adquirir certos conhecimentos sem que 

haja qualquer tipo de comprometimento com terreiros e entidades, característica essa também 

presente na umbanda. Contudo, essas mesmas pessoas, que nem sempre são umbandistas, podem 

incorrer um risco de confundir o que está sendo ensinado com o que é ou não é umbanda, ou seja, 

por falta de critérios de que a umbanda é, na verdade, umbandas, muitos podem acreditar ser, por 

exemplo, esta teologia de umbanda a única e verdadeira forma de se viver e praticar a religião. E 

aqui entram os planos de dominação e uniformização do movimento umbandista, que por 

diversas vezes tentou consolidar este projeto. É preciso colocar nossa atenção a isso, pois muitos 

terreiros, em sua diversidade de ser, podem sofrer o risco do esquecimento ou do abafamento, que 

é típico da dinâmica entre dominador e dominado, que não permite o segundo se sobressair ao 

primeiro. Hoje, em linhas gerais, com a imersão no ciberespaço, a Umbanda Sagrada é um ramo 

que tende a crescer ainda mais, pois nos processos de diluição da modernidade, tudo o que é 

generalizante tende a tomar força com o tempo. E é aqui que a interpretação deve começar, no 

sentido de que em nosso trabalho, já iniciamos um alerta para esses movimentos em vista de que 

as localidades sejam salvaguardas em sua originalidade de viver umbanda. Assim como não 

existe certo e errado no jeito de ser umbandista, também não há certo ou errado nas ideologias de 

figuras como Rubens Saraceni e Rivas Neto, pois a eles também é permitido viver a umbanda ao 

seu jeito. A questão está para muito além disso, quando da tentativa de tal movimento de saírem 

de seus espaços em direção à normatização e engessamento da maneira como o outro vive a sua 

religião. Aqui reside a violência colonial a qual as teorias pós-modernas tentam recair o seu olhar 

e o qual, a Ciências da Religião deveria levar em consideração a partir de novos recortes teóricos 

que não mais permaneçam circunscritos aos cânones europeus de se fazer ciência e de se produzir 

conhecimento. 
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CONCLUSÃO 

Do Fechamento da Gira 

“Missanguê missanguerê Exu abre a porta e me fecha o terreiro...” 

Estudar religião nunca foi nem nunca será uma tarefa fácil. Ao longo deste trabalho, nossa 

principal crítica resvalava exatamente nessa tentativa, por parte da academia em tentar 

compreender a partir do “olhar de fora” manifestações religiosas e filosóficas. Nossa inquietação, 

ao optar pela umbanda em nossos estudos, se iniciou quando percebemos em meio à produção 

acadêmica uma diminuição considerável de trabalhos a respeito da religião. Nos questionávamos 

sobre o que havia acontecido, pois por outro lado o candomblé se mantinha como um objeto 

largamente estudado em programas de sociologia, antropologia e história. Mesmo nas Ciências 

da Religião, que não carrega no Brasil uma longa tradição de estudos sobre religiosidade afro-

basileira, tinha mais trabalhos voltados ao culto de Ifá e aos Orixás, do que trabalhos dedicados 

exclusivamente à umbanda. Nesse sentido foi que conscientemente resolvemos por tomar à mão 

os clássicos da sociologia e da antropologia para averiguar o que tais figuras haviam falado, 

agora sob um novo olhar, a respeito da umbanda e seu longo processo de formação. Nessa busca, 

apresentamos no primeiro capítulo uma retomada de visões e posições e nesse ínterim pudemos 

reparar que a academia, enquanto formadora de opinião, contribuiu ela mesma para o descrédito 

da umbanda frente a outras manifestações religiosas largamente estudadas por pesquisadores do 

Brasil. Hierarquizada e hierarquizadora, a universidade foi o espaço que colocou no patamar mais 
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elevado o candomblé em detrimento da umbanda, que era à sua visão uma religião em vias de se 

fazer. Bastide será o primeiro a criticar de maneira bastante preconceituosa a macumba e 

posteriormente a umbanda. Cândido tentará compreender, por outro lado, o ser umbandista como 

uma espécie de gradiente que recebe mais ou menos influências de religiões como o kardecismo 

ou o próprio candomblé sem levar em consideração outros tipos de religiosidade que pudessem 

influenciar a umbanda. Concone valorizará a cultura brasileira e enxergará no umbandista a 

manifestação religiosa por excelência da identidade brasileira. Enquanto que Ortiz vai falar que a 

religião de umbanda é reflexo da sociedade enquanto espelho de contradições inerentes ao 

brasileiro. Diana Brown, por sua vez, será aquela que valorizará apenas a visão política de 

disputas do meio umbandista, sem levar em consideração particularidades de visões distintas de 

outras denominações de umbanda. Enquanto Lísias irá apontar com particularismo as formas de 

umbanda paulista, mas que no fundo não podem ser levadas em consideração como único 

modelo, por ser antes, a própria umbanda paulista tão diversa quanto as outras umbandas dos 

diversos estados brasileiros. 

A academia, por sua vez, mesmo criticando a umbanda em seus escritos, foi a responsável 

por elevar a mesma a categoria de religião. A questão, porém, que envolve essa ação diz respeito 

ao fato do que se entendia e ainda se entende por religião. Racionalista e sempre nece ssitária 

de moldes ou estruturas que comportem a visão de mundo iluminista moderna, a academia será 

uma grande contribuidora e incentivadora deste movimento de umbandistas que tentam desde a 

época federativa organizar, estruturar, homogeneizar e unificar as diversas umbandas em uma só. 

Porque, como pudemos ver nos escritos do primeiro capítulo, por religião não compreendemos a 

umbanda ou o candomblé, que tem o transe, a festa e a natureza como a centralidade de sua 

religiosidade, mas, sim, as religiões cristãs, tidas como modelos de uma verdadeira religiosidade, 

que tem na devoção piedosa, no moralismo e na estruturação hierárquica de cânones e 

representantes as bases de suas crenças. Nesse sentido é que nos apropriamos da teoria pós-

colonial para apontarmos nas entrelinhas da história da umbanda, os riscos de opressão que 

sofrem essas religiões, quando da tentativa de uniformização e padronização de suas práticas. 

Defensores da diversidade de vidas e da manifesta variedade de saberes, os descoloniais serão 

aqueles, hoje, responsáveis por questionar o projeto modernidade. A academia terá uma 

participação bastante ativa na expansão desse projeto, pois ao teorizar sob a égide do positivismo 

a humanidade como um todo, vai classificar e racializar toda e qualquer forma de cultura que não 
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se adéque aos parâmetros europeus. Essa justificativa será utilizada pelas colônias para justificar 

a sua dominação e expropriação de bens e saberes desde África até as Américas. Ao focalizarmos 

tais ações de cunho universalista no âmbito particular, em especial em meio à umbanda, vamos 

observar uma mudança de lógica dentro da própria religião provocada por tal visão, que fará com 

que a umbanda busque suas origens para além das africanidades em direção ao oriente, que para a 

própria academia era o berço da religiosidade do mundo, donde o início evolutivo partia em 

direção às formas mais complexas de religião alcançadas na alvorada das religiões monoteístas.  

Logo, nosso segundo capítulo nasce com o intuito de apresentarmos, primeiro, a teoria 

pós-colonial como via alternativa de reflexão em torno da religião e sua aplicabilidade em meio à 

história umbandista, para que em seguida, possamos apontar particularidades da própria umbanda 

não encaradas de maneira contribuidora ou positiva pela própria academia, pelo contexto social e 

político a qual ela se desenvolveu, e pelos próprios umbandistas, que se viram obrigados a mudar 

quem eram por influência destes dois fatores apresentados. Trabalhamos com diversas categorias 

descoloniais a fim de que tivéssemos ampla visão dos aparatos de dominação de um colonialismo 

velado em período de Estado Novo. E dentre os principais, as zonas de contato é o que o melhor 

traduz o espaço da limiaridade que faz da umbanda ser muitas umbandas. Lugar dos encontros 

entre colonializador e colonizado, as zonas de contato são o espaço da constante dinâmica do vir 

a ser umbandista que se traduz em sua estrutura não rígida, aberta e heterogênea. Olhamos não 

para o que ela não é, lógica essa típica de um pensamento moderno-imperial-capitalista, mas 

observamos tudo aquilo que ela é, próprio de uma visão descolonial que visa, antes de tudo, a 

desconstrução de todo e qualquer tipo de molde, universalização, unificação ou engessamento das 

múltiplas formas de vidas. Nesse sentido achamos válido nos debruçarmos em cima da 

cosmologia umbandista, como forma de trazermos mais do seu ser para fora dessa condição de 

renegação que a própria história contada pelo dominador fez questão de abafar ou esconder. 

Optamos por falar especificamente da magia dos pontos riscados, por serem estes, espaços de 

conexão por excelência, portanto zonas de contato, entre este e os vários mundos habitados os 

quais a umbanda conversa, dialoga, caminha e faz trocas. Belos em sua estética, os riscados são 

uma forma de apontar a lógica interna da umbanda, que é contrária a toda forma racionalista da 

academia e, consequentemente, da modernidade em si. Locus de interação e de manipulação de 

forças conhecidas e desconhecidas, os pontos riscados terão suas origens em África. Modificados 

ao longo tempo e moldados segundo as características do que hoje é a umbanda, estes símbolos 
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serão sinônimo de identidade, de resistência, de poder e de representatividade. Os círculos 

grafados são, por assim dizer, o reflexo dos inúmeros encontros que a umbanda vive e, ao mesmo 

tempo, promove, no sentido de que ela mesma é resultado dessas zonas de contato entre diversas 

manifestações religiosas, contextos culturais e políticos. Produtora de uma lógica que joga para 

uma dimensão não física, mas sensível ao corpo, as suas relações pessoas e interpessoais, a 

umbanda não será uma religião que buscará raízes únicas ou uma história originária de seu 

nascimento. A ela não está inserido este desejo, provocado pela academia e pelos intelectuais de 

dentro da religião, que desejavam a todo custo encontrar os caminhos que fizeram a umbanda ser 

o que ela é hoje. Sua preocupação, por outro lado, caminha em direção ao acolhimento das 

diferentes vidas que em suas linhas se manifestam. Umbanda é, inclusive, a união de tudo aquilo 

que não se encaixa em padrões. Ela é resultado da junção, da influenciação e da interação de 

grupos que sofreram, de alguma forma, com as ações de um colonialismo violento e usurpador. 

Nesse sentido, resolvemos propor para o terceiro e último capítulo uma apresentação mais 

clara do panorama umbandista nos dias de hoje. Em meio a tantas mudanças sociopolítico-

econômico-religiosas, urge que olhemos para o cenário umbandista, em vista de que possamos 

apreender a sua realidade que ainda vive, hoje de uma forma mais velada, a tentativa de 

normatização da religião. Optamos por falar mais especificamente do nascimento de uma 

faculdade de teologia umbandista e da criação de cursos de formação sobre umbanda fortemente 

estruturados e rígidos em seu ensino, por serem tais acontecimentos um reflexo ainda presente de 

uma ação colonial que não morreu com o fim formal das colônias e da escravidão, mas que ainda 

se mantém viva na memória coletiva de mentes e corpos em toda extensão latino-americana. São 

as colonialidades que surgem no entre-espaço da história, construídas a partir da ótica do 

dominador, que tenta a todo custo abafar as localidades em detrimento de um projeto de 

universalização, possuidor de uma justificativa “falha” de igualdade entre homens. Ou seja, 

defende-se uma mesma humanidade e atribui-se à alteridade as tentativas de unificação, mas no 

fundo o que estão sendo controladas são as vidas em suas diferentes formas, que a muito 

incomoda quem deseja alcançar o topo da representação de grupos e coletivos. Uma faculdade de 

teologia umbandista implica um tipo de reprodução de um sistema já declaradamente falho. Não 

adianta tentar uma vez mais sistematizar algo sob a égide de um pensamento moderno, seguindo 

uma episteme propriamente cartesiana-racionalista, se o que se está lidando é, na verdade, um 

tipo de saber que não nasce a partir dessa fonte, mas que pulsa e eclode das vivências e das 
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experiências de corpos que dançam incorporados em espíritos sob o ritmo cadenciado de toques e 

atabaques. Tentar infundir uma lógica, ao ponto de se autodenominar representante de toda uma 

comunidade (de santo), tendo como escopo teórico um pensamento essencialista, é promover 

uma violentação sem tamanho à liberdade e a real alteridade de terreiros e centros umbandistas 

espalhados por diversos estados deste diverso Brasil. Por outro lado, formações que impliquem 

em um código de comportamento é não permitir que a característica principal do ser umbandista 

se manifeste, a ponto de gravar em imagens, jeitos e trejeitos corretos e aceitáveis na hora do rito 

acontecer. Padronizar é a regra para os grupos que apresentamos neste nosso capítulo, porque no 

fundo, o que está por detrás é ainda a mesma ideia de dominação, colonização e catequização 

presente desde o início do século XVI. Infelizmente não é o tipo de coisa que a grande maioria 

das pessoas enxergue, ao ponto de indicarem que em tal visão – a de que estamos fazendo isso 

em vista de legitimação do movimento umbandista – ser vista como benéfica para todo o coletivo 

religioso. Não é nosso papel apontar se a FTU ou se a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni não 

são as corretas, até porque elas se inserem, como todas as demais umbandas, na mesma visão de 

multiplicidade do ser umbandista. A questão que nos provoca questionamentos caminha, no 

entanto, para esta ideia de que à medida que esses movimentos se tornam complexos em 

teorizações e estruturações, mais os mesmos se sentem no direito de se autonomear 

representantes, por terem adquirido mais conhecimento e entendimento do que os demais. 

Adquirir conhecimento, aqui, apenas entra na lógica racional, que trabalha com a ideia de 

acúmulo como forma de atestar seu poder, do que necessariamente aprender à medida que o 

movimento da natureza e os ciclos naturais da vida apontam os caminhos que todos devemos 

seguir. Não falamos isso de maneira esotérica ou mística, mas o afirmamos sob uma ótica 

desconstruída, que não compreende a existência apenas sob uma razão iluminista. Muitas são as 

maneiras de se produzir conhecimento, que necessariamente não passam pelos moldes 

cartesianos.  

Como ecologia de saberes, o pensamento pós-abissal tem como premissa a 

ideia da diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da 

existência de uma pluralidade de formas de conhecimento além do 

conhecimento científico. […] Em todo mundo não só existem diversas formas 

de conhecimento da matéria, sociedade, vida e espírito, como também muitos 

e diversos conceitos sobre o que conta como conhecimento e os critérios que 

podem ser usados para validá-los. (SANTOS, 2010, p 54) 
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Nesse sentido, julgamos necessária a visão que Santos (2010) apresenta, quando do seu 

questionamento do pensamento abissal
38

, sinônimo para explicar o já conhecimento pensamento 

moderno ocidental, e que deve ser superado partindo de uma visão epistemológica do mundo que 

leva em conta a pluralidade, ao invés da uniformidade de saberes. Nosso trabalho visou isso, ao 

apontar, num primeiro momento, os projetos coloniais que tinham como objetivo central a 

sistematização da umbanda em vista de uma falha legitimidade, para indicar, num segundo 

momento, os caminhos ou as características que fazem a umbanda provocar tanto incomodo e, ao 

mesmo tempo, fascínio entre pessoas não envolvidas com a religião, entre adeptos, e ainda, entre 

acadêmicos que dedicaram anos de suas pesquisas a compreenderem o que torna a umbanda 

muitas e não uma. Por ecologia de saberes, levamos em consideração uma visão que pensa o 

comum, no sentido de conscientes de nossos espaços e de nossos limites, partilhamos vidas e 

viveres dos mais diversos em um único campo comunitário, a extensão global chamada Terra. Por 

ecologia não estamos falando apenas de natureza ou dos cuidados ambientais, mas igualmente 

das relações humanas e da saúde e qualidade dessas interações interpessoais. Ou seja, não se 

dispensa nada, não se julga se um tipo de vida é melhor que o outro, ou se existem jeitos certos e 

errados de praticar esta ou aquela religiosidade. Em uma ecologia de saberes, preserva-se a 

diversidade, pois no fundo o que existe é um entrecruzamento de saberes e conhecimentos, que 

juntos permitem o outro se conhecer melhor, abre espaço para as relações serem maduras, ao 

passo que tudo isso aponta como resultado caminhos alternativos e de adaptação à realidade do 

diferente. Quando olhamos para a tentativa da academia em estipular os tópicos que definem 

religião, ou quando vemos desde o movimento federativo umbandista até hoje, com o nascimento 

de uma faculdade e a criação de cursos de teologia de umbanda, estamos olhando para um tipo de 

pensamento abissal, que não olha para os dois lados da profundidade da separação. Esse é o tipo 

de visão que não leva em consideração a singularidade do outro. Ou você está de um lado ou 

você está do outro lado. São cobrados a todo tempo posições e classificações, pois não é 

                                                             
38

 “O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num sistema de distinções 

visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamental as visíveis. As distinções invisíveis são 

estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: o 

universo 'deste lado da linha' eu universo 'do outro lado da linha' […] A característica fundamental do 

pensamento abissal é a impossibilidade da copresença dos dois lados da linha. Este lado da linha só 

prevalece na medida em que esgota o campo da realidade relevante. Para além dela há apenas inexistência, 

invisibilidade e ausência não-dialéctica.” (SANTOS, 2010, p.32) 
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suportável ao lado que deseja unificar e dominar encarar a diferença e a pluralidade dos que 

vivem para além das fronteiras do projeto universal moderno.  

A humanidade moderna não se concebe sem uma sub-humanidade moderna. A 

negação de uma parte da humanidade é sacrifical, na medida em que constitui a 

condição para a outra parte da humanidade se afirmar enquanto universal.. 

(Ibidem, p 39) 

Lógica dessa humanidade construída por um projeto universal, sempre será necessário que 

dentre a diversidade de humanidades, muitas morram para que apenas uma se sobressaia. Nesse 

sentido, quando olhamos para a umbanda diversas foram as tentativas de se abafar as 

humanidades contidas nela em vista de que apenas uma fosse a eleita representante da maneira 

correta de se praticar umbanda. Nosso trabalho não visa conclusões, pois quando falamos sob 

uma ótica de desconstrução, não há o que concluir até o todo seja derrubado em vista de que a 

multiplicidade de possibilidades venham a emergir a partir de milhares de vidas caladas. Assim 

como Exu, que abre e fecha a gira deixando sempre um fio de continuidade até os próximos 

trabalhos, também nossas reflexões são apenas uma indicação, dentre várias, a serem trilhadas em 

termos de compreensão em torno da umbanda. Atentos ao que ainda está por vir, chegamos a um 

ponto de nossos escritos em que se faz necessário maior tempo de maturação para melhor 

apreensão desses movimentos internos e externos de transformações intensas do campo religioso 

umbandista. Não se encerra aqui a temática, pois com Exu, nada tem fim, porém encerramos esta 

etapa apenas apontando que a lógica colonial não se encerra com o fato de identificarmos tais 

ações em torno da religião. Pelo contrário, ela se mantém viva, e quanto mais nos abstermos de 

posicionamentos, menos interceptações seremos capazes de fazer, em vista de que possamos 

salvaguardar o pluralismo humano e consequentemente religioso. 
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