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ALMEIDA, Nilson Ferreira de. Transversalidades Corporais e Constelações de 
Aprendizagens: Processos Educativos no Terreiro Reino de Iemanjá 2019. p. 176. 
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RESUMO 
 

A presente pesquisa concentra-se em esclarecer como acontecem no espaço do 
terreiro de Umbanda, as dimensões didáticas por meio das transversalidades 
corporais percebendo a interdisciplinaridade, matricentralidade, coletividade e a 
ancestralidade que se configuram em constelações de aprendizagens. Sendo assim 
o objetivo geral em conformidade com a problemática concentra-se em investigar os 
processos educacionais e a esfera corporal que se apresentam entre médium e 
entidade nos momentos de incorporação, enquanto que os objetivos específicos se 
detém na investigação da histórias de vida da mãe de santo e as percepções que se 
originam das relações com os cultos africanos na diáspora brasileira, em especial com 
a Umbanda valorizando seu matriarcado na condução do terreiro; Reflete sobre o 
comportamento do corpo nos momentos de incorporação enfatizando o olhar sobre 
os conceitos de dança e do movimento presentes no referido contexto e evidenciar as 
constelações de aprendizagem no espaço do terreiro de Umbanda Templo Reino de 
Iemanjá no munícipio de Guarapuava, estado do Paraná por meio do conceito de 
constelações de aprendizagem em Silva (2016), determinando a dinâmica de ser e 
fazer dentro do espaço do templo. A perspectiva teórica-metodológica tem como base 
os textos de Mauss, (1974, 2003, Evaristo (2000), Motta (2006) e Laban. (1971,1978, 
1990). O trabalho metodológico se configura a partir da análise dos dados coletados 
no decorrer dos anos de 2018 a 2019 por meio de instrumentos como: entrevistas com 
os médiuns nos momentos de intervalos das giras, ou seja nas conversas informais e 
a participação do pesquisador nos cultos ritualísticos ocorridos no espaço do terreiro, 
compreendendo os saberes comunitários e, evidenciando os vínculos ancestrais 
paralelo ao desenvolvimento mediúnico, adentrando desta forma o campo da dança 
dos Orixás por meio da poética dos movimentos dançantes de cada entidade ali 
cultuada sobre as interações étnicas e fronteiras culturais, possibilitando diálogo com 
os saberes tradicionais afro-brasileiros, cuja dinâmica estabelece as experiências 
configurando as aprendizagens. Nesta esfera de aprendizado, foi possível reconhecer 
as relações com a ancestralidade no panorama do terreiro Templo Reino de Iemanjá 
em conformidade com as experiências coletividade, matricentralidade, 
interdisciplinaridade e religiosidade que formam os elementos da constelação, visto 
que, a mediunidade dos integrantes precisa ser aprendida na relação comunitária com 
o sagrado, com a mãe de santo e demais filhos de santo da comunidade. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Umbanda; transversalidade corporal; constelações de 
aprendizagens. 
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2019. 

 

ABSTRACTO 

 

Na presente pesquisa se concentra - será esclarecido como se dá no espaço da 
Umbanda, como dimensões didáticas por meio das transversalidades corporais 
percebendo a interdisciplinaridade, a matricentralidade, a vida coletiva e a 
ancestralidade que se configura em constelações de aprendizagens. Sendo também 
um objetivo geral em conformidade com a problemática, centra-se em investigar os 
processos educativos na esfera corporal que ocorrem entre médiuns e entidades nos 
momentos de incorporação, enquanto os objetivos específicos são determinados na 
investigação das histórias de vida da mãe de Santo, e como percepções que se 
originam das relações com os cultos africanos na diáspora brasileira, especialmente 
com a umbanda, valorizando seu matriarcado na condução da terra; Refletir sobre ou 
comportamento do corpo nossos momentos de incorporação enfatizando ou olhar 
sobre os conceitos de dança e do movimento presente sem referência ao contexto e 
mostrar as constelações de aprendizagem no espaço do território do Templo de 
Umbanda Reino de Iemanjá no município de Guarapuava, estado do Paraná por Meio 
do conceito de constelações de aplicação em Silva (2016), determinando a dinâmica 
de ser e fazer no espaço do templo. Uma perspectiva teórico-metodológica 
fundamenta-se nos textos de Mauss, (1974, 2003, Evaristo (2000), Motta (2006) e 
Laban. (1971, 1978, 1990). O trabalho metodológico configura-se a partir da análise 
de dois dados coletados não funcionar por dois anos de 2018 a 2019 Por meio de 
instrumentos como: entrevistas como mediuns, momentos de intervalos de passeio, 
ou seja nas conversas informis e participação do pesquisador em cultos ritualísticos 
ou passeios no espaço do terreiro, compreendendo os saberes da comunidade e, 
evidenciando os vínculos ancestrais paralelos ao desenvolvimento medieval, O 
ingresso nesta forma ou campo da dança dos Orixás pela via poética de dois 
movimentos dançantes de cada entidade cultural a partir de interações étnicas e 
fronteiras culturais, possibilitando o diálogo com saberes tradicionais afro-brasileiros, 
cuja dinâmica estabelece as experiências configurando os estágios. Nessa esfera de 
aprendizagem, é possível reconstruir as relações com a ancestralidade e não o 
panorama da terra Templo do Reino de Iemanjá em conformidade com as 
experiências de vida coletiva, matricentralidade, interdisciplinariedad e religiosidade 
que formam os elementos da constelação, uma vez que, no meio de dois membros, 
deve-se aprender na relação. comunitária como sagrado, com mãe de santo e demais 
filhos de santo da comunidade. 
 
PALABRAS-CLAVE: Umbanda; cuerpo, subjetividad, constelaciones de aprendizaje. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao iniciar o presente estudo, se faz importante falar sobre a motivação pela 

escolha desta temática, que nasce a partir do meu envolvimento pessoal com a 

Umbanda e se caracteriza pela luta contra a discriminação e o desejo de incluir o 

universo espiritual de origem africana no contexto acadêmico.  

Sempre acreditei ser necessário investigar o corpo na Umbanda, pois o meu se 

posicionava no mundo com estranheza, minhas reações físicas, minha visão do 

mundo, minhas críticas, minha tristeza pelo preconceito e minha alegria pelos 

batuques me evidenciavam com umbandista. 

Compreender o corpo que dança em movimentos ritualístico, aguçava em mim 

a necessidade da pesquisa, oportunizado através do mestrado, se configurando em 

uma verdadeira investigação, retrospectiva-histórica no campo da Umbanda, as quais 

percebe-se que o corpo acaba por si próprio recontando a própria história da religião, 

não apenas no universo dos terreiros, mas nos mais diferentes espaços, tantos sociais 

quanto culturais, pela simples forma de se portar frente a vida cotidiana. 

O corpo humano, por sua vez, reflete por meio de seus comportamentos e 

movimentos, a presença de uma crença. A forma com que se veste e os adereços que 

usam remetem as suas raízes ancestrais, transcendendo ao “natural” ou ao 

“sobrenatural”. No entanto, faz-se necessário resgatar a relação entre o cultural e o 

social, além de compreender a ligação entre corpo, mente, espírito e ambiente, que 

se configurando em linguagens corporais caracterizando sentidos que envolvem os 

arquetípicos da simbologia religiosa dentro da prática umbandista. 

 A partir da Umbanda e pensando em educação, caminha-se pela perspectiva 

das aprendizagens em diferentes espaços, uma educação não formal que nos 

aproxima dos aspectos ritualísticos e religiosos paralelos aos conhecimentos 

históricos e sociais já produzidos ao longo do tempo. 

Para compreender o universo religioso, buscou-se compreender os estudos da 

formação e constituição do contexto umbandista tomando pelos movimentos do corpo 

e sua transversalidade, que aqui é vista como algo que redefine o entendimento do 

processo ensino aprendizagem no campo religioso. 

Assim partindo do pressuposto de que o corpo transgride as fronteiras 

simbólicas existentes na cultura de um povo. Dentro da religiosidade, esta 

transgressão denomina-se transversalidade na composição de Bobisin (2000). 
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A transversalidade se distingue tanto do ecumenismo quanto do sincretismo 
por violar fronteiras, e recria ao mesmo tempo identidades sectárias, 
fundamentalistas, ou de estilo sincrético, como também se distancia da ideia 
de transconfessionalidade, em virtude de ir além do mundo cristão (Bobisin, 
2000, p.14). 
 

Assim compreende que o corpo dentro da ritualística umbandista irá assimilar, 

costumes e símbolos particularmente afrobrasileiros dando uma nova ressignificação 

simbólica a sua postura frente a religiosidade caracteriza as constelações de 

aprendizagens, recriando uma nova forma de crer e existente dentro do processo 

religioso. 

Tendo como foco principal o corpo e a sua construção simbólica que se forma 

a partir da mitologia africana em conformidade com a dança, abre-se um leque para 

compreender as constelações de aprendizagens (DA SILVA, 2016; 2019) a partir da 

transversalidade corporal, da ancestralidade, da matricentralidade, da coletividade e 

principalmente da interdisciplinaridade. 

De forma mais ampla, a transversalidade corporal no espaço do terreiro em 

estudo se torna o foco principal para se compreender as constelações de 

aprendizagens (DA SILVA, 2016; 2019), ou seja, se ela questiona a visão 

compartimentada da realidade sobre a qual o terreiro se constituiu, mas trabalha 

considerando as influências da mãe de santo. A transversalidade diz respeito à 

compreensão dos diferentes objetos de conhecimento, possibilitando as múltiplas 

referências e aos sistemas construídos na realidade dos médiuns, ou seja, a 

valorização do processo cultural e sincrético, trazendo uma visão mais ampla do 

universo ritualístico umbandista através da incorporação que, em alguns momentos 

do texto, serão vistos como possessão. 

Ao estudar tal fenômeno, algumas pessoas não integrantes da Umbanda 

encontram dificuldades em compreender o termo “incorporação” quando está 

associado por seus sinônimos, conforme Morais e Costa (2014, p. 72), em que 

asseguram existir um “amplo campo lexical do termo na literatura antropológica, as 

denominações mais recorrentes são: transe, possessão, incorporação, êxtase 

religioso, manifestação, entre outros”. Pietroforte e Lopes, (2004) afirmam que um 

termo é sinônimo de outro quando podem ser substituídos sem prejuízo de sentido. 

É comum que as pesquisas realizadas sobre a Umbanda sejam conduzidas por 

adeptos que buscam informações para seus estudos com pais e mães de santo. Tais 

informações são ensinamentos passados, na sua maioria, por meio da oralidade 
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dentro dos próprios terreiros. Este é o caso de Braga (2000), um antropólogo que se 

tornou pai de santo, o mesmo autor ressalta que o pouco uso da escrita acaba 

promovendo uma percepção exagerada da oralidade e ela em muitos casos torna-se 

o único meio para a transmissão do saber religioso, afirmando que esta compreensão 

"parece vir de fora para dentro, no sentido de que, para o povo de santo, qualquer 

recurso é válido para ampliar o conhecimento do universo mágico-religioso, mesmo 

que se manifestem contrariamente a tais atitudes" (BRAGA, 2000, p. 88). 

Silva (1995) comenta que entre os pais e mães de santo, existem cadernos de 

fundamentos nos quais são feitas anotações como rezas, fórmulas de oferendas, 

receitas de banhos, entre outros. O autor ressalta a declaração de Giselle Cossard, 

antropóloga e mãe de santo no Rio de Janeiro, no qual ela diz que ganhou de seu 

amigo Pierre Verger (fotógrafo e etnólogo autodidata franco-brasileiro) uma cópia de 

um caderno que pertenceu a Mãe Agripina de Souza,  

 
Ele (Verger) o havia ganhado de (Mãe) Senhora. Pierre disse-me que eu 
herdaria todas as suas anotações sobre plantas. Mas isso não quer dizer que 
as anotações não serão roubadas por outros estudiosos quando ele morrer, 
antes que eu viaje do Rio para Salvador (SILVA, 1995, p. 247). 
 

A dinâmica de anotações e receitas em cadernos não são usadas no templo 

Reino de Iemanjá, contudo, percebe-se que os adeptos da Umbanda do terreiro em 

estudo também fazem uso de informações escritas, indo além da oralidade, sendo 

utilizado as redes sociais, meios atuais por onde divulgam seus rituais e, assim, 

alcançando mais adeptos.  

Como tantos meios de comunicação usados para divulgar a religião Umbanda, 

torna-se necessário incluir essa temática no mundo acadêmico, para que grande parte 

de seu legado histórico se torne mais visível dentro do viés educacional, visto que a 

educação é um dos caminhos para se diminuir o preconceito. 

Pensando em educação, percebe-se a importância de ressaltar que, antes do 

início da pesquisa de campo e da construção da referida dissertação, houve a 

elaboração do um projeto, submetido a Plataforma Brasil; comitê de Ética Unicentro, 

com protocolo de aprovação n° 14294019.6.0000.0106, tendo em vista que a pesquisa 

envolverá seres humanos. 

Ainda pensando no contexto educacional, torna-se necessário lembrar da 

inclusão da história e da cultura afro-brasileira/indígena nos currículos da Educação 

básica brasileira, mediante a promulgação das Lei nº 10.639 (BRASIL, 2003) e a Lei 
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nº 11.645 (BRASIL, 2008), momento histórico de importância para o ensino da 

diversidade cultural no Brasil, na qual a Umbanda é um campo que tange à área de 

pesquisa, pois, neste contexto religioso e ritualístico, o mundo dos deuses possibilita 

reflexões acerca da sua existência e de suas manifestações corporais. A Umbanda é 

a união de diferentes crenças, é a herança religiosa de diferentes grupos sociais, como 

pode-se ver no pensamento de Oliveira (2008) 

 
Uma vez que sua estrutura religiosa reflete as heranças das religiosidades 
dos povos ameríndios, europeus e africanos, pareceu-nos correto apresentar, 
primeiro, os elementos que permitiram a bricolagem de culturas tão diversas. 
[...]. Acreditamos que foi a partir dessa matéria-prima multicultural que os 
intelectuais da religião puderam construir todo um arcabouço doutrinário 
capaz de viabilizar a legitimação das práticas umbandistas no interior da 
sociedade brasileira (OLIVEIRA, 2008, p. 27-28). 
 

É provável que ela traga em si a união entre o corpo e o espírito, a vida terrena 

e o supremo, o inquietante mundo espiritual possível através das incorporações e dos 

cultos ritualísticos amplamente singulares a cada terreiro, que abarcam uma 

diversidade de guias espirituais que fornecem as pessoas condições de compreender 

como está ordenado o universo ao redor da vida terrena e da presença espiritual. 

 São muitas as manifestações que envolvem o campo da religiosidade africana, 

no entanto, sendo de fundamental importância compreender a religiosidade afro-

brasileira considerando fatos históricos que contribuíram para o seu surgimento dentro 

do país. Como exemplo, a vinda de negros de diversos pontos da África para o Brasil 

no processo de escravidão destes povos, o trabalho artesanal dos libertos, estrutura 

familiar, organização política, corporativa, aspectos geográficos, demográficos, 

políticos, econômicos, entre tantos outros. São essas inter-relações que evidenciam 

a complexidade dos temas que envolvem o surgimento da vida dos afro-brasileiros 

neste país. Oliveira, (2008) considera que “O que se verificou no universo religioso do 

Brasil foi que as religiões, que aqui se encontraram, romperam seus limites e se 

amalgamaram, dando origem às novas formas de religiosidade: uma religiosidade 

mestiça”  

A Umbanda conservou muito da mitologia africano, porém, também recebeu 

influência de outras formas de manifestações espiritualistas, como a Kardesista, 

budista, cultos indígenas, entre outras. No entanto, a forma como ela existe no Brasil 

não se encontra em outro país, já que as religiões recebem influência culturais de 

diferentes locais. Mesmo a Umbanda sendo uma religião concebida em terras 

brasileiras, ao longo do tempo, passou e continua passando por um processo de 
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aculturação e transformação, favorecendo o surgimento de um culto religioso, 

carregado de expressões e influências que favoreceram a sua perpetuação.  

 
Para uns, Umbanda era kardecismo-africanizado; para outros, africanismo-
embranquecido; no entanto, nem uma nem outra definição de Umbanda é 
algo novo que nasce neste solo brasileiro. Não é a religião de uma etnia (do 
negro, branco ou vermelho), mas o fruto do encontro delas produzindo um 
sentido, que já não se explica mais pela raça e sim pelo apelo que há na sua 
identificação com este povo brasileiro. Costumava-se caracterizar Umbanda 
como um sincretismo religioso, no entanto, novos estudos mostram que ela é 
a síntese do povo brasileiro (CUMINO, 2015, p. 121). 
  

É importante ressaltar dentro desta síntese que a Umbanda pode ser 

compreendida por intermédio da subjetividade corpórea presentes na ritualidade e 

pelo ensinamento da sua cultura e de sua doutrina, ou seja, um conjunto de suas 

práticas, comportamentos e condutas dentro do terreiro nos momentos da ritualística. 

Há inúmeras ações que envolvem a religião Umbandista, mas elas se 

diferenciam de centro para centro. Independentemente de tais ações, o corpo pode 

ser compreendido pelos adeptos da Umbanda como um canal de comunicação entre 

a vida terrena e o plano espiritual, sendo possível através do transe e da incorporação 

mediúnica. 

Em campo, entende-se que o corpo humano, ao entrar em transe, revela o 

poder do orixá sobre a vida do filho, disciplinando-o para a obediência à divindade e 

ao respeito pelo seu corpo como algo importante dentro do processo ritualístico. Este 

mesmo corpo pode ser moldado por intermédio da incorporação, conforme das 

entidades que habitaram a vida terrena em diferentes contextos, favorecendo a 

reflexão por meio da subjetividade corporal.  

As entidades geralmente podem figurar no imaginário social, como os caboclos, 

ciganos, baianos, pretos velhos, marinheiros, pombas giras, exus, que quando 

incorporados, revelam suas sagas, o que para os adeptos evidenciam ensinamentos 

moderados pelo que seriam suas próprias histórias vividas, explicando como enfrentar 

as dificuldades da vida terrena. Enfim, desde as prostitutas até as crianças retratam 

uma infinidade de representações humanas presentes no campo de inclusão, sem 

caracterizar classes e, assim, valorizando inúmeras categorias de saberes e 

experiência de vidas.  
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Os Exus1 e as Pombas giras2, entre outras entidades, são exemplos de como 

a Umbanda se mostra uma religião capaz de incluir algumas características do 

humano na sua ritualidade, como beber, fumar, dançar, valorizar a vaidade, entre 

outras ações que dentro da ritualística umbandista, se apresenta no contexto do 

sagrado ou como algo importante. 

As pombas giras, através de relatos, dos médiuns do templo em estudo foram 

mulheres fora dos padrões sociais, todavia, elas representam as lutas do sexo 

feminino requerendo os mesmos direitos atribuídos ao homem. Em sua subjetividade 

corporal, são entidades que exploram o corpo com gestos dançantes e sensuais sem 

se importarem com os padrões pré-estabelecidos pela sociedade no decorrer da 

história.  

Entre as entidades citadas acima, em campo não se depara com 

representações de homens e mulheres que exerceram profissões como juízes, 

advogados comerciantes, médicos entre outras, porém, muitas conhecem e usam 

métodos de cura através das ervas, rezas e imposições das mãos. Algumas falam de 

justiça e direitos, mas não revelam que viveram dentro destes contextos,  

Por meio do universo religioso umbandista, abre-se novos caminhos para a 

análise simbólica dos personagens míticos em todas as suas expressões 

contraditórias, já que se apresentam outros contextos sociais, históricos, culturais e 

psicológicos em que foram revelados, estruturados e incorporados nesse âmbito.  

Carl Gustav Jung (1978) afirma que as figuras simbólicas de uma religião são 

sempre uma amostra da expressão moral e espiritual, específicas que lhe são 

pertinentes. Dessa forma, as tradições religiosas, como a Umbanda, são depositárias 

de imagens arquetípicas. 

Ainda de acordo com Jung (1976), os arquétipos são situações típicas, 

símbolos genuínos e inesgotáveis, que se manifestam em nível etnológico sob a forma 

dos motivos mitológicos. O mesmo autor ressalta que o homem ancestral assimila as 

suas experiências externas-sensoriais a acontecimentos próprios da vida e das 

manifestações corporais que refletem o momento em que se originaram. Para 

                                            
1 “Exu: na umbanda não é mais o orixá mediador, energia existente em tudo e em todos, mas sim 
espíritos de homens e mulheres” (LOPES, 2010, p.25). 
2 Pombas giras: “é o espirito de mulher (e não orixá) que em vida teria sido prostituta, ou cortesã, mulher 
de baixos princípios morais, capaz de dominar os homens por suas proezas sexuais, amante do luxo 
do dinheiro e de toda sorte de prazeres” (PRANDI, 1996, p.140) 
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compreender este pensamento de Jung, recorre-se à Lévy-Bruhl (1910/1951), e relata 

que essas representações coletivas podem ser reconhecidas por serem comuns aos 

indivíduos de um determinado grupo social, ou simplesmente por serem transmitidas 

de geração em geração, se impondo aos indivíduos e lhes provocando, por exemplo, 

sentimentos de respeito, de crença e de adoração por seus objetos. 

Moscovici (1960, p.180) afirma que as “representações individuais se encontra 

nos detalhes, nas singularidades, ou seja, no fato de que as representações coletivas 

tratam de fenômenos gerais e os “relacionam a práticas ou realidades que não o são”. 

Jung (1978, p.91) argumenta que “toda religião que tem suas raízes na história de um 

povo é uma expressão da psicologia desse povo, da mesma forma que, por exemplo, 

o sistema de governo que o povo produziu”. 

Nota-se que, muitas vezes, algumas entidades incorporadas nos rituais de 

Umbanda trazem seu conhecimento de diferentes épocas, reportando um consulente 

para o passado, levando-o a entender o presente e construir seu futuro, descobrindo 

suas próprias possibilidades de superação. Assim, eles se apresentam como 

interlocutores, com os quais é possível conversar sobre diversos acontecimentos e 

receber diferentes ensinamentos, no entanto, esta possibilidade de comunicação 

entre o espírito e o homem, ou seja, os diferentes contextos vividos, só se tornam 

possível através do transe, sendo que o corpo se torna o vínculo para que esse 

processo aconteça.  

 
A conclusão a que chegamos é, de que em planos diferentes do real são 
encontradas as mesmas entidades. Os orixás, os Exus e os erês existem fora 
de nós, constituindo o mundo divino, e ao mesmo tempo dentro de nós, 
constituindo parte de nossa estrutura íntima (BASTIDE, 2001, p. 244). 
 

Dentro desse pensamento, volta-se ao corpo, que, nos rituais da Umbanda, é 

um instrumento de comunicação entre as entidades e o ser humano físico, sendo um 

instrumento pedagógico que ensina. O transe possibilita acompanhar os contornos 

representacionais das tipologias existentes entre a vida terrena e a espiritualidade. A 

fala, as histórias, os imaginários dos mais diferentes fatos vividos e relatados, nos 

mais diferentes contextos, formam um entremeado das linguagens verbais e 

corporais, que, unidas as ritualísticas presentes na Umbanda, apresentam uma 

simbologia própria, reforçando a crença e as mudanças na vida dos consulentes. 

Sendo assim, o transe aqui citado, uma vez sendo posto em análise, discussão 

e compreensão introdutória, deve ser entendido como um fenômeno mediúnico, que, 
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de acordo com Silva (2010, p.46), é “um estado de consciência alterado, ou, no âmbito 

das religiões afro-brasileiras, o momento em que uma entidade (orixá, inkise, vodun, 

egun, caboclo, preto velho, pomba gira etc.) incorpora, isto é, manifesta-se por meio 

do corpo do médium”. 

Dentro deste pensamento e adentrando esta perspectiva, abre-se a 

possibilidade de compreender o transe. Entende-se que ele é um porta-voz de um 

discurso, não abrangendo uma ordem patológica, de vozes sem sentido, mas 

carregada de sentidos. Callois (1990, p.99) define o transe como sendo uma “renúncia 

da vontade”, renúncia da consciência em que “o indivíduo se deixa ir à deriva e se 

entusiasma ao sentir-se dirigido, dominado, possuído por forças estranhas”.  

Levando em consideração o “ser tomado” em Silva (2010), paralelo à “renúncia” 

citada por Callois (1990), compreende-se a existência de dois sujeitos que podem ser 

entendidos aqui como opostos ou diferentes. Esse sujeito é tomado por um corpo 

subjugado à situação, ou seja, o corpo do mesmo está condicionado à situação de 

transe, tornando possível a ocorrência do fenômeno. Em comparação do que é 

mencionado por Silva (2010) e Callois (1990), compreende-se que esse sujeito tem 

domínio sobre seu corpo; ele pode ser visto como autor de sua vontade porque 

apresenta consciência do que está acontecendo. 

Tanto Silva (2010) quanto Callois (1990) evidenciam a presença de 

“consciência” e “inconsciência”, para que se possa ter entendimento do transe 

enquanto um ritual religioso. Estes dois estados do sujeito e de seu corpo devem ser 

relevantes, pois é necessário ter claro que a Umbanda é uma religião cujos cultos são 

baseados na possessão, que só será possível através de um corpo que possibilite ao 

médium entrar em transe e receber os guias, entre outras entidades que dão 

atendimento aos adeptos umbandistas. 

Segundo Ortiz (1999, p. 71), a “possessão é, portanto, o elemento central do 

culto, permitindo a descida dos espíritos do reino da luz, da corte de Aruanda3, que 

cavalgam a montaria da qual eles são senhores”. 

Seguindo esta linha de pensamento, o transe, sendo um estado de consciência 

ou inconsciência, possibilita às entidades apresentarem uma tipologia, evidenciando 

                                            
3 Aruanda: Segundo o verbete dicionarizado (FERREIRA, 1999, p. 109), Aruanda origina-se do 
topônimo Luanda (Angola): Céu onde vivem os Orixás e Entidades afins. Na filosofia afro-brasileira 
contemporânea, Aruanda é concebida como um reino extraordinário, o lar mítico dos Orixás e dos 
Espíritos Superiores da cosmologia do Brasil e do Congo. 
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uma forma típica. Carregada de mensagens exemplares a transmitir, apresentam 

sabedoria, compreensão e superação dos mais diversos sofrimentos existenciais 

entre o corpo e o espirito, expressam alento, tranquilidade, calma na voz e nos 

movimentos corporais que retratam a característica física que tinham, enquanto que 

outras representam a coragem de um guerreiro e a força dos que não se deixam 

dominar. Trazem a alegria expressa na dança, nos movimentos circulares e em cada 

entidade, que giram tanto para a esquerda quanto para a direita, independentemente 

do ponto a ser cantado ou da linha a ser trabalhada, apresentando expressões 

próprias de cada uma.  

Os movimentos circulares podem ser vistos nos médiuns que, em momentos 

da ritualística, organizam-se em círculos, expressam movimentos de mãos dadas ou 

individualmente, girando conforme a sua necessidade. A sua dança em cada ponto 

cantado caracteriza-se como um preparo para a incorporação, correspondendo a uma 

forma de saldar a entidade a ser trabalhada, com expressões que irradiam alegria e 

fé. Alegria esta que transcende a vida aos sons dos batuques, das palmas, dos cantos, 

dos sorrisos e das expressões corporais refletidas pelo corpo físico, criando um cosmo 

transcendental.  

Os movimentos corporais são livres e próprios da entidade ou do médium, 

coreografias que os caracterizam, e assim Bastide (1978, p. 22) aponta que “A dança 

constitui a evocação de alguns episódios da história da divindade que são fragmentos 

do mito e o mito tem que ser representado ao mesmo tempo em que contado para 

adquirir todo o poder evocador”, pois cabe compreender que o corpo para os 

praticantes da Umbanda, em especial ao Templo Reino de Iemanjá, cuja crença se 

associa principalmente aos orixás, entre outras entidades, é visto como a morada dos 

Orixás, seres divinos que se expressam através da incorporação. 

Segundo Bergo (2011), os Orixás são forças da natureza que estão presentes 

em todos os lugares, influenciando as pessoas e irradiando energias que mantém o 

equilíbrio dos elementos do planeta Terra em relação ao universo. A Entidade é o 

mesmo que guias protetores, sendo que as entidades espirituais que acompanham e 

orientam o médium no seu trabalho espiritual, ou seja, em um atendimento a um 

consulente (PINTO, 1973). Este mesmo corpo que recebe uma entidade é, na 

Umbanda, um dos principais elementos para comunicação e ensinamento.  

Neste interim, as problemáticas da pesquisa centralizam-se em como 

compreender, evidenciar e analisar as constelações de aprendizagens envoltas nos 
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cultos umbandistas dentro do terreiro de Umbanda Reino de Iemanjá, levando em 

consideração a transversalidade corporal. Cabe compreender que a pesquisa não se 

atém apenas a estudar o terreiro, mas no terreiro, visto que é nesse espaço que se 

desenvolvem relações interacionais de ensino-aprendizagem das leituras de mundo, 

da ritualística ali acontecendo e as múltiplas sociabilidades entre os filhos de santo.  

Tomando como base o lugar em que acontece a investigação e pelo fato do 

investigador ser frequentador do mesmo, as inquietações referentes a postura do 

corpo, bem como a necessidade dos mesmo em mover-se em diferentemente 

momentos, como antes e durante a incorporação, aguçam a curiosidade de 

compreender tais movimentos circulares e dançantes que se fazem distintos em 

diferentes momentos e em diferentes corpos. Este processo será compreendido nas 

descrições relatadas no corpo do presente texto, quando se analisa o preparo dos 

médiuns para o recebimento de uma entidade que trabalha dentro do terreiro, 

ampliando, desta forma, a pesquisa acadêmica no o universo social, evidenciando a 

interdisciplinaridade e transversalidade em suas práticas. 

As teorias de Diop (2015) dizem que é preciso compreender que os processos 

que permeiam o imaginário desta comunidade possuem traços matricentrais 

anteriores a sua própria formação. Assim, investiga-se estes traços de aprendizagens 

presentes na ritualística do terreiro pesquisando e analisando os cuidados com o 

corpo e o desenvolvimento da fé e da caridade, a partir das vivências dos médiuns e 

dos ensinamentos vindos das histórias dos Orixás e da ancestralidade. 

O corpo será analisado como sendo um instrumento favorecedor de 

comunicação entre o plano espiritual e o físico. Tais aspectos evidenciam que antes 

da existência do terreiro em estudo, já havia uma realidade ritualística conhecida, 

construída ao longo do tempo por alguém, o que neste caso é especificamente a mãe 

de santo, que ensina seus filhos passando seus conhecimentos de mundo. Assim 

torna-se necessário compreender o movimento desse universo, levando em 

consideração a ideia de que os envolvidos, mesmo participando deste espaço, já 

viveram experiências diversas de outros terreiros ou de outras religiões. Dessa forma, 

cabe ao pesquisador apenas compreende-las por meio da interpretação. 

Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa foi investigar os processos 

educacionais e a esfera corporal que se apresentam entre médium e entidade nos 

momentos de incorporação. Os objetivos específicos são: investigar a histórias de vida 

da mãe de santo e as percepções que se originam das relações com os cultos 
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africanos na diáspora brasileira, em especial com a Umbanda valorizando seu 

matriarcado na condução do terreiro; refletir sobre o comportamento do corpo nos 

momentos de incorporação e enfatizando o olhar sobre os conceitos de dança e de 

movimento presentes no referido contexto; evidenciar as constelações de 

aprendizagem no contexto do terreiro. 

Sobre a metodologia, com a finalidade de desenvolver a pesquisa proposta 

neste projeto, utiliza-se dois tipos de fontes especificas: análise de referências 

bibliográficas e o trabalho de campo, dando atenção para as constelações de 

aprendizagens (DA SILVA, 2016; 2019), a presença da matricentralidade e a 

subjetividade do corpo que aprende e ensina no espaço do Templo Reino de Iemanjá 

Ao investigar aprendizagem a partir dos princípios da Umbanda, faz-se 

necessário a compreensão do conceito de matricentralidade e de como ela está se 

perpetuou nas relações entre a mãe de santo, seus filhos e sua comunidade.  

A utilização de referências bibliográficas reforça o que se encontra em campo 

e, neste trabalho utiliza-se autores como Diop (2015), que auxiliaram na compreensão 

referente aos saberes tradicionais, evidenciando a tradição matricentral na figura da 

mãe de santo, sendo assim as investigações referente ao matriarcado realizadas pelo 

autor proporciona averiguar a matricentralidade negra brasileira a partir de 

aprendizagem e dos seus saberes tradicionais. 

As aprendizagens percebidas em campo são descortinadas a partir das 

práticas educacionais presentes nas dinâmicas ali ocorridas, ou seja, como é a mãe 

de santo, como ela como conduz seus trabalhos e como cuida de seus filhos, entre 

outros aspectos que envolvem os cultos e estão visíveis nos processos educacionais 

de seu ofício de condutora de um terreiro. 

A partir da análise sobre as aprendizagens, busca-se em Saraceni (2003) a 

compreensão sobre os saberes tradicionais e como eles são refeitos no espaço do 

terreiro em estudo. Assim, enfatizar o surgimento da Umbanda em terras brasileiras é 

relembrar as raízes que fundamentam a compreensão referente a história da religião 

umbandista no país, ou seja, a tradição em atos e ações que, em alguns momentos, 

podem ser reproduzidos no espaço do Templo Reino de Iemanjá. 

Ainda dando atenção a constelações de aprendizagens, Canclini (2008), Ortiz 

(1999) e Rivas Neto (1990) reforçam as investigações pertinentes sobre sincretismo 

e hibridismo, as quais não podem deixar de serem revistas a partir da ótica de valorizar 

os saberes acumulados ao longo do tempo. Ferretti (1998) declara que o uso do 
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conceito de sincretismo em investigações referentes as religiões afro-brasileiras não 

provocam desprezo a qualquer característica de suas ideias, bem como de suas 

relações, visto que o uso do conceito permite valorizar as questões híbridas e 

complexas da religião, no qual cada templo apresenta uma composição articuladora 

de conteúdos oriundos de diferentes matrizes culturais. 

Compreendendo o processo de aprendizagens multifacetadas, que serão 

evidenciadas a partir das manifestações corporais, recorre-se a Mauss, (1974; 2003), 

Miranda (2000), Motta (2006) e Laban (1971; 1978; 1990), que facilitam a 

compreensão da presença do corpo que dança no Templo em estudo e, através de 

suas teorias, pode-se entender os padrões dos movimentos produzidos pelos médiuns 

em trabalho no terreiro investigado, comparando desta forma as interfaces dos 

aspectos mitológicos e ancestrais, presentes no momento da incorporação.  

Nessa discussão, Silva (2013) argumenta a necessidade de a educação 

contribuir para o desenvolvimento total da pessoa: corpo e espírito. Por este viés, é 

possível compreender os manifestos corporais como forma de aprender, ensinar e 

pensar, uma vez que o ser humano faz uso de novas formas de refletir a religião sem 

a necessidade de ignorar o antigo, ou seja, seus princípios. É através do corpo que 

acontecem manifestações das experiências vividas pelo indivíduo em diferentes 

épocas. Neste interim, Freire (1996, p. 28) considera que “Ensinar exige risco e a 

aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, completando a ideia 

da aceitação que o critério para aceitação do novo e recusa ao velho não é apenas 

cronológico”.  

Tomando como base a ideia de Freire (1996), se faz necessário compreender 

que os velhos saberes reproduzidos no espaço do Templo Reino de Iemanjá devem 

serem vistos como válidos, dando continuidade à dinâmica de entender e fundamentar 

os novos. No entanto, os saberes novos, se não ajustados, podem se tornar 

ultrapassados e sem valor, ideia que refirma os movimentos das constelações de 

aprendizagens. Santos (2018) considera que as constelações de aprendizagens 

presentes dentro do terreiro partilham de saberes coletivos e requerem experiência, 

desde o médium recém-chegado ao cargo mais alto, sendo que para ensinar, é 

preciso ter tido experiências de aprendizado”.  

A pesquisa de campo teve como base a observação e participação ativa do 

pesquisador nos cultos ritualísticos do espaço investigado, em paralelo com as 

entrevistas descritas em diário de campo e as ações ocorridas nos momentos das 
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giras que foram filmadas, analisadas e posteriormente transcritas. Dessa forma, ter-

se-ão os subsídios necessários para compreender os discursos dos envolvidos em 

relação aos trabalhos ritualísticos, a importância do corpo para o universo espiritual e 

o cotidiano do Templo Reino de Iemanjá, bem como as relações pessoais entre os 

membros da casa, as entidades trabalhadas e os consulentes, reafirmando que o 

corpo que se movimenta por meio das entidades, ou dos médiuns, evidenciaram 

diferentes saberes que estão configurados nas constelações de aprendizagens do 

grupo. 

Em campo, compreendeu-se que os traços que caracterizam a identidade do 

terreiro em estudo se evidenciam no interior de constelações, revelando processos 

cognitivos e emocionais que lideram consciências e condutas, os quais podem ser 

interpretados enquanto constelações de aprendizagens a partir de uma visão teórica, 

conforme afirma da Silva (2016), que direciona a compreensão referente as 

constelações com base na Antropologia da Educação. 

 
As diferentes aprendizagens que acontecem(ram) no cotidiano social podem 
evidenciar determinados processos relegados ao desprezo epistemológico. 
Ademais romper com a perspectiva da experiência individualizada ou a 
análise limitada a uma geração pode elucidar novos caminhos interpretativos 
sobre o comportamento social afro-brasileiro (SILVA, 2016, p. 40). 
 

Por este pensamento, compreende-se que cada terreiro apresenta suas 

características e suas diferentes formas metodológicas e, mesmo divergindo as 

maneiras que acontecem as aprendizagens, elas têm suas grandezas as quais não 

se pode ignorar, já que são saberes construídos ao longo de sua história. Sobre o 

assunto, Dias (2019) conclui que estes saberes tradicionais são parte de toda 

estrutura sociocultural e histórica de tais comunidades e a partir das constelações de 

aprendizagens, podem ser evidenciados e analisados dentro de seu próprio contexto 

e estrutura. 

No Templo Reino de Iemanjá, as formas de ensinar e aprender podem divergir 

de outros terreiros, como se percebe no corpo do texto nas descrições sobre suas 

dinâmicas de aprendizagens. Barth (2000) afirma que grupos com traços culturais 

similares escolhem, por interesses específicos, sinais diacríticos que os diferenciam 

de outros grupos. 

O primeiro passo para iniciar o estudo sobre o tema proposto foi a busca de 

teóricos que contemplam os objetivos e enriquecessem as descobertas em campo. 

Esta atividade de leitura teve início em agosto de 2018, estendendo-se até dezembro 
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do mesmo ano. Como uma forma de enriquecer as investigações que também se 

fortalecem com participação do pesquisador em algumas orientações em grupo com 

colegas. 

O segundo passo foi passar para as pesquisas de campo, que teve seu início 

no dia 15 de janeiro de 2019, com uma visita ao terreiro de Umbanda Reino de 

Iemanjá, no município de Guarapuava, anexo a casa da Mãe Nega. Foi explicado o 

programa de mestrado de Pesquisa em Educação da UNICENTRO e a pesquisa de 

campo pretendida, solicitando-lhe sua permissão para iniciar os trabalhos- teve 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, cessão de direitos de 

imagens dos médiuns trabalhando no terreiro. 

Nesta primeira conversa, foi comentado sobre a necessidade da pesquisa de 

campo, que no presente trabalho tinha como foco a busca pelas informações 

especificas sobre as ações dos médiuns e suas concepções sobre o universo 

mediúnico dentro dos trabalhos ritualísticos presentes no seu templo, enfatizando a 

utilização do corpo e de seus movimentos, bem como a dança das suas entidades, as 

quais favorecem a suas características. 

Neste ponto, ela indagou porque o centro dela foi escolhido, se ele era tão 

simples. Assim, foi respondido a escolha se deu justamente pela simplicidade e pelo 

fato de ser coordenado por uma mulher, buscando evidenciar a presença matriarcal 

no espaço da Umbanda. 

No dia 09 de fevereiro, sábado as 19 horas e 30 minutos, na gira, como são 

chamados os trabalhos ritualísticos, os médiuns recebem o povo da água, ou seja, os 

Orixás femininos: Iemanjá, Oxum, Iansã, Nanã, é que Mãe Nega fala de minha 

presença, afirmando que estou voltando ao terreiro, e que além de filho de santo, serei 

um pesquisador que irá contar as memórias de como os rituais ali acontecem, voltando 

no tempo e recontando a sua história do seu início até o presente continuo. 

A matriarca do centro ressalta que permitiu a pesquisa e que todos os trabalhos 

seriam filmados e fotografados, e que aqueles que não aceitassem a divulgação de 

imagens, que lhe procurassem pois havia assinando documentos se 

responsabilizando pelo terreiro e dando permissão para que isso pudesse acontecer. 

Todos concordaram. 

Em vestes brancas, que é uma exigência feita por Mãe Nega, que segundo ela 

representa pureza de espirito e referência ao sagrado, todos os rituais foram seguidos, 

com uma câmera filmadora capturando os acontecimentos para depois transcrevê-
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los. Uma outra pessoa que não era filho de corrente, “Marcos da Silva Siqueira”, que 

acompanhava o pesquisador, filmou e fotografou os movimentos com o uso de uma 

câmera fotográfica e uma filmadora. Todo esse material foi utilizado na transcrição 

das ações ocorridas, com Mãe Nega permitindo estes acontecimentos. 

O diário de campo foi utilizado em alguns momentos, visto que Mãe Nega pede 

que as entrevistas com seus filhos não fossem feitas com filmagens, gravações, ou 

com horas marcadas, mas que elas acontecessem sem que eles percebessem que 

estavam sendo entrevistados. Assim, as capturas de imagens aconteciam em 

conversas não formais sem que os filhos soubessem que eram entrevistados, porque 

se eles sentissem que é era uma entrevista, acabariam se preparando para aquilo e 

assim deixariam de lado o mais importante, que era transparecer sua fé e como eles 

aprendem com ela dentro e fora dos trabalhos. Mãe Nega afirmou sendo o objetivo 

era que que os seus filhos revelem o que são de coração. 

Entrevistas descontraídas, assim chamada de a coleta de dados com os filhos 

de santo, ou seja, irmãos de corrente. Elas aconteceram em conversas não formais, 

como combinado anteriormente e, eram possíveis nos intervalos de uma gira a outra, 

bem como antes ou depois do término dos trabalhos, quando era servido uma sopa 

para aqueles que desejassem ficar conversando e, assim, os comentários foram 

sendo descritos em um caderninho para não se perder as informações.  

O diário de campo não era utilizado perto dos médiuns, para que não 

buscassem termos que não eram deles para falarem de sua religião. Mãe Nega 

sempre dizia que eu tinha que escrever a essência de cada um, ou seja sua 

originalidade assim nos momentos de relaxamento e distração ocorridos nos 

intervalos de cada gira eles mostravam da forma mais pura os seus conhecimentos 

sobre a religião e como foram ensinados.  

Mesmo em espaços pequenos de tempo, o pesquisador constantemente 

realizou provocações, no sentido de que estes expressassem seus saberes e, ao 

término de cada encontro eram anotados os comentários mais relevantes. O terreiro 

é composto por 30 médiuns que foram ouvidos em conversa durante os momentos de 

encontros antes ou depois das giras. Nem todos os fatos comentados por eles estão 

descritos nesta dissertação, porém, todos foram importantes para evidenciar o 

contexto do terreiro. Todos colaboraram com a investigação, pois foram analisados 

seus movimentos ritualísticos, bem como os comportamentos dentro dos trabalhos, 
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compreendendo-se a presença das entidades incorporadas em seus corpos e sua 

ação no espaço ritualístico. 

Entre as dinâmicas ocorridas, destacam-se as entrevistas com entidades 

incorporadas, que ocorreram nos mesmos formatos das entrevistas feitas com Mãe 

Nega. Organizaram-se em um tripé uma filmadora e, em momentos distintos, com 

ajuda de dois médiuns, recebe-se Rosa Maria Cigana, entidade que vibra na linha dos 

ciganos, e Seu Zé, que vem na linha de baianos. Em tais momentos, os médiuns 

incorporados por tais entidades falaram especificamente sobre a importância do corpo 

e um pouco de sua história, os relatos encontram-se registrados no corpo desta 

dissertação.  

Ressalta-se que sempre houve a preocupação com a organização dos 

elementos de trabalho, como câmera fotográfica, filmadora, entre outros, 

demonstrando responsabilidade com as anotações durante as conversas e zelo 

correspondente das regras do terreiro. Em campo, totalizou-se 20 (vinte) noites de 

encontros, com participação nos cultos umbandistas no Templo Reino de Iemanjá. 

Tais trabalhos foram abertos para assistência, ou seja, tinham público que podiam 

consultar com as entidades ali presentes, ou somente assistir.  

Em noites distintas foram trabalhadas diferentes linhas espirituais, visto que em 

algumas delas foram recebidas mais, totalizando 42 (quarenta e dois) trabalhos 

abertos. 

A metodologia utilizada para descrição e análise da coleta de dados que 

fundamentou na proposta da Etnografia da Educação. De acordo com André (1995), 

trata-se um método que estuda a cultura e a sociedade, apresentando dados 

referentes aos valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de 

um determinado grupo e descrevendo os resultados destes processos que podem 

acontecer por meio da observação participante, além de enfatizar o processo e não o 

resultado final, questionando-se o que caracteriza os fenômenos, o que acontece 

neste momento e as possíveis modificações. 

A pesquisa etnográfica, de acordo com o pensamento da referida autora, 

valoriza a visão e a posição do participante e como ele interpreta os fatos investigados, 

visto que mesmo envolvendo trabalho de campo, ela não tem o objetivo de mudar o 

ambiente, pois o importante são as manifestações naturais que acontecem neste 

espaço. No entanto, como são necessários dados descritivos que envolvem diferentes 

situações, pessoas, ambientes, depoimentos e diálogos, apresenta um plano de 
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trabalho flexibilizado, visando a descoberta de novos conceitos, relações e formas de 

entendimento do contexto, ou seja, da realidade ali existente. 

O método de Laban (1978), designou-se para a análise do movimento que 

descrevem e discriminam as ações corporais típicas de das categorias de Orixás entre 

outras entidades cultuadas no terreiro em estudo, as quais são suscetíveis de 

possuírem, em transe, médiuns umbandistas, contribuindo para o conhecimento da 

Umbanda por meio da linguagem corporal, verificando a tensão muscular, a 

velocidade do movimento e as nuances de movimentação que podem ser apreendidas 

pelos fatores de movimento previstos por Laban (1978). Também analisar-se-á, como 

forma de compreensão, o Corpo-Mosaico descrito por Motta (2006), através de sua 

existência cultural, sua materialidade orgânica, sua face emocional, sua cognição e 

sua transcendência paradoxal. 

Ao pesquisar as Relações de Gênero, apresenta-se a coragem dos médiuns e 

filhos de Santo, quanto à implantação da cultura numa terra que prevalece a saga 

cristã, uma crença voltada especificamente aos interesses de homens brancos, 

católicos, entre outras religiões cristãs. Aqui, se enaltece os representantes dessa 

religião em defender, além da causa religiosa, a multiplicidade de gênero, com vestes 

brancas, oras coloridas, entre saias e babados, tecidos e rendas, quando desejam 

saldar uma entidade paralela a transversalidade corporal, em que se confundem entre 

feminino e masculino, pois os corpos regem as roupas que o cobrem, que os 

transvestem, em conjunto com as vibrações vindas dos pontos cantados, dos sons 

dos atabaques, das velas acessas, do cheiros das ervas e da fumaça dos 

defumadores,  em uma magia que completa as energias vindas dos Orixás que 

movimentam o corpo numa gira que proporciona o encantamento possível entre os 

planos físicos e espirituais, entre o profano e o sagrado. 

Este processo torna-se reflexivo numa proposta metodológica proporcionando 

uma abordagem que adentra as práticas educativas e as relações de gênero no 

Templo Reino de Iemanjá que se transforma em um espaço propicio a pesquisa, que 

desafia a compreender como a Mãe de Santo ensina seus filhos de acordo com a 

forma que aprendeu. 

Ao pensar em como os filhos de corrente de Mãe Nega aprendem dentro do 

espaço do terreiro, repensa-se a educação do ser humano, tendo como base a 

capacidade de ser e existir. Dessa forma, recorre-se a Filosofia de Platão presente 
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nos estudos e escritos de Teixeira (1999), afirmando que o gênero humano é marcado 

fundamentalmente por duas tríades:  

 
A tríade composta de mente-vontade-coração e a tríade trágica marcada pelo 
sofrimento-culpa e morte. Essas duas tríades afloram no homem sua 
consciência de caminheiro. O ser humano, na crueza de seu ser, se percebe 
como um eu que não está pronto. Vive a sua vida segundo o reino de 
possibilidades, cresce no ser e seu existir manifesta-se como um constante 
fazer-se num eterno vir-a-ser (Teixeira, 1999, p. 24). 
 

A reprodução do pensamento do filósofo Platão, por Teixeira (1999), evidencia 

que a princípio, a função da educação seria a humanização. Assim, no contexto do 

terreiro de Umbanda, a educação dos filhos de santo centraliza-se na formação de um 

ser humano melhor, um ser que pratica o bem e a benevolência, reafirmando sua fé 

na figura dos Orixás a partir das respostas sobre suas origens, suas matrizes, suas 

ancestralidades e seus autoconhecimentos. Dentro deste pensamento, em paralelo 

ao contexto do terreiro, ouviu-se que alguns filhos de santo buscam na Umbanda 

serem pessoas cada dia melhores. 

Para uma melhor compreensão, também se recorre aos estudos de da Silva 

(2016) que reforça a questão referente as Constelações de Aprendizagens, 

representando os processos cognitivos que coordenam os pensamentos e as atitudes 

dos envolvidos, tornando-se possível a interpretação partir da Antropologia da 

Educação. 

 
Contribuir para um enfoque comunitário em que as diferentes aprendizagens 
que acontecem(ram) no cotidiano social podem evidenciar determinados 
processos relegados ao desprezo epistemológico. Ademais romper com a 
perspectiva da experiência individualizada ou a análise limitada a uma 
geração pode elucidar novos caminhos interpretativos sobre o 
comportamento social afro-brasileiro (SILVA, 2016, p. 40). 
 

Com base no referido autor, percebe-se que os saberes, os costumes e a 

ritualística envolvendo o terreiro e os processos de aprendizagens, são ancestrais e 

caracterizam a sociedade, uma vez que estão presentes na linguagem, nas 

vestimentas, na religião, nas músicas, na dança, entre tantos outros aspectos da 

cultura brasileira. Todavia, esses costumes são negados e silenciados pelas inúmeras 

formas de racismo e preconceitos presentes em todas as esferas sociais. 

No sentido de descortinar a metodologia a partir da presença de uma mulher 

como dirigente do espaço, percebe-se raízes na ideia do matriarcado africano, sendo 

que a responsabilidade da mulher vai além do debate feminista dentro do sistema 

patriarcal. Desse modo, Diop (2015) diz ser necessário entender que os processos 
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que permeiam o imaginário desta comunidade possuem traços matricentrais 

anteriores a sua própria formação, presentes “[...] no domínio moral, um ideal de paz, 

de justiça, de bondade, um otimismo que elimina qualquer noção de culpa ou de 

pecado original nas criações religiosas ou metafísicas” (DIOP, 2015, p.173).  

Diante do exercício que envolve teorias e práticas sobre os rituais umbandistas 

no Templo Reino de Iemanjá, a metodologia propiciou alcançar os objetivos propostos 

sendo que a presente dissertação ficou estruturada em 5 (cinco) capítulos, que 

trataram de interpretar como acontecem as constelações de aprendizagens dentro do 

Templo Reino de Iemanjá através das transversalidades corporais, dando atenção 

para a interdisciplinaridade, coletividade, ancestralidade e matricentralidade. 

No primeiro capítulo, há 3 (três) subcapítulos, nos quais é realizado, em 

primeiro momento, uma contextualização teórica referente a Umbanda enquanto 

religião no território brasileiro, seguindo por uma breve conceptualização da 

construção colonial do saber cientifico que legitimou o desprezo epistemológico aos 

saberes de povos subjugados-africanos e ameríndios. Seguindo este pensamento e 

percebendo as teorias que envolve a religião Umbanda, evidenciou-se os seus 

elementos construtores e tradicionais que reforçam a presença das africanidades 

dentro da ritualística, podendo ser percebidas no cotidiano da prática comunitária afro-

brasileira. 

O capítulo também se detém em salientar a trajetória da vida da mãe de santo, 

Mãe Nega, abordando fatos históricos do processo ritualístico vividos por ela e suas 

influências. Relata-se, neste momento da dissertação, a importância do corpo na 

Umbanda entre o hibridismo e o sincretismo, esclarecendo as diferenças entre ambos, 

ampliando a compreensão referente a religião umbandista, corpo e contexto, 

finalizando neste momento com um maior entendimento das influências. 

Estes conhecimentos empíricos e sincréticos colaboraram para a formação 

religiosa de Mãe Nega, sendo reproduzidos no Templo Reino de Iemanjá, enfatizando-

se, assim, a síntese do sincretismo que fundamenta a construção das religiões afro-

brasileiras. 

O capítulo 2 (dois) se detém especificamente a compreensão do corpo no 

processo ritualístico umbandista. Assim, ele se divide em 5 (cinco) subcapítulos com 

temáticas sobre dois polos distintos, sendo eles o físico e o espiritual, no qual o corpo 

é um elemento de fundamental importância que favorece a comunicação entre estes 

dois planos, o que é possível através da incorporação. Neste momento da dissertação, 
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aborda-se alguns elementos que favorecem a compreensão da mesma. Entre estes 

elementos estão os banhos de ervas, os pontos cantados, as vestes usadas e os 

defumadores. Adentra também aos saberes comunicados pelos espirito no momento 

que trabalham, percebendo que muitas vezes a entidade ensina e o corpo aprende, 

facilitando a comunicação entre planos distintos. 

O mesmo subcapítulo também fala da temática gênero, cores e subjetividade 

corporal e como elas são encaradas pelos médiuns visto que homens e mulheres 

recebem entidades masculinas em corpo feminino e masculino em corpo feminino sem 

alterar a sua sexualidade levando a compreender que o corpo se torna na ritualística 

umbandista apenas um canal de comunicação. 

No capítulo 3 se detém nos movimentos dançantes, ou seja, nas giras abertas 

ao público percebe-se as constelações de aprendizagem ali existentes que 

corroboraram com o avanço da percepção de religiões de matriz africana, rompendo 

com a epistemologia eurocêntrica dominante e acentuada em pleno século XXI.  

O presente capítulo se detém em especial aos movimentos das entidades 

falangeiras, como Pretos velhos, Caboclos, Cosmes, Marinheiros, Ciganos, 

Malandros, Baianos, Pombas Gira e Exus. Percebe-se a necessidade de girar e 

porque girar dentro do magnifico movimento que saúda a entidade e que toma o corpo 

para comunicar e para ensinar, analisando a ação dos médiuns dentro da cangira, 

antes, durante e depois das incorporações. 

O capítulo 4 (quatro) trata-se especificamente da dança dos Orixás, revivendo 

a africanidade, a cultura negra, bela e necessária na formação do povo brasileiro, 

visível através do corpo que dança no contexto umbandista, perceptível na forma de 

receber o sagrado e de como ligar os dois planos em sabedoria singular e milenar 

possível de serem revividas. O referido capítulo esclarece no decurso dos movimentos 

dançantes a diferença do médium e da Orixá, que comunicam, e as característica que 

os evidenciam através da dança ritualística, deixando evidente nos movimentos que 

caracterizam seu axé. 

O capítulo 4 (quatro) subdivide-se em oito (8) subcapítulos especificamente, 

descrevendo de forma simples e natural, os movimentos dançantes dos orixás 

cultuados no templo Reino de Iemanjá, apresentado uma análise dos corpos e dos 

movimentos dançantes que também comunicam, pode-se dizer que neste momento 

do texto, ressalta-se as vivências físicas e espirituais dentro dos trabalhos ritualísticos, 

levando a uma maior percepção do corpo incorporado, ou seja, tomado por uma Orixá.  
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No quinto e último capítulo, levando a investigação para o final do trabalho, 

apresentam-se o movimento umbandista dentro do terreiro Reino de Iemanjá, bem 

como a postura da Mãe Nega frente ao processo ensino-aprendizagem que vão se 

evidenciando especificamente na forma como seus filhos se comportam frente aos 

processos ritualísticos aprendidos durante a os trabalhos umbandista no terreiro.  

Neste capítulo 5 (cinco) também se apresenta duas entrevistas com entidades 

diferentes, sendo uma cigana e um baiano, evidenciando que ambos se preocupam 

com os cuidados referentes ao corpo, nota-se claramente que neste momento da 

pesquisa fica evidente através dos relatos que há uma interatividade, uma afinidade 

entre médium e entidades. 

Desta forma, a dissertação inicia-se o primeiro capítulo realizando a ligação de 

teorias com fatos reais, compreendendo a importância dos distintos contextos 

interdisciplinares e transversais que configuram a religiosidade umbandista. Neste 

contexto, Rohde (2009) argumenta que alguns autores acadêmicos, ao se referirem a 

Umbanda, afirmam que ela é um resultado de uma síntese transformadora, algo novo 

que se diferencia de todas as vertentes que contribuíram com aspectos culturais em 

sua formação, que abraça diversas etnias, trazendo consigo todas as suas formas de 

conhecimento empírico. Termo que em alguns momentos deste trabalho será 

ressaltado, para compreender a existência de algumas práticas que se diferenciam 

entre si, como é o caso do uso das ervas entre outros elementos naturais que segundo 

os adeptos reforçam as energias dentro do Templo Reino de Iemanjá.
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CAPÍTULO 1 
 

1. O CONTEXTO UMBANDISTA NOS RITUAIS DO TEMPLO REINO DE 
IEMANJÁ. 
 

Escrever sobre o contexto umbandista no Terreiro em estudo, tem por objetivo 

compreender o processo histórico da Umbanda dentro do âmbito social e perceber as 

muitas vertentes influenciadoras que configuram o espaço ritualístico, que se volta 

para uma religião de matrizes africanas, em traços possíveis de serem vistos nas 

figuras dos corpos que se transvestem para os rituais, reproduzindo a história dos 

cultos africanos. O mesmo capítulo dissertará em seus três (3) subcapítulos, sobre o 

corpo na Umbanda entre o hibridismo e o sincretismo, no qual trará informações 

interdisciplinares e elencará a importância da práxis no processo educativo, 

chamando a atenção para o ensino aprendizagem através de Freire (2001). 

O capítulo fará uso de dois termos distintos: sincretismo, que é definido por 

Sanchis (1994, p. 10) e hibridismo, nas visões de Canclini (2011), que mesmo sendo 

termos diferentes, são utilizados para explicar algumas situações, que levam a 

compressão do surgimento da religião no cenário brasileiro.  

Em seguida, num segundo momento, sendo outro subcapítulo, disserta-se 

sobre o surgimento da Umbanda na figura do seu mito fundador, Zélio de Moraes, 

através do escritor Saraceni (2003). A análise conduz a dissertação para a 

compreensão da incorporação, uma ação de grande importância para os estudos 

voltados para o corpo humano, no espaço do Templo reino de Iemanjá. 

Este não objetiva-se delinear o surgimento e os acontecimentos primários da 

Umbanda, como uma questão de prioridades e de seguimentos, tal como acontecia 

no passado, mas sim de compreender um processo e como ele influenciou o 

surgimento dos terreiros após estes acontecimentos, visto que as “primeiras 

manifestações aconteceram, possibilitando o surgimento de uma nova religião, sem 

direção única e sem controle centralizado” (GIUMBELLI, 2002, p. 209). Porém, sabe-

se que essas primeiras manifestações foram importantes para o seu surgimento e 

enfrentamento em terras brasileiras, com uma herança religiosa totalmente branca, 

europeia. Assim, considera-se o surgimento da Umbanda como uma estratégia de 

eliminação do racismo, que pode ajudar a minimizar situações de intolerância às 

religiões de Matriz Africana, mesmo que em longo prazo. 
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Voltar ao passado é compreender a Umbanda a partir de seus princípios, as 

matrizes que ainda influenciam alguns terreiros, e desta forma relembrar fatos 

históricos e fazer relações entre a África e os mais diferentes territórios culturais que 

se evidenciam pelos movimentos de descolonização da memória de uma África 

ancestral e dinâmica. 

 O terceiro subcapítulo, dispõe que sobre o conhecimento da vida religiosa da 

Mãe Nega, para que assim se compreenda a importância da mulher, no cenário dos 

terreiros umbandistas, no sentido de enaltecer a importância da matricentralidade no 

universo religioso umbandista. 

 Mediante a bibliografia da mãe de santo, compreende-se a relevância da 

matricentralidade na condução de um terreiro. Neste sentido, o pensamento do 

pesquisador sobre a coletividade apresenta novos caminhos referentes ao processo 

investigativo no que tange as construções das aprendizagens organizadas, 

percebendo desta forma como acontecem as constelações no interior do terreiro 

pesquisado. 

Por meio da compreensão das vivências da mãe de santo, revela-se as 

possibilidades de entender as possíveis dinâmicas de aprendizagem usadas por ela, 

no campo da religiosidade, as quais fundamentam o seu terreiro. Desta forma abre-

se o caminho para entender o corpo como um objeto de estudo, interpretando os seus 

sentidos, e percebendo os seus símbolos e seus códigos socioculturais que estão 

carregados de referências identitárias. 

Visualizando o corpo como códigos, no espaço do terreiro em estudo, percebe-

se as diferentes formas de aprendizagens. Porém a liderança da mulher, no Templo 

Reino de Iemanjá, contribui para reafirmar a postura do sujeito.  

As constelações de aprendizagens, no espaço investigado, se configuram 

como resultados da forma com que Mãe Nega construiu as suas vivências no contexto 

religioso, e estas constelações favorecerão as ações dos médiuns, ultrapassando as 

barreiras do espaço do terreiro, reforçando as relações individuais e coletivas do 

grupo. 

Neste contexto, entende-se que, participar de uma gira, tocar atabaque, cantar, 

servir ou entrar em transe, ou simplesmente auxiliar os rituais, é o mesmo que ir a 

uma aula num ambiente formal, ou seja, na escola. Assim, a história de vida da mãe 
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de santo4 evidenciará um processo de ensino-aprendizagem e todo o conjunto de 

práticas das quais ela participou e que são refeitas na sua atuação, levando-a a 

reconstruir tais experiências, revivendo a cultura, perpetuando a aprendizagem e 

constituindo oportunidades de aprendizagem que conduzem à fundamentos 

religiosos, aos valores da religiosidade, à ética dentro do grupo, e principalmente ao 

seu conhecimento de mundo. Tudo isso comparando a sua trajetória religiosa 

centralizando-se nas suas experiências umbandista, enfatizando o corpo como um 

veículo entre o processo de ensino-aprendizagem.  

Freire (2001), teoricamente, chama a atenção para a importância das práxis no 

processo educativo, o qual promove a reflexão sobre a ação prática do indivíduo, 

como alimentadora do processo de aquisição de saber. Nesse raciocínio compreende-

se a importância de descrever o surgimento da Umbanda, a história Templo Reino de 

Iemanjá e a trajetória de vida da mãe de santo. Assim, com o propósito de dissociar o 

preconceito em relação a religião, torna-se importante relatar sobre alguns 

conhecimentos ritualísticos que envolvem a religião e os enfrentamentos que a Mãe 

Nega teve na construção de seu terreiro e nas suas práticas na cidade de 

Guarapuava, Estado do Paraná, bem como compreender os fundamentos, a doutrina 

e a crença a partir dos seus depoimentos. 

 

1.1 O CORPO NA UMBANDA: ENTRE O HIBRIDISMO E O SINCRETISMO 
 

Para dar início à compreensão de como surgiu à religião Umbanda, é preciso 

compreender dois fatores importantes: o corpo e a hibridação. O híbrido, no processo 

religioso, é a união de algumas crenças, formando uma nova religião, aqui 

denominada Umbanda. Essas influências religiosas vêm do catolicismo, dos cultos 

indígenas, do Kardecismo e dos cultos africanos. Para Canclini (2011, p. 21), o 

hibridismo se define como: “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas 

discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, 

objetos e práticas”.  

Cabe aqui pensar que o sincretismo5 e o hibridismo são conceitos e argumentos 

totalmente divergentes, visto que ao mesmo tempo em que o hibridismo pode ser 

                                            
4  Mãe-de-santo ou pai-de- santo é a pessoa que ocupa o mais alto grau na hierarquia religiosa, que 
inicia os adeptos e zela pela vida espiritual dos membros de seu terreiro (SILVA, 2005).   
5 Um processo fundamental, tendencialmente universal ainda que diferenciado em seus graus, níveis 
e modalidades: O processo de usar relações apreendidas no mundo do outro para entender, modificar 
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analisado como fontes criativas resultantes de novas culturas, também implicam 

singulares discordâncias. 

O sincretismo se refere às formas diferentes de pensar a cultura, momentos 

que os negros encontraram para dialogar com diferentes tradições, de uma forma que 

pudessem interagir e combinar as suas crenças, preservando a sua essência e sua 

tradição. O sincretismo religioso foi fundamental para a sobrevivência dos valores, 

ontologias e cosmologias dos negros no contexto social, não qual lhes impuseram a 

condição de subalternos.  

Dentro desta visão, não se pode ignorar as questões referentes ao poder que 

colaboraram para que este fato acontecesse, pois, os negros tidos como escravos, 

tiveram a sua cultura subjugada pela outra, havendo dessa forma uma ação de 

domínio totalmente imposta por aqueles que detinham o poder, no entanto de uma 

forma ou outra, acontecia à ação dos dominados sobre a cultura dos dominantes, 

favorecendo o surgimento do sincretismo. 

No hibridismo as diferenças são convertidas em igualdade, o que pode reforçar 

a ideia da cultura dominante sobre a cultura do subalterno, levando as diferentes 

culturas a não permanecerem as mesmas, ou seja, modificando as suas 

características originais anteriores. Burke (2010) defende que o hibridismo provoca a 

perda das raízes e das tradições das culturas originais, enquanto que Bittencourt 

(2003), relata que, no pensamento do sincretismo, é possível perceber que na nova 

cultura formada, as características trazidas das culturas anteriores permanecem, seja 

em menor ou maior grau de intensidade.  

Engler (2009) ressalta o hibridismo de origem, dando atenção a história interna 

das instituições, como a mistura de raízes religiosas; hibridismo que marca o contexto 

da interação social e cultural, e as estratégias de influências entre os participantes, e 

o hibridismo de refração, que se abrange à extensão e as variações entre fenômenos 

religiosos ou culturais que refletem tensões sociais numa cultura ou nação específica. 

O mesmo autor afirma que, a cultura brasileira é importante para se repensar as 

relações religiosas entre sincretismo e hibridismo, pois o país representa uma rica 

paisagem religiosa e uma complexa história de combinação racial e cultural.  

                                            
e/ou eventualmente transfigurar o seu próprio universo simbólico, ou ainda o modo pelo qual as 
sociedades humanas, quando confrontadas – igual ou desigualmente – a outra sociedade, outro grupo 
social, ou simplesmente outra visão do mundo, redefinem sua própria identidade a partir da alteridade 
cultural” (SANCHIS, 1994). 
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Dessa forma, voltando-se a cultura afro-brasileira e seus entrelaçamentos e 

fusões das mais diferentes tradições culturais africanas, indígenas e europeias 

presentes na formação da Umbanda, torna-se importante reforçar tais elementos 

formadores no momento de interpretá-la, visto que os fatos históricos também são 

revividos nas narrativas em campo, favorecendo a interpretação e as releituras sobre 

a ritualidade dentro do contexto social contemporâneo. 

Nas análises de campo, percebeu-se a presença do sincretismo entre a 

Umbanda e o catolicismo, desta forma aferem-se variados motivos e fatores que 

favorecem o sincretismo presente no Templo Reino de Iemanjá, que permearam e 

ainda vivem no imaginário religioso e cultural brasileiro, entre tantos fatos, a repressão 

religiosa dos negros foi um acontecimento primordial para o surgimento da relação 

sincrética entre os santos católicos e os orixás cultuados na Umbanda, no Candomblé, 

dentre outros cultos africanos. 

O corpo no contexto da Umbanda pode ser visto como um elemento híbrido, 

que carrega em si, códigos, que são oriundos de diferentes influências culturais e 

religiosas, e o mesmo nas cerimônias religiosas transcende estes códigos.  

O médium quando se prepara para um trabalho, e ao se vestirem para os 

trabalhos, podem estar revivendo as suas raízes culturais, e dessa forma há uma visão 

sincrética.  

Os médiuns ao acrescentar misturas de vestes, adequando-as ao tempo e ao 

espaço das culturas, acabam por sua vez, criando novas formas culturais, e esse 

processo pode ser analisado como um processo híbrido.  

Existe uma preocupação com o corpo na Umbanda, percebendo-o como algo 

em transformação, ou seja, as práticas da religião umbandista proporcionam espaço 

para que o corpo seja preparado para receber as entidades, através da incorporação. 

Porém, torna-se necessário entender que é preciso haver uma compreensão sob o 

papel da religião no agenciamento desses corpos, como um elemento ritualístico. 

 
O amor pelo transe, enquanto forma aceitável de experiência religiosa, 
emana de extensos segmentos da população brasileira, encontrando-se 
particularmente atuante nas práticas religiosas indígenas e africanas. Ao 
conjunto de considerações sociológicas que identificam a Umbanda aos 
deslocamentos vividos por setores da população em decorrência de 
transformações socioeconômicas, o ethos brasileiro parece vincular-se de 
modo especial ao êxtase e ao corpo enquanto suporte do sagrado (ALVES 
JÚNIOR, 2007, p. 124). 
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É preciso que haja um médium disposto a emprestar o seu corpo como um 

instrumento, para que aconteça a incorporação e a presença de entidades espirituais, 

no contexto religioso. Este médium torna-se, ao mesmo tempo um sacerdote e um 

templo, porque permite a manifestação da entidade espiritual através de seu corpo. A 

partir dessa distinção, o sujeito deixa de ser apenas eu, se tornando um eu em 

conjunto com a entidade, caracterizando-se com os aspectos representados pelas 

mesmas. 

Em se tratando do corpo humano dentro do espaço investigado, percebeu-se 

que os médiuns dão a ele muita importância, porque é ele quem recebe seus orixás, 

o sagrado, pois sem ele não haveria a comunicação dos planos espirituais e físicos, o 

mesmo configura-se como o veículo que favorece a comunicação possível através da 

incorporação. Para os adeptos, incorporar tem um papel social complexo, que são 

construídos em parte pelo grupo e em parte pela individualidade do médium que 

apresenta suas particularidades em como sentir vibrações de suas entidades. 

 
Cada filho possui um trabalho diferente, mesmo que eu ajude eles a 
compreender um pouco o que é incorporar, mesmo que ele veja como o outro 
irmão trabalha, ele não é igual ao outro, ele tem a sua forma, seu jeito de 
incorporar e se comunicar com seu povo. Vejo filhos tendo mais cuidado com 
a roupa que veste do que cuidados com o corpo que recebe um guia, mas 
também vejo filho preocupado com tudo isso. Mas é lindo saber que todos 
sabem que o corpo bem cuidado favorece um trabalho de incorporação e tudo 
ficar bem melhor, mais fácil.  Eu só feliz com meus filhos, eles vão 
compreendendo tudo aos poucos e assim vão evoluindo (Mãe Nega, diário 
de campo, 2019). 
 

Dentro do espaço do terreiro Reino de Iemanjá, nota-se que o corpo humano 

se apropria de significados particulares, que representam e simbolizam o sujeito na 

vida, e essa sua particularidade comunica e compartilha com o outro a experiência de 

existir. Esse outro pode ser seu irmão de corrente, um consulente ou a própria 

entidade, a qual é seu hospedeiro no momento de incorporação, e essa ação favorece 

múltiplas experiências. 

Em campo nos momentos que aconteciam os trabalhos, as giras, se deparam 

com diferentes experiências corporeidades, as quais revelam sensações singulares 

de pertencimento, evidenciando que o corpo são passagens de forças e fluxos de vida, 

e a maneira como cada um se conecta corporalmente com o mundo, possibilita 

ritualizar formas diferentes de se relacionar com a entidade que cada um incorpora. 

O mesmo corpo que tem a sua particularidade também é influenciado no 

momento da ritualística, no vai e vem das forças provocadas pelos cantos entonados, 
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pelos sons dos atabaques, pelos ensinamentos antes adquiridos, pelo cheiro dos 

defumadores e pelas experiências que trazem de outros espaços sociais e de outros 

espaços ritualísticos, antes participados que gestam-se em fluxos que se completam 

a sua existência, as suas matrizes materializando-se em movimentos dançantes 

particulares a cada médium, caracterizando-se com formas de apropriação simbólica 

da realidade. 

 
O corpo tem que estar muito preparado para os trabalhos da umbanda, ele 
precisa ser pensado bem antes de acontecer as giras. Eu cuido do meu corpo 
porque quanto mais limpo com banhos de ervas, mais eu encontro facilidade 
de informar. O cheiro das ervas deixa o corpo livre de energias ruins e facilita 
a incorporação (Entrevista com Lauriane, 20/07/2019). 
 

São inúmeros os depoimentos, e vastos são os conceitos sobre o corpo na 

Umbanda entre os filhos de corrente do Templo Reino de Iemanjá. Stoller (1995) 

legitima a necessidade de inclusão da dimensão sensorial corpórea caracterizando o 

corpo físico como “um lugar de saberes”. O autor chama a atenção para a percepção 

multissensorial, devendo esta ser concebida pelo etnógrafo em campo para análise. 

O autor faz uma crítica sobre a importância que se dá ao órgão da visão nos 

pesquisadores, que logo depois da observação escrevem os seus textos, “metatextos” 

e “teorias sem sabor”, impedindo a percepção das sensações corporais, elementos 

importantes e visivelmente trabalhados na possessão do espírito.  

 
Eu fico com o brilho dos olhos de Mãe Nega muitas vezes marejados que 
acompanham tudo o que acontece no momento de trabalho, nas giras. O 
corpo dos seus filhos girando e a felicidade de ver eles trabalharem e se 
permitirem ao momento da incorporação (Entrevista com Aline. 20/07/ 2019). 
 

Teoricamente, em complemento desta análise, de acordo com o que ressalta 

David Le Breton (2006, p. 32): “O corpo é nosso eixo de relação com o mundo, pois o 

corpo não existe em estrado natural, sempre está compreendido na trama social dos 

sentidos”. 

 

1.2 UMBANDA, CORPO E CONTEXTO 
 

Em relação ao surgimento da Umbanda, não se sabe ao certo quais as 

transformações sociais e religiosas que a influenciaram. Sendo assim, é pertinente 

pensar que todas as mudanças no âmbito social e as novas demandas da vida, 

levaram às modificações em todas as esferas da vida humana, que na teoria de Ortiz 

(1999, p. 15), centraliza este relato, em que  
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Constataremos assim que o nascimento da religião umbandista coincide 
justamente com a consolidação de uma sociedade urbano-industrial e de 
classes. A um movimento de transformação social corresponde um 
movimento de mudança cultural, isto é, as crenças e práticas afro-brasileiras 
se modificam tomando um novo significado dentro do conjunto da sociedade 
global brasileira. Nesta dialética entre social e cultural, observaremos que o 
social desempenha um papel determinante. 
 

Dessa forma, compreende-se que a Umbanda apresenta o seu surgimento no 

espaço físico, no espaço geográfico, no espaço indenitário, no tempo cronológico, no 

tempo místico e ritualístico, que diferenciam a forma de pensar e interpretar o 

fenômeno religioso e o modelo corporal.  

A hipótese mais aceita pelos adeptos sobre o surgimento da Umbanda gira em 

torno dos fatos históricos, culturais, sociais, dentre outros. Sendo assim, entre relatos, 

destaca-se aqui o fato da fundação da Umbanda e a história de Zélio de Morais, como 

sendo o princípio da fundação histórica da religião, que desde o Primeiro Congresso 

de Umbanda, ocorrido em 1941, dá-se maior importância a este fato, como sendo um 

conhecimento público do mito fundador. 

Na obra “Os Decanos: os fundadores, mestres e pioneiros da Umbanda”, de 

Rubens Saraceni (2003), compreende-se parte da temática em investigação. Sendo 

assim, as análises aqui apresentadas serão baseadas em alguns fatos descritos na 

referida obra, porém no corpo do texto se referenciará ideias de outros autores e 

outros relatos similares que favorecem a compreensão referente ao surgimento da 

Umbanda. 

Pensar que a religião Umbanda seria analisada apenas dentro de uma visão 

religiosa, ou nos fatos descritos por Saraceni (2003), dando sentido apenas aos 

costumes tradicionais que a envolvem, seria empobrece-la. É preciso uma outra ótica, 

observando outros aspectos que contribuíram para o seu surgimento, contrapondo 

ideias de diferentes autores, principalmente aqueles que não fazem parte do contexto 

religioso, para assim não a compreender a partir de conceitos eurocêntricos, que 

desvalorizaram os cultos africanos e indígenas presentes na construção dos saberes 

não apenas religioso, mas cultural do Brasil. 

Ortiz (1999) refere-se à umbanda como algo novo, ou resultado de uma síntese 

que transformou o pensamento brasileiro a partir de várias vertentes culturais. A 

referida religião, no pensamento do supracitado autor, seria o resultado das 

transformações ocorridas em um determinado período social brasileiro. 
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Sendo a Umbanda, uma religião resultante de diversas culturas, ela passa a 

ser uma rede de símbolos, no qual todos possuem seus significados, como seus 

altares, vestes, defumadores, imagens, colares, ou guias, canções, ou pontos 

cantados entre uma infinidade de outros elementos. Alves (1986), afirma que a religião 

é constituída por símbolos que os homens usam e sentidos que dão à vida e ao que 

acontece nela. 

Saraceni (2003) relata em sua obra “Os Decanos: os fundadores, mestres e 

pioneiros da Umbanda”, que em 1908 um jovem conhecido como Zélio Ferdinando de 

Morais, com dezessete anos, quando se preparava para ingressar na Escola Naval, 

depois de concluir o curso propedêutico, pode-se dizer que seria o ensino médio da 

contemporaneidade, começa a apresentar comportamentos estranhos que se 

repetiam frequentemente e em diferentes momentos. 

Nesta passagem reforça-se o surgimento da Umbanda, valorizando formas e 

símbolos que dão sentido à vida em diferentes contextos. Símbolos estes que se 

fazem presentes nos conhecimentos dos segredos da natureza, como animais e 

plantas. 

 
Ora ele assumia a estranha postura de um velho, falando coisas 
aparentemente desconexas, como se fosse outra pessoa e que havia vivido 
em outra época; e, em outras ocasiões, sua forma física lembrava um felino 
lépido e desembaraçado, que parecia conhecer todos os segredos da 
natureza, os animais e a plantas (SARACENI, 2003, p. 21). 
 

Evidenciam-se no corpo humano dois momentos da referida citação construída 

por Saraceni (2003): “estranha postura de um velho” e “sua forma física lembrava um 

felino lépido”. Não há como deixar de ressaltar que o corpo contribuiu para evidenciar 

que o rapaz fora tomado por uma entidade, e aqui se reforça o elemento corpo como 

sendo fundamental para evidenciar de que se tratava, ou seja, da mudança que 

ocorria devido ao espírito que o possuía. O corpo apresenta características e posturas 

no rapaz como formas de uma nova linguagem desconhecida pela família. Conforme 

aponta Breton (2013, p. 230-231) “A imagem do corpo é a representação que o sujeito 

faz de seu corpo; a maneira pela qual ele aparece mais ou menos conscientemente a 

partir de um contexto social e cultural particularizado por sua história pessoal”.  

Cheia de dúvidas e preocupações, a família do rapaz buscou auxílio na 

medicina tradicional, visto que os fatos se repetiam com frequência. Porém, os 

médicos descartaram a possibilidade de “loucura” e sugeriram a procura de um padre, 

visto que o menino poderia estar “endemoniado”. 
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Como acontecia com quase todas as famílias importantes da época, também 
havia na família um padre católico. Por meio desse sacerdote, também tio de 
Zélio, foi realizado um exorcismo para livrá-lo daqueles incômodos ataques. 
Entretanto, nem esse nem os outros dois exorcismos realizados, 
posteriormente, inclusive com a participação de outros sacerdotes católicos, 
conseguiram dar à família Morais o tão desejado sossego, pois as 
manifestações prosseguiram, apesar de tudo’ (SARACENI, 2003, p. 21). 

 
Ao olhar para os fatos ocorrido com Zélio, e buscando uma verdade que 

fundamenta a análise de transe religioso, constata-se que eles sempre estiveram 

presentes na história da humanidade, das mais variadas formas. Entretanto a 

valorização da cultura do branco em terras brasileiras, desvalorizava a incorporação 

presente em Zélio, e desta forma a presença do padre enquanto um exorcista, reforça 

a cultura do branco, mas fortalecia a necessidade de recorrer a religiosidade, quando 

a ciência não explicava os fatos. 

Para a época as atividades religiosas poderiam ser vistas como uma ação 

natural do ser humano, que fortaleciam as realidades psíquicas de tal forma que as 

teorias científicas não eram capazes, e tampouco suficientes, de explicá-las. 

O transe, enquanto fenômeno religioso, pode ser considerado como uma 

expressão natural do inconsciente, a qual Jung (2012) chamou de “experiências 

imediatas”, sendo que este pode ser visto como uma forma de proteção da psique, 

em discordância a essas imagens oriundas de diversos contextos. Desta forma, as 

imagens podem ser compreendidas pela consciência humana sem que as mesmas 

sejam subjugadas ou degeneradas pela carga de energia psíquica que os paradigmas 

trazem à tona. 

Com a não solução dos problemas do jovem Zélio na medicina, nem no 

catolicismo, a família, aceitando sugestão de alguém que disse ser aquilo “coisa de 

espiritismo”, procurou a recém-fundada Federação Kardecista de Niterói. Esse 

encontro, entre o jovem Zélio e a Federação Espírita datou-se no dia 15 de novembro 

de 1908. Na visita e atendimento houve a manifestação e a conversação entre um 

membro da Federação, o Sr. José de Souza e o espírito ocupante do corpo de Zélio. 

O Médium vidente da Federação indagava o espírito que tomava o corpo do rapaz: 

 
- Sr. José: Quem é você que ocupa o corpo deste jovem?  
- O Espírito: Eu? Eu sou apenas um caboclo brasileiro. - Sr José: Você se 
identifica como caboclo, mas eu vejo em você restos de vestes clericais.  
- O Espírito: O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. 
Fui padre, meu nome era Gabriel Malagrida e, acusado de bruxaria, fui 
sacrificado na fogueira da Inquisição por haver previsto o terremoto que 
destruiu Lisboa em 1755. Mas, em minha última existência física, Deus 



45 
 

 
 

concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. 
 - Sr. José: E qual é seu nome? –  
- O Espírito: Se é preciso que eu tenha um nome, digam que sou o Caboclo 
das Sete Encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. 
Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e que há 
de perdurar até o final dos séculos (SARACENI, 2003: 21-22). 
 

Segundo Saraceni (2003), em sua obra, já referida anteriormente, o espírito dá 

continuidade à conversa, respondendo inúmeras perguntas. Um fato importante 

apresentado se relaciona com a pergunta relatada na obra e feita por Sr. José à 

entidade manifestada no corpo de Zélio: “Se não havia religiões suficientes, 

enfatizando para a existência do espiritismo kardecista”. Segundo a narrativa da obra, 

o espírito responde: 

 
Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador 
universal: rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornam iguais na 
morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer 
diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até 
mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses 
humildes trabalhadores do espaço, se, apesar de não haverem sido pessoas 
importantes na terra, também trazem importantes mensagens do além? Por 
que o “não” aos CABOCLOS E PRETOS VELHOS? Acaso não foram eles 
também filhos de Deus? (SARACENI, 2003, p. 22). 
 

Entre outros fatos relatados na obra, faz-se aqui importante o seguinte: o 

espírito manifestado no rapaz comunica a fundação da Umbanda, que seria 

concretizada no dia seguinte, na casa de Zélio. Dando detalhes do direcionamento 

deste culto religioso, narra e descreve como deveria acontecer cada detalhe: 

 
Haverá uma mesa posta a toda e qualquer entidade que queira ou precise se 
manifestar, independente daquilo que haja sido em vida, todos serão ouvidos 
e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e 
ensinaremos àqueles que souberem menos e a nenhum viraremos as costas 
e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai (SARACENI, 2003, p.  23). 
 

Assim, surge à casa de culto tendo o nome de Tenda Nossa Senhora da 

Piedade. Para o nome de Tenda, justifica-se: “Igreja, Templo, Loja dão um aspecto de 

superioridade, enquanto que Tenda lembra uma casa humilde” (SARACENI, 2003, p. 

23). 

No decorrer da narrativa de Saraceni (2003), apresenta-se um pequeno 

equívoco referente à data do culto, que seria um dia após a primeira conversa do 

espírito de Zélio com o senhor kardecista. Como a conversa acontecia no dia 15 de 

novembro de 1908, o primeiro culto umbandista teria que ser no dia 16 de novembro 

de 1908, visto que o espírito de Zélio afirma que no dia seguinte deveria ser formada 

a nova religião, ou seja, o primeiro culto umbandista. 
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Dessa forma, em São Gonçalo das Neves, vizinho a Niterói, do outro lado da 
Baía de Guanabara, na sala de jantar da família Morais, um grupo de curiosos 
Kardecistas compareceu, no dia quinze de novembro de 1908, para ver como 
seriam estas incorporações, para eles indesejáveis ou injustificáveis. O 
diálogo do Caboclo das Sete Encruzilhadas, como passou a ser chamado, 
havia provocado muita especulação e alguns médiuns, que haviam sido 
escorraçados de mesas kardecistas, por haverem incorporado caboclos, 
crianças ou preto-velhos, solidarizaram-se com aquele garoto que parecia 
não estar compreendendo o que lhe acontecia e que de repente se via como 
líder de um grupo religioso, obra que deveria durar toda a sua vida e que só 
terminaria com a sua morte, mas que suas filhas Zélia e Zilméia prosseguem 
com o mesmo afã (SARACENI, 2003, p. 23). 

 
Tal fato religioso teria ocorrido em 1908, e foi nessa época que ocorreram 

mudanças importantes, como a abolição da escravatura6 e proclamação da 

República7. Neste momento, também se apresenta a integração dos negros à uma 

sociedade urbana, mesmo os negros integrados à sociedade, “livres”, mas esquecidos 

à própria sorte, sem as políticas que valorizassem o humano, proporcionando-lhes 

uma vida digna. De acordo com Ortiz (1999), são as transformações sociais como 

estas que favoreceram, exclusivamente no Rio de Janeiro, entre as classes baixa e 

média, uma familiaridade entre os componentes dos rituais dos cultos sincréticos, 

reunidos sob a palavra macumba - tendo aqui como exemplo, os kardecistas - que 

surgiu no Brasil na segunda metade do século XIX e crescia gradativamente. 

 
A situação no século XIX, entre os anos de 1888 e 1889, em que fervilhavam 
as mudanças sociais, políticas e culturais, foi o momento propício para o 
plano astral superior imprimir uma mudança aos ditos cultos miscigenados, 
pois era inevitável e extremamente oportuno (RIVAS NETO, 1999, p. 25). 
 

Entre tantas mudanças sociais, religiosas e a subjetividade do corpo, no 

surgimento da República, como relata Epaminondas Oliveira, em sua obra 

“Aumbhandan – o elo de volta ao supremo”, quando se refere à Zélio. O autor ressalta 

que “era aquela uma época em que o Brasil comemorava dezenove anos de 

proclamação da República do país” (OLIVEIRA, 1996, p. 30). Sendo assim, nessa 

época depara-se com o corpo negro que não era mais escravo, entretanto passava a 

existir como um corpo desfavorecido aos padrões sociais. Historicamente, todas as 

                                            
6 Abolição da escravatura no Brasil foi um fato histórico que ocorreu no dia 13 de maio de 1888, por 
meio da lei áurea, assinada pela princesa Isabel. Esta lei libertou os escravos no Brasil, após quase 
400 anos de escravidão (SANTOS, 2003, p. 230). 
7 A Proclamação da República do Brasil, ocorrida em 15 de novembro de 1889, foi um golpe político e 
militar, que derrubou a monarquia parlamentarista e a substituiu por um regime republicano. Nesse dia, 
um grupo de militares liderados pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca, se reuniu na Praça da 
Aclamação (atual Praça da República), na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, onde 
forçaram a destituição do imperador D. Pedro II (CASTRO, 2000, p. 61). 
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mudanças contribuíram para a necessidade de um novo discurso por parte da esfera 

religiosa, política e social, e aqui se inicia a perda de poder dos padrões sociais 

mantidos até então, ocasionando assim uma verdadeira disputa do monopólio social 

e dos bens de salvação.  

Aparecem, neste momento social e histórico, diversos templos, igrejas, como 

os santuários, as casas de oração, dentre tantos outros. Segundo Giumbelli (2002), 

após a manifestação do Caboclo Sete encruzilhada e o nascimento da primeira tenda 

de umbanda da história brasileira: Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, dez 

anos depois da fundação dessa primeira casa, no ano de 1918, o Caboclo das Sete 

Encruzilhadas, que seguia trabalhando com o médium Zélio de Moraes, teria 

determinado a construção de mais sete novos templos, difundindo desta forma a nova 

religião. São elas: Tenda Espírita: São Pedro; Nossa Senhora da Guia; Nossa 

Senhora da Conceição; São Jerônimo; São Jorge; Santa Bárbara; e Oxalá. Torna-se 

conveniente citar que os outros autores diferem em datas, como por exemplo: Brown 

(1985) defende a fundação da Umbanda por Zélio de Moraes, na Tenda Espírita 

Nossa Senhora da Piedade, ocorrido em meados da década de 1920; enquanto que 

Ortiz (1999) afirma ser na década de 1930. 

Surge também nessa época à adoração aos novos deuses, novos 

comportamentos, novas manifestações ritualísticas e uma imensa subjetividade 

corporal visível nas artes, no social e na cultura. Claramente se percebe o 

antagonismo e os conflitos que envolvem a população, como as questões raciais, que 

estão intrinsecamente relacionadas com outros problemas sociais.  

 
É evidente que algumas situações cruciais passadas influíram de forma 
decisiva na maneira de organização sociocultural das relações e ideologias 
raciais. Mas todas as condições histórico-culturais mais significativas 
reaparecem nas situações concretos presentes. Podem ser reencontradas na 
atuação de partidos políticos de base racial, na violência guerrilheira. São as 
relações político-econômicas, no entanto que, em última instância, podem 
explicar a persistência e as transformações das situações de antagonismo e 
conflito que se repetem em um e muitos países (IANNI, 1988, p. 166). 
 

Tomando como base a afirmação do referido autor, compreende-se que com 

algumas particularidades, a história dos conflitos e do antagonismo raciais 

acompanham a saga das relações políticas e econômicas das classes sociais, 

reafirmando desta forma, a real desigualdade da participação dos negros no produto 

da cultura, da arte, da religiosidade e do trabalho social. 
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Ao pensar a sociedade brasileira dentro do universo umbandista, tem-se um 

resumo de inquietação dessa pesquisa, que relatará o universo cotidiano das pessoas 

que vivem a Umbanda no Templo Reino de Iemanjá. Fala-se aqui de pessoas e suas 

entidades que se manifestam, de vidas e não de discursos produzidos e cheios de 

interesses sócio-políticos.  

Erroneamente, afirma-se que a Umbanda é uma religião vinda de negros, mas 

não há como negar as contribuições deles nos rituais. Trata-se aqui, teoricamente, 

dos casos ocorridos com um rapaz totalmente diferente da classe social à qual 

pertencia: os negros, ex-escravos. Zélio era de “família importante”, tinha concluído o 

ensino médio, denominado “curso propedêutico”, para aquele contexto. O garoto 

pertencia ao mundo da ordem da classe de homens brancos, na sua família havia 

médicos e padres. Dessa forma, era possível perceber a formação intelectual do 

jovem e a estrutura familiar da qual ele vinha. Percebe-se claramente, através da 

literatura em análise, que a família do rapaz Zélio era aristocrática.  

Essa questão foi referenciada na família patriarcal de Gilberto Freyre, em sua 

obra, publicada em 1933, denominada “Casa Grande & Senzala”. Nota-se que a 

origem do garoto está totalmente associada a essa casa grande, a qual tem um longo 

distanciamento da vida dos negros, que por muito tempo pertenciam ao cenário das 

mazelas das senzalas. Também se percebe um distanciamento do fim do imperialismo 

e do processo de abolição da escravatura. O mito fundador da Umbanda, o jovem 

Zélio, poderia ser considerado “um sinhozinho” da Casa Grande de Freyre. A obra é 

um clássico que tratava da formação do povo brasileiro. 

Mesmo que Zélio tivesse uma posição social favorecida para a época, pela cor 

da pele e pela classe social a qual pertencia, provavelmente tinha conhecimento das 

crenças que envolviam os negros e indígenas, conhecimento este advindos de 

serviçais, antes escravos, os quais possam ter o contagiado com as suas histórias e 

mitos, e tais experiências podem o ter convertido a uma nova prática religiosa 

agregadora. 

Pensar na religião Umbanda no momento histórico em que foi fundado, conclui 

que este período foi compreendido entre o final do século XIX e o início do século XX, 

onde ocorrem mudanças significativas como a abolição da escravatura, a 

proclamação da República e a tentativa de integração dos negros a uma sociedade 

urbana, contexto este que favorece a anunciação da Umbanda, datado em 15 de 

novembro de 1908, pois ela reunia elementos afro-brasileiros e europeus, 
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reinterpretando-os e normatizando dentro de interesses dessa nova sociedade. Ortiz 

(1999) afirma que a Umbanda “embranqueceu” características do Candomblé e 

“empreteceu” outras do Kardecismo. Visto que analisando o mito fundador da 

Umbanda na figura de Zélio e a manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas em seu 

corpo, percebe-se a superioridade do homem branco sobre os negros e indígenas.  

O discurso usado para se referir ao Caboclo das Sete Encruzilhadas é 

harmônico, evidenciando a figura do homem branco sobre os indígenas e os negros. 

Tal entidade Umbandista em sua manifestação ressalta que também foi um sacerdote 

católico, identificado como o padre jesuíta Gabriel de Malagrida. 

 
Sr. José: Quem é você que ocupa o corpo deste jovem? - O Espírito: Eu? Eu 
sou apenas um caboclo brasileiro. - Sr José: Você se identifica como caboclo, 
mas eu vejo em você restos de vestes clericais. - O Espírito: O que você vê 
em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre, meu nome era 
Gabriel Malagrida e, acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da 
Inquisição por haver previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1755. Mas, 
em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer 
como caboclo brasileiro. - Sr. José: E qual é seu nome? - O Espírito: Se é 
preciso que eu tenha um nome, digam que sou o Caboclo das Sete 
Encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. Venho trazer 
a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e que há de perdurar 
até o final dos séculos (SARACENI, 2003: 21-22). 
 

Baseando-se na citação e no pensamento espirita num processo de 

reencarnação proposto pelo kardecismo, demonstra-se que o caboclo antes tinha sido 

letrado e apresentava uma familiaridade com o espiritual cristão, o que ressalta a 

imagem do branco sobre o negro. Porém, a Umbanda nacionalista mais tarde, também 

faz menção aos estereótipos negros presente na figura dos Pretos e as Pretas Velhas, 

em relação paralela ao indígena e a figura do negro, que na religião apareciam dentro 

da relação de subordinação ao branco, visto que os pretos velhos ainda surgem como 

uma visão escravista, deixando claro que a Umbanda se diferenciava da Quimbanda, 

ou seja, poderia trazer a ideia de uma magia branca sobrepondo a então magia negra. 

Dessa forma a Umbanda mudava a visão do negro como sendo um sábio conselheiro 

e conciliador, porém um negro alquebrado pelos anos, sem força física, mas tornava-

se familiar ao universo branco, reafirmando as estruturas indenitárias, entre negros e 

brancos, reforçando assim o projeto de degradação do negro na sociedade brasileira. 

A Umbanda surgiu em 1908, e nesse período a população negra ainda estava 

tentando superar o processo da Abolição da escravatura, e dezoito anos depois como 

se percebe nas teorias de Lopes (2008), que evidencia as dificuldades que eles 
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tiveram de se colocarem no mercado de trabalho num período que o estado do Rio de 

Janeiro passava pelo processo de valorização do branqueamento da população.  

 
Em 1890, dos 89 mil trabalhadores estrangeiros em atividade na terra carioca, 
mais da metade tinha os empregos mais bem remunerados, no comércio, na 
indústria e nas atividades artísticas; enquanto, entre os negros, 48% eram 
empregados domésticos, 17% eram operários, 16% não tinham profissão 
declarada e 17% trabalhavam em atividades extrativas, na lavoura e na 
pecuária. E é essa mesma ideologia do branqueamento que vai delimitar o 
espaço físico a ser ocupado por esses negros, vindos de todo o território 
brasileiro, na geografia carioca. (LOPES, 2008, p. 40). 
 

Mas como associar tantos fatos que se caracterizam com o surgimento da 

Umbanda ao trabalho do corpo? 

Para responder essa questão, recorre-se a Mauss (2003), e descreve que o 

termo “uso do corpo” faz referência ao sentido que: o corpo é o primeiro instrumento 

do homem. Mas, ao contrário da compreensão utilitarista a que o termo “uso do corpo” 

possa reportar, o essencial no conceito do autor é que estes diferentes usos podem 

(e devem) ser atribuídos a diferentes significados, conforme o contexto sociocultural 

em que estão inseridos. Se no momento do surgimento da Umbanda, Zélio 

apresentava algumas mudanças no comportamento corporal que preocupava a 

família, para a contemporaneidade existe uma infinidade de locais como as clínicas, 

academias, dentre outros espaços, disputando o agenciamento dos corpos.  

Tomando como ponto de partida a racionalização do corpo, nota-se que a ideia 

de beleza dada por Deus, segundo a doutrina cristã, onde o corpo era imagem e 

semelhança do mesmo, se enfraquece. A beleza, por sua vez, não depende mais da 

vontade divina, e agora se torna possível através dos métodos científico-tecnológicos 

que vão se empregando no corpo. 

 
A linguagem da umbanda não é referencial, não etiqueta objetos, metafísicos 
ou não, o que lhe permite uma grande liberdade de composição. Pode 
conceber-se como processos de enunciação que envolve a integralidade dos 
sentidos. Para se anunciar, depende de ações cuja superlativa eloquência 
atinge o ápice quando mobiliza a totalidade do corpo, no acontecimento do 
transe (BRANDÃO, 2004, p.5). 
 

Pensar sobre a religião umbandista é pensar sobre o transe e o corpo, sobre 

as formas de educação e a subjetividade corporal que envolve as religiões e as 

práticas de grupos que trabalham com a possessão. Compreende-se que educação 

não é o resultado de um modelo construído unicamente pela religião, visto que as 

religiões apresentam formas diferentes de condução e cuidados com o corpo, pois o 

mesmo será construído na interação das diversas esferas da vida em diferentes locais 
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e diferentes contextos. Por isso, torna-se necessário compreender como os indivíduos 

se comportam nas ações cotidianas, e como fazem uso das práticas e costumes que 

são visíveis no corpo de cada fiel. 

Vale pensar que corpo e religião podem ser parte de um processo dinâmico e 

também ativo que agenciam e que são agenciados em uma relação inter significativa, 

e não podem ser pensados de formas separadas. Inúmeras instituições não religiosas 

também influenciam sobremaneira a relação entre ambos. 

Percebe-se em Martines (1991) a importância do corpo na umbanda. 

 
No espiritismo seus guias se expressam não por meio do corpo de seu 
médium, mas exclusivamente por sua fala. Acontece ao contrario no 
Candomblé, onde o Orixá não fala, mas se manifesta por um elaborado 
código corporal. A Umbanda absorve ambas as possibilidades: suas 
entidades se expressam através do que dizem pelo código corporal que 
imprimem aos seus cavalos (MARTINES, 1991, p. 88-89). 
 

Dentro deste pensamento, compreende-se a importância do corpo não como 

um objeto, mas um elemento vivo. Sendo assim, o médium empresta o seu corpo para 

uma entidade umbandista, assim como aconteceu com Zélio, quando o Caboclo Sete 

Encruzilhada toma o seu corpo e fala com as pessoas de forma diferente. Porém, nos 

rituais umbandistas é notável perceber entidades que dançam as cantigas tocadas 

nos atabaques, executam inúmeros movimentos, usando do corpo, do seu 

hospedeiro, no entanto manifestando as suas características próprias da última vida 

terrena através de gestos corporais e da fala. 

Lewis (2003) fala da possibilidade de se abarcar vários tipos de experiências 

dentro da categoria do êxtase. No entanto, a Umbanda apresenta uma infinidade de 

vivências e experiências humanas dentro do campo religioso. 

Percebe-se no terreiro em estudo, uma configuração e o enraizamento das 

memórias dos sujeitos que nele convivem, dentro de uma composição de diversas 

temporalidades nas relações intersubjetivas internas e externas ao grupo que o 

compõem o mesmo espaço. As possessões, ou estado de transe, por exemplo, 

possibilitam um deslocamento da individualidade dos médiuns, porque eles 

emprestam os seus corpos para o hospedeiro, abrindo um campo importante de 

significados que são compartilhados pelo grupo. Dessa forma, se detém a Citro 

(2009), que afirma que ao mesmo tempo em que perde a independência de sua 

agência individual, ganha poder na agência coletiva. 
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Com base nesta afirmação, volta-se aos atos performáticos que ocorre no 

momento da incorporação, sendo o corpo o objeto criador, transformador ou 

legitimador das normas que estruturam o ato ritualístico. Estas ações são percebidas 

como estéticas em que o corpo, é carregado por códigos simbólicos, tornando-se 

produtor de significantes, sendo ele, o objeto de ensino aprendizagem, visto que 

através dos gestos, das intervenções, dos atos de fala, e das diversas potencialidades 

expressivas o corpo torna-se um elemento comunicador de saberes. 

Ao se tratar do transe, ou incorporação ritualísticas, enfatiza-se a hipótese da 

entrega do corpo do médium ao hospedeiro, que é visível através de todos os 

estímulos corpóreos envolvidos, tornando-se um momento singular no qual este 

mesmo corpo ao receber uma entidade, apreende e comunica, sem desprezar a fusão 

perceptiva de emoções, possível num evento desta natureza e dessa grandeza. 

Reafirmando este pensamento, recorre-se a Merleau-Ponty (1999), no qual relata que 

o corpo é a condição intersubjetiva de vivência dos indivíduos, ressaltando assim a 

experiência subjetiva do corpo em seu enraizamento no mundo social.  

Seguindo o pensamento teórico citado, é possível ressaltar a importância das 

proposições que sugerem o ser no corpo e pelo corpo, como dimensão do próprio 

médium ou do hospedeiro, as quais se efetivam e se inscrevem inúmeras experiências 

particulares do estar no mundo. Dessa forma, a entidade ao estar no corpo do outro, 

apresenta a sua individualidade, se reportando no tempo e no espaço, realizando-se 

como sujeito por meio das ações físicas, compreendendo-as não apenas no tempo, 

mas também no espaço do outro. 

Tendo o corpo como produtor dos sentidos articulados e intercambiados no 

contexto ritualístico e nas relações que constituem, tem-se o mundo intersubjetivo, do 

eu em relação aos outros, que são reveladas nos termos das experiências narradas 

pelo hospedeiro na medida em que é, através do corpo, que se efetivam e se 

inscrevem as experiências, numa modalidade particular de cada indivíduo, visto que 

o médium e a entidade se encontram imbricadas pelos vínculos dos sentimentos 

individuais e as figurações em que se efetivam nas esferas sociais, em diferentes 

contextos. Assim as rupturas provocadas pelo transe e incorporação dão sentido e 

expressão aos ritmos sagrados das entidades, que se comunicam através do corpo. 

Englobá-las dentro desta análise, entre corpo e enquanto religião Umbanda, 

desde o seu surgimento, dos seus primeiros manifestos, entre algumas situações 

ocorridas dentro dos fatos narrados, algumas situações e relatos podem até 
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apresentar uma visão de discriminação sobre a ordem do transe e de possessão, entre 

outros fenômenos que envolvem a ritualística. Porém, cabe aqui afirmar que os fatos 

que abarcam esta ritualística fazem parte da relação estabelecida entre os médiuns e 

as entidades espirituais, que só são possíveis por meio do corpo. 

É necessário salientar aqui a importância do sentimento de pertencimento a 

uma memória social que é trazida, tanto pelo médium, como pela entidade 

incorporada, em ações reveladas pelos sujeitos através do corpo que atribuem 

significados aos contextos e às suas histórias. 

 

1.3 MÃE NEGA: UMA VIDA PARALELA AO CONTEXTO UMBANDISTA  
 

Seguindo como uma forma metodológica e prosseguindo com a pesquisa, no 

dia 16 de fevereiro, às 18 horas aconteceu a primeira entrevista com a Mãe Nega. Na 

ocasião, utilizou-se de uma filmadora para capturar todos os detalhes ali ocorridos, 

para se ter um bom material para análise. 

Mãe Nega fala de sua trajetória de vida, antes e depois de aderir a Umbanda 

como uma religião. Foi possível perceber que é através dela que nascem as 

constelações de aprendizagens dentro do terreiro, visto que os conhecimentos de 

seus filhos em relação à Umbanda, são controlados por ela, prevalecendo assim, os 

seus saberes tradicionais que fundamentam as suas práticas e a fé nos Orixás, e 

dessa maneira, esta mesma fé se fortalece através destes saberes, na forma que ela 

conduz os seus filhos a aprendizagem. 

A Mãe de Santo é a autoridade maior dentro do seu terreiro, e ela é 

carinhosamente chamada de Mãe Nega, cumprindo o seu papel de condutora. É mãe, 

responsável por todos os filhos, e nessa condição, qualquer direcionamento de 

trabalho, antes deve ser decidido por ela. Percebe-se claramente um grande carinho 

e respeito pela experiência desta anciã dentro da comunidade, ou seja, dentro do 

Templo Reino de Iemanjá.  

No terreiro em estudo é notável a construção das relações pautadas na 

matricentralidade, onde estão relacionados os cuidados com seus filhos e o espaço 

das ritualísticas, o afeto, o compromisso de passar seus ensinamentos, suas 

experiências, despertando confiança e amor em seus filhos, demostrando um enorme 

conhecimento sobre a religião Umbanda, ensinando a todos com carinho.  
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Mãe Nega evidencia no seu jeito de ensinar, a sua importância na construção 

das constelações de aprendizagem, valorizando o vínculo com a ancestralidade que 

se centra nas constelações umbandista e suas relações com a coletividade e 

religiosidade. 

Os caminhos percorridos por Mãe Nega, que serão descritos adiante, reforçam 

a percepção das constelações, os quais evidenciam os processos de aprendizagens 

que estão relacionados às demandas, diante das necessidades apresentadas no 

contexto do terreiro. 

Tendo como base as teorias de Silva (2016), compreende-se que as 

aprendizagens no espaço do Templo Reino de Iemanjá frente a novas configurações, 

serão reconhecidas e ensinadas no grupo, recriando sentido ou amarando-os aos que 

já existem. Ou seja, as constelações de aprendizagem se designam a partir da 

dinâmica das aprendizagens ensinadas para o grupo, as quais serão sintetizadas em 

processos educacionais repassados pela matriarca. 

As constelações de aprendizagem, no espaço do terreiro representam 

processos cognitivos que orientam os pensamentos e ações. Assim, compreende-se 

que elas podem ser vistas a partir de uma visão da Antropologia da Educação (SILVA, 

2016). Nesse aspecto, tem-se aqui a educação dialógica coerente, porque a Mãe 

Nega organiza o conteúdo do trabalho ritualístico a partir de seu entendimento de 

mundo e da sua visão de realidade, e desta forma os saberes da comunidade do 

terreiro e as práticas cotidianas, podem vir de diferentes tradições socioculturais, 

porque ela valoriza as experiências que teve, as quais se tornam importantes, porque 

contribuem para o processo de aprendizagem e a identidade do grupo. 

A sua história de vida inicia-se no dia 10 de abril de 1962, no estado do Rio 

Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre.  Lucelena Rodrigues Carvalho nasce, 

sendo a terceira filha de Elito Castro Carvalho e da senhora Romilda Rodrigues 

Carvalho. Os seus irmãos se chamavam Adão Luiz Rodrigues de Carvalho e Maria da 

Graça Rodrigues de Carvalho. De Porto Alegre, ainda pequena, a sua família mudou-

se para Paranaguá, onde compraram uma hospedaria e permaneceram nessa cidade 

por 10 anos. Aos 18 anos, se casa com o senhor Luiz Carlos Schu dos Santos e, aos 

19 anos, teve um filho, chamado Willian Carvalho dos Santos. 

Seu casamento não teve muito sucesso e ela se separou. Então foi para 

Matinhos, onde desenvolveu a sua mediunidade, aos 20 anos, com um Pai de santo, 

o senhor Jairo, de Uberlândia. Como ele precisava voltar para a sua cidade natal, o 
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terreiro ficou com o pai pequeno, o senhor Jairo, mas as pessoas não tinham muita 

afinidade com ele e por essa razão, o centro acabou fechando. Então, Lucelena se 

mudou para Curitiba aos seus 25 anos de idade, onde conheceu o terreiro da Mãe 

Olinda. Antes disso, havia passado por vários terreiros, mas foi no terreiro de Mãe 

Olinda, a qual se tornou a sua Mãe de Santo, que ficou por 5 anos, encontrando lá o 

senhor Iládio, da cidade de Guarapuava, que era Pai de Santo da Mãe Olinda e, no 

caso, avô de santo de Lucelena, visto que Dona Olinda era sua Mãe-de-Santo. Porém, 

teve que deixar o grupo e veio para Guarapuava. Como perdeu contato com o senhor 

Iládio, ela formou um pequeno grupo que tinha mediunidade e começou a trabalhar, 

mas sem pai de santo, onde um cuidava do outro.  

Em um dos seus trabalhos, a pedido de uma entidade, o grupo teria que 

escolher alguém que fosse responsável por eles e, mais tarde, ser Mãe ou Pai de 

Santo dessas pessoas e, assim, conduzir os seus filhos nas ritualísticas umbandistas. 

Por unanimidade, ela foi escolhida. Neste período, ela reencontra o Pai-de-Santo, o 

senhor Iládio, que lhe contou que tinha seu terreiro nesta cidade. Dessa forma, ela e 

seu grupo passaram a frequentar, esporadicamente, esse espaço ritualístico, e então 

o Pai-de-Santo, senhor Iládio, notando a sua evolução enquanto umbandista resolve 

prepara-la para ser uma Mãe-de-santo, e faz a sua deitada8 porque julga necessário 

e, dessa forma, aos poucos ele foi conduzindo-a para assumir a função de Mãe-de-

Santo, permanecendo até a contemporaneidade com o seu terreiro, conhecido como 

Templo Reino de Iemanjá, visto que ela é filha de Iemanjá. 

Esse terreiro está localizado numa região periférica de um dos bairros da parte 

alta da cidade de Guarapuava, no bairro Conradinho. O centro fica anexo à casa de 

Mãe Nega, na parte dos fundos, e para adentrar este espaço é necessário passar por 

um corredor lateral a casa, ou seja, uma pequena garagem. Do lado esquerdo desta 

garagem, se localizam um banheiro e a tronqueira, onde ficam os guardiões da casa: 

Exus e Pombas giras. Do mesmo lado esquerdo, atrás do banheiro e da tronqueira, 

há outro corredor aberto, onde dá acesso a assistência. 

                                            
8 A Deitada é um ritual onde o médium escolhido por uma entidade fica recolhido no terreiro, por um 
período estabelecido pela entidade, neste momento ele irá aprender sobre os preceitos da religião e 
também sobre a entidade, saberá sobre as funções que irá exercer e as suas obrigações aprofundando 
desta forma a sua relação com o sagrado. Este é o momento que o médium se conecta com a 
ancestralidade desenvolvendo sua mediunidade. Tal espaço de tempo de recolhimento é chamado de 
deitado porque o médium é recolhido no terreiro, ficando deitado no chão em uma esteira de palha. 
(Entrevista com a Mãe Nega, 07/07/2019). 



56 
 

 
 

O espaço do centro é pequeno, tendo apenas lugar para assistência com 

alguns bancos, servindo no máximo, dez a quinze pessoas, e o espaço onde 

acontecem as giras, a qual se chama de cangira, também é um espaço pequeno, 

servindo apenas vinte e quatro filhos trabalhando. Do lado esquerdo da porta de 

entrada, no fundo da cangira, encontra-se o Congá, e do lado esquerdo, logo na 

entrada de acesso, localiza-se apenas um atabaque. As cores que predominam no 

espaço do centro são o azul e branco, lembrando Iemanjá. Dessa forma, evidenciando 

a dinamização e as transformações de subjetividade dos seus filhos de corrente.  

Os espaços de ritualística umbandista na cidade de Guarapuava recebem na 

sua maioria nomes de tenda ou terreiro, porém, no Templo Reino de Iemanjá, o recinto 

onde acontecem todos os rituais é chamado de terreiro ou centro, pelos seus filhos e 

filhas.  

O espaço está situado atrás da residência da Mãe-de-Santo, Mãe Nega, que 

segundo ela, é uma extensão, ou seja, mais uma parte de sua casa. Segundo os 

adeptos, este local sempre desperta paz ao adentrá-lo, pois percebe-se claramente 

um enorme capricho, onde tudo está ornamentado para saldar as entidades e aqueles 

que procuram a sua ajuda. Todas as atividades de limpeza do terreiro são destinadas 

aos seus filhos, que dividem os dias para fazer a limpeza, enquanto que a Mãe Nega 

“firma” alguns pontos e trabalhos, sempre mantendo o altar com velas acesas, e 

segundo ela: “Quanto mais se cuida, mais se envolve, despertando energias boas e 

se aproximando do sagrado, do pai Oxalá” (Entrevista, fevereiro de 2019)
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Fonte: AUTOR, 2019. 

Imagem 1 - Planta do Templo Reino de Iemanjá. 
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Fonte: AUTOR, 2019. 

 

  

 
Fonte: AUTOR, 2019. 

 

A aprendizagem dos médiuns do terreiro investigado, acontece a cada trabalho, 

e esta aprendizagem tanto vem dos orixás, quanto da matriarca dirigente do templo, 

que constantemente lembra aos seus filhos a importância dos banhos, dos 

descarregos e dos passes.

Imagem 2 - Parte interna do Templo Reino de Iemanjá. 

Imagem 3 - Parte interna, assistência. 



59 

 
 

A matriarca não aceita em hipótese alguma, que um filho trabalhe sem vestir 

branco. De acordo com Marques (2015, p. 96), “aprende-se, olhando, escutando, 

comendo, vestindo, fazendo, imitando, vivendo o Candomblé ou Umbanda com o 

corpo e a alma”. Segundo Mãe Nega, Médiuns pouco experientes e até os mais 

experientes não precisam saber de todos os aspectos da prática religiosa. “Na 

Umbanda quem ensina mesmo é a entidade que chega para trabalhar, e a cada 

trabalho há novas aprendizagens, independentemente do tempo que o filho seja um 

umbandista” (Diário de campo, 30/ 06/2019). 

Neste caso o interesse volta-se para os condicionamentos que influem não 

somente o médium, mas também a entidade e suas ações, suas decisões e suas 

condutas dentro do grupo nos mais diferentes momentos, pois conforme eles vão se 

ajustando ao meio, podem comportar ou não alguns benefícios a todos os envolvidos. 

A Mãe-de-Santo, no espaço investigado, por sua vez, tem um papel 

fundamental nessas fronteiras do conhecimento e na forma de como desenvolver seus 

filhos para o recebimento das entidades, entre outras ações ritualísticas. Dessa forma, 

no imaginário dos seus filhos mora a certeza que ela, como condutora de todas as 

ações ritualísticas ali vivenciadas, cultiva em si um grande conhecimento da 

ancestralidade e das matrizes formadoras da religião. Assim, eles passam a entender 

que os seus ensinamentos são corretos e o que veem de outros terreiros por meio de 

um novo integrante, por exemplo, pode não ser aceito no grupo, pois para eles isso 

pode ter outro sentido, e mesmo que estes conhecimentos sejam conhecidos por eles, 

que também tiveram outras experiências religiosas, no entanto, para aquele contexto 

as novas ideias não cabem, visto que podem estar abrindo uma nova fronteira de 

ensinamentos, possibilitando assim, um outro tipo de organização ritualística que pode 

fugir do seu controle. 

Barth (2000) argumenta que os sujeitos passam a formar grupos étnicos 

quando, tendo como finalidade a interação, usam as identidades étnicas para se 

categorizar e categorizar os outros. Assim compreende-se que as fronteiras de 

conhecimento dentro do terreiro em estudo não correspondem às diferenças, mas 

aquilo que a Mãe-de-Santo considera significativo, não importando a ela o quão é 

diferente entre outros grupos, ou o quão semelhantes, mas sim, o que importa é que 

ela age de uma forma que fortalece a sua fé e julga que, dessa forma, as suas ações 

são corretas, porque as suas práticas vêm de sua relação com os Orixás, e para a 

mesma, essas experiências fortalecem outros conhecimentos que trazem do mundo, 
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de suas histórias por outros espaços ritualísticos e isso é necessário para conduzir os 

seus filhos.  

Quando ela fala dos filhos e filhas de santo, a Mãe Nega sempre afirma: “Tem 

aqueles que participam e ajudam em tudo, há outros que nem tanto, há aqueles que 

só aparecem quando enfrentam problemas e há os que vão e vêm, como se tivessem 

se descobrindo ainda [...] Tudo isso é comum” (Entrevista, fevereiro de 2019).  

Para os filhos de santo do Templo Reino de Iemanjá, todos os espaços do 

terreiro são considerados sagrados, porém o altar, ou seja, o Congá, como é 

chamado, é um espaço que concentra muitas energias boas, sendo considerado um 

ponto de força poderosa, um irradiador de energias positivas que facilita o contato 

com as esferas espirituais, ligando o plano espiritual ao físico, e por meio dele se 

realizam as grandes trocas de energias favorecendo as Irradiações divinas que ali 

estão concentradas e são projetadas a todos os médiuns.  

O Congá é um espaço onde se faz reverências, e diante dele, segundo o 

pensamento da dirigente deste local, Mãe Nega, os médiuns se sentem bem mais 

próximos de Deus e de suas divindades humanizadas, dos Orixás, que são seres que 

exprimem as suas forças através da Natureza, criações Celestiais que nunca tiveram 

encarnações. Como exemplo, Iemanjá se manifesta através da força do mar e dos 

espíritos de luz ou guias espirituais, que são os espíritos que, na sua maioria, 

incorporam trabalhando para evoluir na escala espiritual. 

O Altar “Congá” situa-se no fundo do terreiro, de frente para o público, 

apresentando-se aqui, no canto direito, de frente à porta de entrada, com algumas 

prateleiras, no qual ali, estão distribuídas as imagens e outros elementos religiosos, 

que também são distribuídos de modo que façam uma estreita relação umas com as 

outras, ou seja, os assentamentos ou os fundamentos do terreiro.  

O Congá, na Umbanda, pode ser chamado de altar simplesmente porque ali 

estão incutidas as ideias do Cristianismo. Porém a religião umbandista sofreu várias 

assimilações culturais, o que justifica a diversidade de imagens em seus altares, e ela 

também valoriza a natureza e seus elementos, sendo assim há nos seus altares 

imagens de santos da igreja católica, como Jesus, Nossa Senhora de Aparecida, 

Santa Barbara, etc, paralelos aos Orixás, como Iemanjá, Oxum, Ogum, entre outros, 

e entidades como pretos velhos, ciganos, etc. Ali estão também elementos naturais, 

como pedras, água, flores, cristais, conchas, ervas, entre outros, porque eles que 

representam os Orixás simbolizando as suas forças.  
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No Congá estão concentradas todas as forças dos guias do terreiro, e Mãe 

Nega dá muita importância a todos, a toda ritualidade praticada no seu terreiro, 

valorizando-os e respeitando-os. Toma-se como exemplo os pontos riscados em 

trabalho, que sempre são encontrados nos cantos da cangira ou próximo ao Congá. 

Eles são desenhos, grafismos feitos com Pemba, que é uma espécie de giz sagrado 

de diversas cores, e estes pontos riscados são feitos pelas entidades e servem para 

identifica-la, direcionando a sua energia para os trabalhos desejados. 

Segundo Matta e Silva (1979), os pontos riscados funcionam como ordens 

escritas (grafia celeste), de um à vários setores, com a identidade de quem estão 

ordenados para isso. 

 
Fonte: AUTOR, 2019. 

 

O Ponto Riscado acima foi feito em trabalho do Povo da Rua, ou seja, Exu e 

Pomba Gira, especificamente por Maria Molambo, em um pedaço de madeira, onde a 

mesma desenhou alguns símbolos, usando Pemba vermelha, que é uma espécie de 

giz sagrado feito de calcário, sempre usado para riscar pontos. A Pemba é um 

elemento condensador de energia vindo da natureza, podendo ser de várias cores, 

servindo para que a entidade de luz se utilize dessa ferramenta, para realizar os seus 

trabalhos e firmarem as suas energias dentro do terreiro, neste ponto também foi 

usado à pólvora, a qual foi acessa no fim do trabalho.

Imagem 4 - Ponto Riscado. 
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Segundo a entidade, que não deu explicação sobre os símbolos ali existentes, 

afirmando somente que o ponto é cruzado pelos donos da casa Exu Caveira e Maria 

Molambo, servindo como limpeza do espaço, dos médiuns e das pessoas da 

assistência. A pólvora que continha no ponto foi acessa a pedido de Maria Molambo 

para que todos descarregassem. 

A presença das velas acesas também são elementos sempre presentes no 

Congá, e são elas que dão vida ao altar e captam as irradiações positivas, deixando 

as pessoas de frente com o Criador, entre outras divindades que se encontram neste 

mesmo espaço. 

Mãe Nega coloca alguns utensílios das entidades, como chapéu, guias, roupas 

entre outros, em espaços separados, uns pendurados na parede e outros, como as 

taças e bebidas em um armário próprio para este fim. Cada um desses elementos tem 

um significado, segundo as entrevistas e diários de campo (2019). As imagens das 

entidades e santos são uma representação do corpo, que possibilita a visualização do 

que se acredita. Elas ajudam a elevar as vibrações mentais, pois é no momento em 

que se olha para as imagens, que se inicia a conexão da pessoa com tudo o que elas 

representam, assim acontecem com os objetos das entidades, pois eles lembram e 

reportam a pessoa para a entidade, por isso todo o espaço do terreiro é carregado de 

energia vindas delas.  

A pedra nem sempre está presente no terreiro, sendo utilizada apenas em 

alguns trabalhos, e ela é outro elemento que traz força e segura energias, por 

possuírem vibrações e sintonias com a natureza. As pedras são uma verdadeira 

harmonização de todas as vibrações positivas e de tudo o que foi criado por Oxalá. 

Cada uma delas carrega energias diversas, ao contrário da água, que também é um 

elemento de energia, porém serve como uma verdadeira representação da vida. 

 
A água pode ser considerada dentro do terreiro como um elemento que cuida 
do interior do corpo. A água é muito usada no momento em que uma entidade 
trabalha, o corpo precisa dela, ela tem a função de trazer o filho para si 
mesmo, ela é capaz de firmar seu pensamento em quem ele é na verdade. 
Diário de campo (Mãe Nega, 07/04/2019). 
 

A presença das flores neste espaço é de ser a essência balsâmica e curadora, 

elas favorecem o ambiente, tornando-o um lugar mais leve. O centro é carregado de 

elementos pendurados pelas paredes, como as guias, ou “colares mágicos, círculos 

sagrados” construídos de contas. Percebe-se terços próximos aos pretos velhos, 

espadas, chapéus, cordas, vestes, um multiuso com cálices e taças, dentre outros 
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elementos que servem para a purificação. Todos os objetos são carregados de uma 

força e muitos sentidos que são únicos para cada filho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR, 2019. 

 

 
Fonte: AUTOR, 2019. 

Imagem 5 - Congá, Templo Reino de Iemanjá em Guarapuava-PR. 

Imagem 6 - O respeito pelo Congá. 
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No caso das crianças que frequentam os terreiros, elas crescem vendo e 

vivenciando os rituais, vivem entre orixás e seus corpos reagem conforme o que se 

trabalha: a homenagem ou a festa, ali culturalmente existente. Elas convivem com os 

adultos com total liberdade. Isso configura-se como aprendizagem e, assim, se 

preparam para receber os cargos na hierarquia do culto, podendo tocar atabaque, ser 

um (a) cambone, e se for o caso, incorporarem os seus orixás. Dessa forma, todos os 

saberes tradicionais e os simbolismos são compartilhados e vivenciados, se tornando 

assim, experiências de ensino e aprendizagem, pois os seus corpos reagem conforme 

o que presenciam. As crianças cantam, dançam, referenciam uma entidade conforme 

é o costume, e eles aprendem com as vivências, assim, todos os saberes adquiridos 

ao longo do tempo pelos adultos, são vivenciados e expressados em seus gestos, em 

suas ações, pela convivência harmoniosa e respeitosa dê uns com os outros e com o 

meio, com a hierarquia que há dentro desse espaço religioso. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 

 

Com relação à natureza, Mãe Nega faz alguns trabalhos de cachoeira, na mata, 

assim que julga necessário, ou que é pedido por uma entidade nos momentos de 

trabalho, visto que para o Templo Reino de Iemanjá, os Orixás são considerados parte 

integrante da natureza e eles são vistos como seres sagrados, assim como os rios, o 

Imagem 7 - Presença do corpo criança numa festa de Pretos Velhos no Templo Reino de Iemanjá 
em Guarapuava-PR. 
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mar, as matas, seus animais, enfim, tudo que compõe o planeta. E, por isso, os banhos 

são importantes, pois se usam produtos naturais e ervas para cada causa.  

As crianças aprendem a necessidade de cuidar da natureza através do próprio 

uso das ervas, a “educação experimentada pelas crianças nos terreiros de candomblé 

e umbanda é uma educação ecológica” (MARQUES, 2015, p. 5). Dessa forma, todos 

os saberes e o respeito com o meio ambiente, com o cultivo das ervas, são passados 

simplesmente através das vivências. Elas sabem que cada entidade, ou Orixá está 

ligado a algo natural, assim como Iemanjá está ligada ao mar e Oxum às águas doces. 

Com esse pensamento, as crianças sabem a importância de cuidar de tudo o que é 

natural, e que a Umbanda está ligada à natureza preservada. Compreende-se que 

dentro do Templo Reino de Iemanjá, os saberes tradicionais e os simbolismos são 

vivenciados e sentidos, não sendo apenas uma transição de conhecimento, e eles são 

compartilhados por todos, independentemente da idade. Para compreender como 

acontece a aprendizagem com as crianças dentro deste espaço, recorre-se a Marques 

(2105, p. 7), no qual pontua que: 

 
Os processos de aprendizagens nos terreiros para as crianças são 
espontâneos, salvo em caso de indicação e escolhas dos orixás e outros 
forças sagradas. As crianças fazem do terreiro um espaço de alegria, de 
festa, de brincadeira. Elas são respeitadas na sua condição de criança, 
mesmo em tempos de obrigação. 
 

O processo educativo acontece em todo momento, em cada celebração, nos 

festejos, e entre tantos outros momentos vivenciados por eles. Assim, as novas 

gerações e os novos adeptos, independentemente da idade que se encontrem, vão 

tomando conhecimento e se apropriando dos saberes acumulados ao longo do tempo, 

enquanto vivenciam os aspectos sagrados das ritualísticas com a alegria de um 

Cosme. 

A Mãe Nega sempre se preocupou com o processo de ensino e aprendizagem 

de seus filhos e, dessa forma, dentro do Templo Reino de Iemanjá, existe uma 

hierarquia para que assim, haja organização e disciplina, e este sistema hierárquico 

vai desde a parte administrativa até a espiritual. 

A parte administrativa dentro do Templo Reino de Iemanjá se detém nas 

cobranças das contribuições mensais, dentre outras obrigações como: trazer velas 

para firmar o Congá e ajudar em alguns trabalhos. Na maioria das vezes, essa 

obrigação é feita por uma única pessoa, aquela que está mais perto da Mãe de Santo. 

As cobranças sobre as responsabilidades dos filhos sempre são feitas pela Mãe de 
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Santo a cada encontro do grupo, e também é chamada a atenção no grupo de 

Whatsapp, lembrando-os a respeito de suas obrigações, como os dias de encontros 

que acontecem a cada 15 dias, a organização das festas e comemorações, no qual 

todos são chamados para ajudar, contribuindo com aquilo que podem. A 

ornamentação do espaço fica sob reponsabilidade de quem esteja com mais tempo 

de folga, visto que todos trabalham fora. A limpeza do espaço é feita pela Mãe de 

Santo com a ajuda de quem tenha disponibilidade, no entanto a cada fim de trabalho 

é feito uma pequena organização para varrer o centro e organizar os bancos da 

assistência.  

Mãe Nega é a autoridade máxima no terreiro, ela é responsável pelo que 

acontece nas giras, antes e depois delas. Ela tem a função de cuidar e zelar 

espiritualmente do Terreiro e dos médiuns, dando orientação e dirigindo os trabalhos 

abertos e fechados ao público. Sendo ela a autoridade maior dentro deste espaço, 

aumenta a sua responsabilidade em fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pelo 

astral superior. É nesta perspectiva que se constroem as relações pautadas na 

matricentralidade, deixando transparecer os cuidados, afetos, confiança, paralelo ao 

compromisso, respeito e proximidade (DIOP, 1990), que garante as aprendizagens no 

grupo do terreiro (SILVA, 2016). 

Os Médiuns de Trabalho, ou seja, os filhos de corrente, ou filhos de santo, são 

os médiuns que trabalham incorporando entidades. Essas incorporações acontecem 

de forma natural para aqueles mais desenvolvidos, e se inicia logo que um trabalho 

começa, ou quando toca o atabaque e um ponto é cantado. Porém, nem todos os 

médiuns que estão desenvolvidos dão consultas, pois só podem fazer isso quando 

são liberados pela Mãe de Santo. Há alguns Médiuns que estão em desenvolvimento 

e aprendem com aqueles que já passaram por este processo de iniciação, ou seja, 

eles estão aprendendo na prática, dentro dos trabalhos ocorridos em cada encontro. 

Uns se desenvolvem mais rápido que os outros, dependem de cada um e de sua 

mediunidade. Uns incorporam com mais facilidade, enquanto que outros não 

conseguem, e estes são atendidos individualmente pela Mãe de Santo, que marca 

giras específicas para eles, com a ajuda de um médium mais desenvolvido. Existem 

também os Cambonos9, que são as pessoas responsáveis por auxiliar as entidades, 

                                            
9 Auxiliar do sacerdote ou dos médiuns incorporados na umbanda (SILVA, 2005).   
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esclarecer a assistência quanto às obrigações passadas. Eles coordenam a entrada 

e saídas da assistência nas consultas e passes quando se faz necessário, além disso, 

também explicam alguns pedidos feitos pelo guia caso a pessoa não compreenda 

algumas palavras, ou gestos, dessa forma eles acabam facilitando a comunicação 

entre a entidade e o assistido, e seu trabalho é essencial para que se efetivem as 

regras do terreiro.  

A figura do Cambono é importante para qualquer terreiro, porém a sua função 

se diferencia de terreiro para terreiro e a escolha do mesmo, também seguem regras 

diferentes. Sendo, que em alguns terreiros eles são médiuns que estão iniciando na 

mediunidade e em outros, como é o caso do Templo Reino de Iemanjá, a função é 

exercida por um médium mais velho, com mais experiência, que pouco incorpora pela 

sua idade, no entanto é conhecedor das regras da casa, e pode ajudar com maior 

precisão, os iniciantes. Mãe Nega afirma que a sua Cambona, “sendo mais velha e 

experiente, conhecedora das práticas da Umbanda, das regras de sua casa, acaba 

sendo os olhos e ouvidos dela quando incorpora. Sendo assim, tem como Cambona, 

a condição de ajudar em quase tudo, e ela sabe o que precisa fazer quando surgir um 

problema” (Diário de Campo, 21/07/2019).  

As entidades incorporadas em trabalhos no Templo Reino de Iemanjá, 

apresentam carinho com Ione, a Cambona da casa, e ela é sempre solicitada por eles 

nos dias de trabalhos, visto que é considerada por seus irmãos de corrente, como uma 

médium de sustentação, que significa aquela que apoia e por ter muito tempo de casa, 

compreende as rotinas, facilitando desta forma, as ações, auxiliando com eficácia, os 

pedidos das entidades. Os adeptos do terreiro em estudo afirmam que, na ausência 

dela, precisariam substituir por um outro iniciante, treinado por ela. Zangari (2003) na 

sua pesquisa sobre a perspectiva psicossocial da mediunidade de incorporação, 

ressalta que os médiuns avaliam o momento em que foram Cambonos, como um dos 

mais ricos em termos de aprendizado da doutrina. O autor afirma que 

 
Os ensinamentos vêm também do contato indireto dos médiuns com suas 
entidades, mediado pelos Cambonos. Antes e depois do atendimento à 
assistência, Cambonas e entidades trocam informações. Este é o momento 
em que os espíritos narram suas histórias de vida, dando detalhes de suas 
existências passadas, e enviam recados para seus cavalos. Tratam-se de 
orientações as mais variadas, tanto relacionadas aos problemas práticos da 
vida cotidiana quanto da sua vida espiritual. Sustenta-se que a mediunidade 
será tanto melhor quanto mais evoluído for o médium. Assim, todas essas 
formas de tornar o médium conhecedor dos ensinamentos da doutrina, dos 
fundamentos da Umbanda terão resultados práticos para a incorporação. 
(ZANGARI, 2003, p. 77-78). 
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O Templo Reino de Iemanjá também tem um Curimbeiro, Tabaqueiro ou Ogã. 

Paulo é a pessoa responsável pela puxada dos pontos cantados, bater ou tocar o 

atabaque que vibra energia dentro de cada ritualística. A sua função é belíssima, pois 

é ele o responsável em ajudar na evocação das entidades, cantando e leva os 

médiuns a cantarem, e com felicidade explicita no corpo e no rosto sabe o que tocar, 

o que agrada a linha a ser trabalhada. Dessa forma, acaba auxiliando a manter as 

energias positivas da casa durante todas as seções, ou seja, todos os trabalhos. 

A Mãe de Santo deixa claro que cada filho tem a obrigação de cuidar do centro, 

e que ali é um pouco de sua casa e que todas as funções são importantes, ainda 

ressalta que todos os filhos, independentemente de sua mediunidade, de sua posição 

social, são iguais e um deve ajudar o outro, visto que nenhum é melhor ou pior que o 

outro. Ela cobra sempre respeito e disciplina. A Mãe Nega também lembra aos seus 

filhos que é importante ter muito cuidado com a vaidade e a inveja, salientando que 

os seus filhos sempre devem pensar em estar preocupados com a caridade antes de 

tudo e o espaço que ocupam, buscando sempre as forças de Oxalá. A cosmovisão 

que viabiliza o equilíbrio entre todos os seres, a harmonia do indivíduo, onde o ser 

humano, seu corpo e suas ações devem ser expressões que se completam a todos 

os outros elementos naturais e são interligados por uma força maior, e por algo muitas 

vezes inexplicável ao homem. Conforme Marques (2012 p.45) pontua “Ou sentimos 

profundamente esses sentidos, ou passaremos, sem querer saber, sobre a ética 

desse sentido”. 

Os trabalhos ritualísticos, em sua maioria se iniciam com as músicas e danças 

sagradas, onde os atabaques marcam o ritmo, levando os médiuns a cantarem os 

pontos. Sob a liderança da mãe-de-santo, todos dançam em roda, recebendo as suas 

entidades espirituais. Dessa forma, o corpo fala, revela, dançando, a energia vital de 

uma entidade que chega para dar conselhos aos fiéis que deles se aproximam, 

pedindo ajuda ou um conselho, ou simplesmente para conversar sobre a vida. Os 

guias10 por sua vez precisam trabalhar em um corpo bem cuidado, cuidados estes que 

favorecem a incorporação e serão vistos no capítulo seguinte.  

 

                                            
10 Os guias espirituais são Entidades que acompanham e orientam os médiuns nos seus trabalhos.. 

(PINTO, 1973, p.93). 
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CAPÍTULO 2 
 

2. CORPO E SABERES NO PROCESSO RITUALÍSTICO 
 

O corpo, uma das principais temáticas a qual este capítulo se atém, é visto 

como algo que desafia o investigador, visto que nos rituais da Umbanda, ele ocupa 

um espaço que une dois universos distintos, o espaço fisco, visível e palpável, e o 

espaço espiritual, aquele apenas sentido, desafiando a própria mente e a 

compreensão de suas possibilidades dentro de espaço ritualístico, ou fora dele.   

A transversalidade corporal presente no Templo Reino de Iemanjá será aqui 

evidenciada, levando a compreensão das práticas educativas que envolvem o culto 

umbandista e sua ritualidade. Desta forma, percebe-se o conhecimento sistematizado 

das possibilidades corporais que ensinam na realidade e com a realidade do contexto 

ritualístico, observando também os elementos de esforço, peso, grau de energia 

muscular, movimento firmes ou resistentes e as atitudes ativas em relação a ele e na 

interação com o espaço, como um meio de aprendizagem da cultura-doutrina. Neste 

momento, o trabalho de pesquisa evidenciará como é realizado o preparo do corpo 

antes da incorporação e o que favorece esse processo. Também mostrará os pontos 

de firmeza entre o corpo e o espírito, que facilitam o transe, estabelecendo-o como 

um elemento comunicativo e ritualístico. 

 Assim, será descrito as festas ocorridas dentro do terreiro e como elas são 

preparadas, verificando os processos que se inserem no cuidado com o corpo e a 

performance dos movimentos que caracterizam uma entidade incorporada, levando 

os filhos de corrente, ou seja, os filhos e filhas-de-corrente11, a subjetividade corporal 

possível através de cantos ritualísticos e orquestrado pelo som dos atabaques, que 

favorece os movimentos e as giras individuais. Amaral (1998) relata que todos os 

elementos das festas são necessários para se alcançar a satisfação física e espiritual, 

que favorece o processo de incorporação. 

 
Para garantir este estado de alma, contribuem fortemente os elementos 
presentes em todas as festas: música, bebidas, comidas específicas, 
comportamentos ritualizados, danças, sensualidade etc. Neste estado o 
homem não se reconhece como tal. Ele se reintegra à natureza de que teria 
se separado ao fundar a sociedade (AMARAL, 1998, p. 39). 

 

                                            
11 filhos e filhas-de-corrente: Ser um filho de corrente é quando o médium comporta um conjunto de 

forças magnéticas de pensamentos e objetivos semelhantes que se reúnem e vibram em comum a 
todos que estão na corrente do terreiro. 
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As festas no terreiro de Umbanda são expressões religiosas e não apenas um 

momento comemorativo para divertir médiuns e assistentes. Sendo assim, não é 

possível compreender a lógica que segue a religiosidade afro-brasileira sem 

considerar as suas especificidades e seu processos ritualísticos, nas quais, na sua 

maioria, as ações sincréticas estão muito presentes 

A partir dessa perspectiva, compreende-se que as festas partem da dinâmica 

vinculada ao diálogo que reproduzem valores e se configuram na africanidade, 

evidenciando a ancestralidade, religiosidade e matricentralidade, caracterizando as 

constelações de aprendizagem. 

 

2.1 PREPARO DO CORPO PARA A INCORPORAÇÃO 
 

Há uma dificuldade inicial de caracterizar e definir os estudos referentes ao 

corpo que é tomado por uma entidade, em seus amplos significados. A diversidade de 

significados pode ser vista na literatura médica e antropológica, em suas 

denominações como: transe, possessão, incorporação, manifestação, êxtase, etc. Já 

dentro do terreiro, os termos usados pelos filhos de santo e pela mãe de santo do 

Templo Reino de Iemanjá no seu cotidiano são: virar no santo, receber santo, baixar 

santo, estar com o caboclo, com o preto velho, com a pomba gira, entre outros. Este 

aspecto da tomada do corpo por um espírito, o que chama mais a atenção são as 

relações de equivalência e as formas como isso acontece. 

 
O ideal de transe consciente kardecista e o transe modelar inconsciente que 
a umbanda trouxe do candomblé têm também significado nas formas 
diferentes de sociabilidade que se estabelecem nesses grupos religiosos. O 
sacerdote umbandista não é doutrinariamente nem moralmente responsável 
pelo uso que dele faz a entidade que o possui. Para os kardecistas as virtudes 
e habilidades intelectuais do médium condicionam e interferem na plena 
manifestação do espírito incorporado. Essa diferença leva a noções muito 
distintas de código moral, autoridade, responsabilidade e poder (PRANDI, 
1996, p. 72-73). 

 

Portanto, o que interessa não é especificamente o transe ou incorporação, mas 

como são os preparos do corpo para que isso aconteça, mesmo que falar desse 

processo seja algo consideravelmente rico de informações. Neste interim, cabe aqui 

compreender o que possibilita um corpo entrar em transe.  

Segundo as entrevistas realizadas no centro em estudo, percebe-se que a Mãe 

de Santo entendo o seu corpo como um campo de energia, sendo que através dele 

há muito o que se aprender e a se ensinar. Ela sempre ressalta no início de cada 
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trabalho que cada filho tem uma forma de girar e de receber uma entidade e, devido 

a isso, todos devem aprender uns com os outros o que cada corpo comunica no 

momento do recebimento, o que deve ser respeitado e levado como experiência para 

a vida.  

Dessa forma, adentram-se nas dinâmicas de aprendizagem no campo das 

religiosidades, compreendendo os seus sentidos, que se configuram através das 

formas com que os conhecimentos vão sendo ensinados e compartilhados, sendo 

verdadeiros códigos socioculturais e referências identitárias das matrizes que 

compõem o campo da Umbanda. Assim, as dinâmicas de aprendizagem e os códigos 

no contexto do terreiro Templo Reino de Iemanjá instrumentalizam diferentes 

ensinamento, os quais operam na construção da identidade dos médiuns e constituem 

as suas relações individuais e coletivas, reafirmando-as de acordo com as 

especificidades no desenvolvimento do conhecimento das práticas do terreiro em 

estudo. Sendo assim, afirma-se através das investigações nos momentos de campo, 

que quanto mais diversificadas forem as relações intersubjetivas entre os médiuns 

envolvidos neste espaço, maior será a potencialidade da aprendizagem. 

A mãe-de-santo Lucelena, carinhosamente alcunhada de Mãe Nega, ressalta 

sobre a aprendizagem das ações ritualísticas através da percepção do corpo e do 

espírito, salientando que na sua casa e no seu templo, a Umbanda tem fundamentos 

na crença da existência dos espíritos e que eles são imortais, estando em constante 

evolução, reencarnando ou incorporando. Com base neste pensamento, preza-se 

pela importância do corpo dentro de um processo de vida, já que muitas coisas só são 

possíveis com o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Para os filhos de Mãe Nega, 

precisa haver uma sintonia entre estas duas esferas para que haja uma ação, o que 

só será possível se o corpo for bem cuidado.  

 
O homem é imagem e semelhança de Deus, diz a bíblia, então o nosso corpo 
é a morada do espírito, porque para ter vida tem de haver espirito. Este 
espírito é um pouquinho de Deus, ele da vida a cada um de nós, então.  Deus 
está em nosso corpo e a grandiosidade de um Orixá, de uma entidade no 
terreiro nos aproxima ainda mais de Deus porque eles são espíritos 
evoluídos. O corpo humano para mim é considerado, por si só, um canal de 
manifestação divina e da presença de Deus. (Entrevista com Mãe Nega, 
09/05/2019). 
 

Complementando a fala da Mãe Nega, cita-se Miranda (2000, p. 18) afirmando 

que “o corpo é uma via de experiências autênticas do si mesmo, onde a fé e a razão 
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purificam-se, aprofundam-se e realizam-se mutuamente, num encontro de 

imensidades”.  

O espaço investigado já citado acima e dirigido pela mãe de santo mostra uma 

grande preocupação com o corpo nos momentos de trabalho e antes deles. As 

entrevistas ressaltam que cada médium tem uma preocupação com seu anjo da 

guarda, na figura de cuidador do corpo e suporte do espírito. Devido a isso, antes de 

cada trabalho, cada filho de corrente deve acender uma vela para seu anjo da guarda 

e colocar ao lado do altar do Congá, para que fiquem protegidos e em sintonia com o 

bem. Todo este cuidado com o corpo físico é porque ele traz energias, permanecendo 

dentro de um plano energético, onde as energias positivas devem ser captadas por 

ele. Este cuidado é salientado com os banhos de ervas que cada filho deve fazer antes 

do momento de cada ritual, bem como outros procedimentos que favorecem. 

 
Antes dos trabalhos peço ao meus filhos que procurarem momentos de 
felicidade dentro de sua casa mesmo, que se puderem façam uma boa leitura, 
escutem pontos cantados das linhas a serem trabalhadas neste dia, rezem, 
evitem palavrões, façam refeições leves, não brigar, não exagerar na bebida 
alcoólica. Esses cuidados devem acontecer antes de 24 horas do início de 
um trabalho. Estar se preparando o dia todo para receber as suas entidades 
é uma forma de respeito com a sua religião. Um filho precisa estar limpo das 
impurezas que cercam a nossa vida para poder ter uma boa gira e, assim, 
poder ajudar a chegada da entidade e para ele não sofrer também (Entrevista 
com Mãe Nega, 20/08/2019). 
 

Segundo Mãe Nega, é preciso compreender que o corpo que receberá seus 

Orixás será um vínculo entre os planos físicos e espirituais e, por este motivo, é 

importante haver uma preparação do médium nos dias de gira, para que seu corpo 

esteja o mais limpo possível. Deve-se pensar que um corpo não preparado pode 

dificultar a descida de uma entidade ou receber espíritos não puros, não doutrinados, 

porque quando se trata de espiritualidade, na Umbanda não se deve ignorar a 

existência de espíritos não puros, que para este centro são chamados de eguns. 

Segundo Cacciatore (1988), num sentido mais atual, os eguns são espíritos 

atrasados, almas que não foram purificadas. 

Por fim, sabendo que o corpo físico é visto como um instrumento para a 

manifestação espiritual neste plano de existência, qualquer tipo de descuido pode 

influenciar a capacidade do espírito de perceber o mundo e de agir sobre ele. Ao se 

referir ao corpo, tanto a Mãe de Santo quanto seus filhos, não se referem 

especificamente ao corpo físico, mas falam da importância deste corpo enquanto 

energia boa. 
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O corpo é a casa do espirito tanto do nosso quanto daqueles que recebemos. 
Penso assim que quando limpamos nossa casa podermos descansar, relaxar 
depois de um dia cansativo de trabalho, assim é o nosso corpo ele deve estar 
limpo, o mais puro o possível para que as entidades possam ser bem 
recebidos e assim se sentir bem, encontrar facilidade nesse maravilhosa ação 
de incorporar (Diário de campo, 28/07/2019). 
 

A preocupação com o corpo vai além dos trabalhos umbandistas neste espaço 

pesquisado. Há um pensamento para que ele não esteja limpo apenas nos momentos 

de ritualística, nas horas dos trabalhos. Eles se referem ao corpo como um elo, uma 

conexão com o orixá, não somente no momento das manifestações, mas na 

importância de se ter bons pensamentos, nos momentos de rezar, de falar, de viver 

entre os amigos, de estar em família. Tudo isso gira em torno do nosso corpo, sai de 

nós, emite energias. Um umbandista que tem o prazer de receber uma entidade 

precisa exercitar o bem, trabalhar o bem para si e para aqueles que os procuram. 

Barros (1993, p. 47), em suas teorias referentes ao corpo, afirma que: 

 
[...] corpo humano e a pessoa, vistos como veículos e detentores de axé, dá-
se a necessidade de, periodicamente, sempre serem cumpridos certos rituais 
que possibilitem a aquisição e renovação desse princípio vital, responsável 
pelo equilíbrio ou saúde dos adeptos. 
 

Essa abordagem é de especial significação para o pensamento em relação aos 

cuidados do corpo neste espaço umbandista, pois traz uma compreensão para a 

experiência religiosa relatada pela mãe de santo e seus filhos de corrente. Ter uma 

linha de pensamento, falar a mesma linguagem, valores e posturas corporais 

proporciona aos adeptos da religião uma marca que os identifica, os caracteriza dentro 

deste espaço religioso, que pode ser visível dentro e fora do terreiro, fazendo parte da 

vida dos adeptos. Estas particularidades são elementos que organizam e direcionam 

a vida social e religiosa destes umbandistas, devendo ser hábitos que precisam ser 

cumpridos em quaisquer espaços e ultrapassar o contexto do terreiro. 

Entre os médiuns do Templo Reino de Iemanjá, um dos maiores cuidados com 

o corpo físico é a coroação ou deitada, que se trata de um ritual onde o médium fica 

recolhido no terreiro por três dias para tomar o Banho de Amaci, um preparado de 

ervas que representa todos os orixás cultuados, até manifestar seu Orixá regente. 

Muitos desejam passar por este processo ritualístico, mas segundo Mãe Nega, o 

médium precisa estar preparado porque esta ação envolve inúmeros outros cuidados, 

necessitando estar seguro se deseja seguir a religião.  
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Mãe Nega também ressalta que esta ação ritualística da Umbanda se diferencia 

de centro para centro, devido as tradições e costumes que vêm da formação religiosa 

dos pais e mães de santo de cada espaço. Tais ensinamentos trazem em si um 

fundamento muito bonito e servem para firmar a energia do Orixá na cabeça de quem 

vai se deitar. Neste processo, o corpo precisa estar limpo, a mente calma e o médium 

ter a certeza que todos os procedimentos serão realizados com fim de chamar as 

forças naturais e axé12 dos orixás13, que serão firmados em sua cabeça. 

O início dos procedimentos dá-se pelas oferendas, ou seja, presentes ao Orixá 

que se vai deitar. Estes presentes, ou oferendas podem ser: frutas, flores, ervas, entre 

outros, dependendo do pedido feito pelas entidades, ou que a mãe de santo julgar 

necessário. O processo de cuidado com o corpo começa pela cabeça do médium, que 

deve ser lavada com o Amaci, macerados de diversas ervas e flores que carregam 

em si as vibrações do Orixá que vai se deitar. Cada Orixá tem suas forças em uma 

planta, ou seja, nas ervas que, macerando-as, é extraído o seu sumo, líquido rico de 

energias, tanto da natureza quanto dos Orixás. Essa maceração é um ritual mágico, 

feita com muita oração, sendo que neste processo, o líquido é abençoado e carregado 

das energias dos orixás. O Amaci será derramado na cabeça do médium, para que 

receba toda essa energia e, assim, elas possam entrar diretamente em seu chacra 

coronário.  

Seguindo com o ritual, pensando na continuidade dos axés recebidos pelo 

corpo, cobre-se a cabeça com o pano, que tem como função a proteção da coroa do 

médium e também é sinal de respeito para com as divindades. Este pano branco evita 

que as energias se propaguem e se desequilibrem com outras energias do espaço 

ritualístico, bem como evitar que outras energias ali presentes possam entrar, 

desequilibrando o médium. Em seguida, se procede a ritualística com o médium 

deitado na esteira, onde passa por um momento de muita paz, permanecendo dessa 

forma por algum tempo até que os orixás se firmem diretamente em sua cabeça, 

passando-lhe energias que vão se revelando com o passar do tempo.  

                                            
12 AXÊ — É a força mágica do terreiro representada pelo segredo composto de diversos objetos 
pertencentes às várias Linhas, Entidades, Falanges, etc, e que são enterrados no centro do terreiro, ou 
embaixo (PINTO, 1975). 
13 ORIXÁS DE UMBANDA — Considera-se na Umbanda como Orixá, toda e qualquer entidade do 
Astral Superior que, na qualidade de Guia Espiritual, é evocada nos diversos rituais ou trabalhos nos 
quais se depositam a fé e os altos destinos dessa seita. A palavra Orixá tem a sua origem nos dialetos 
africanos e, por essa razão, criou-se uma concepção toda especial para a designação das entidades 
que dominam nas manifestações espirituais (PINTO, 1975). 
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O silêncio, o cheiro das ervas e as orações antes feitas acalentam o médium, 

acalmando todos os seus sentidos. É nesse momento que o corpo fluídico começa a 

se manifestar. Todas estas ações são importantes porque o Orixá precisa de um 

coração sereno, de um corpo calmo, limpo, tranquilo e relaxado para se manifestar. 

Com tanta magia e tranquilidade, o corpo físico deitado de encontro ao seu Orixá, 

favorece para que tudo vá se transformando, os pensamentos sigam surgindo de uma 

forma mágica e o corpo físico se restabelecendo.  

Tudo se transforma em algo mágico, carregado de energias boas e as 

preocupações, onde problemas vão tomando outra dimensão e parecendo menores, 

algo passageiro, porque o corpo físico, neste momento, adquire sensações de 

completude, comunhão e consciência na existência do sagrado. Neste momento, é 

como se o médium se encontrasse nos braços do Orixá, deixando que ele seja seu 

guia na jornada espiritual da Umbanda e na vida como um todo, pois as energias vitais 

estão carregadas do axé do orixá. Jose Carlos Gomes dos Anjos, em seu livro 

“Território de Linhas Cruzadas”, de 2006, ressalta que:   

 
O processo de iniciação de deitada é concebido como um renascimento em 
que a pessoas irá crescer e adquirir maturidade religiosa. Os contornos deste 
processo de crescimento marcam a pessoa em construção e o Orixá que vai 
se firmando se formando no mesmo processo. O Orixá de cabeça aprende é 
acostumado aos ritmos de sua casa. Poder-se-ia dizer que a pessoa e o Orixá 
passam por um processo de individualização. Dessa forma se o Orixá não 
deixa de ser uma entidade virtualmente universal, no sentido de que existe, 
por exemplo por um Ogum, uma Iansã contudo sua atualização concreta é 
sempre singularizante (ANJOS, 2006, p. 77). 
 

A Mãe Nega tem a preocupação de, após a deitada, processo ritualístico que 

ensina o médium seu compromisso com a sua religião, também chamar o guia de 

frente do médium, ou um guia de direita para que o trabalho seja completo e as 

energias e a cura ali realizada possam servir para que ele tenha compromisso com a 

prática do bem e da caridade, o que, para ela, são fundamentos importantes para um 

bom umbandista que leva a sério a sua religião. Dessa forma, a deitada deixa o 

médium de corpo limpo energeticamente, carregado de axé vindo da natureza e, 

principalmente, do Orixá que oferece sua força para o médium. 

Mãe Nega aconselha os seus filhos que, após esse ritual eles se resguardem, 

aproveitando ao máximo o axé que receberam e assim possam carregar consigo todas 

as boas energias, vivendo de forma a permitir que o seu Orixá esteja presente e que 

ele, enquanto corpo e espírito, possam praticar o bem e a caridade, recebendo e 

preservando essa força, sendo merecedores deste axé vindo de seres tão sagrados. 
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Dentro do espaço Templo Reino de Iemanjá, em se tratando do corpo, Mãe 

Nega preza muito pelo Ori – cabeça. É no Ori que as coisas nascem e ela precisa ser 

vista com carinho, o que é possível quando se procuram bons pensamentos, tornando-

se uma pessoa cada dia melhor. Ela acredita que, quando Oxalá fez o homem, ele 

criou seu corpo físico e pensou na importância da cabeça, porque no centro dela se 

encontra a própria força das divindades, chamada de divindade interior. 

É neste núcleo que, a partir da criação do espírito, se dá a origem do Orixá 

Ancestral. Dessa forma, envolvendo este espaço, cria-se Ori, sendo a matéria 

primordial dos Orixás. Percebe-se que este pensamento de Mãe Nega está ligado ao 

conhecimento dos antepassados, que se perpetuam dentro de um novo contexto, mas 

que remontam a intima ligação dos Orixás com os homens. Isso é de fundamental 

importância, pois agrega conhecimentos que definem a forma de pensar dos médiuns 

referente a intima ligação que possuem com suas entidades, onde um pode ajudar o 

outro, configurando uma verdadeira troca simbólica de favores e proteção. Reforçando 

este pensamento, recorre-se a Prandi (2001, p. 49), afirmando que: 

 
Para os antigos Iorubás, os homens habitam a Terra, o Aiê, e os deuses 
orixás, o Orum. Muitos laços e obrigações ligam os dois mundos. Os homens 
alimentam continuamente os orixás, dividindo com eles sua comida e bebida, 
os vestem, adornam e cuidam da sua diversão. [...] Em troca dessas 
oferendas, os orixás protegem, ajudam e dão indenidade aos seus 
descendentes humanos. 
 

Quando o Orixá ancestral é formado e o espírito encarna, toma posse de um 

corpo, aparecendo o Orixá de Frente e Orixá Adjunto, que serão responsáveis pela 

regência do corpo e de toda a vida da pessoa. Dessa forma, o espírito encarnado no 

corpo terá a regência deste Orixá e durará enquanto o espírito tiver vida neste corpo. 

Esse acontecimento pode se modificar, conforme as encarnações do espírito, porém 

manterá o Orixá Ancestral. 

Sendo assim, o Orixá de Frente é a matéria que forma o Ori, é ele quem rege 

toda a vida de uma pessoa ao encarnar, tendo influência na personalidade do sujeito. 

Já o Orixá Adjunto é o responsável no equilíbrio dentro da coroa mediúnica e pela 

personalidade da pessoa durante toda a sua vida, enquanto que o Orixá Ancestral tem 

sua origem no centro da cabeça extrafísica, que a Umbanda chama de períspirito. É 

neste espaço que se encontra a divindade interior, acompanhando a pessoa desde o 

nascimento do espírito e o seguirá por toda a sua jornada espiritual.  
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Neste sentido, Bastide (2001) ressalta a presença e a diferença entre o conceito 

de Orixá e Emi. O Orixá pode ser considerado um ser superior, “um santo ou 

encantado”, que transcende ao indivíduo, embora tenha o poder de possuí-lo. Este é 

recebido geralmente por herança da linhagem, podendo ser masculina ou feminina, 

advindo tanto do pai quanto da mãe do sujeito, bem como por um acontecimento 

inesperado que, por ventura, podem acontecer no momento de seu nascimento. O 

autor afirma que somente um Orixá recebe a direção da “cabeça” do sujeito, possuindo 

seus filhos indiferentemente do gênero dos mesmos. A vibração masculina de Ogun, 

ou outro Orixá masculino, pode vir através de uma mulher, assim como Iemanjá pode 

se manifestar através de um homem.  

Já o Emi seria parte da natureza de cada pessoa, um “sopro” que traz a 

semente da individualidade. Bastide (2001) ainda considera a existência de outro 

conceito chamado de Ori, que, juntamente com o conceito de Emi, formaria uma 

dualidade. O Ori aparece como sendo um “princípio vital” que precede o Emi, e este, 

por sua vez, rege todo o desenvolvimento biopsíquico do sujeito, desde seu 

nascimento até a morte do corpo. O autor argumenta que esse conceito consiste na 

inteligência, na sensibilidade e na vida psicofísica dos indivíduos. 

Em uma nova encarnação de um espírito em outro corpo, essa matéria é 

moldada e modificada. Dessa forma, além do Orixá Ancestral que fazem parte do Orí, 

se encontram os guias, falangeiros e guardiões, que têm a função de se comprometer 

em cuidar da mediunidade individual, formando-se assim a Coroa Mediúnica, que 

muitos chamam de Eledá. Este espaço é onde estão todas as formações do Exu, 

responsável pelo equilíbrio do plano astral. 

Segundo Orphanake (1994), a oposição à magia-negra que faz a dimensão da 

Quimbanda na religião umbandista, obriga-os a recorrer para energias menos sutis, 

porém, mais densas, devido à presença de espíritos do mal que são movidos por 

interesses mundanos, podendo ser combatida por espíritos que possuam algum tipo 

de afinidade com tais energia. Dessa forma, recorre-se ao Exu, que na Umbanda pode 

ser o guardião que está entre o bem e o mal, entre luz e a escuridão, o único agente 

capaz de combater diretamente os efeitos da magia negra. 

Lopes (2003, p.187) afirma que quimbanda significa “uma linha ritual da 

Umbanda” ou “sacerdote do culto de origem banta”.  O termo relaciona-se ao nganga, 

da língua Quicongo. Ferreira (1985,) apresenta que, o seu significado, além de indicar 

o sacerdote e o médico, indica também o feiticeiro. Vai muito além de se referir 
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somente ao ritual de Macumba. “Essa palavra, por sua vez, vem associada à ideia de 

bruxaria e magia negra” (FERREIRA, 1985, p.863). 

Para se resguardarem das vibrações e ataques das chamadas falanges negras, 

recorre-se aos elementos da natureza, sejam banhos de ervas, perfumes, 

defumadores, oferendas nos diversos reinos da natureza, fonte original dos Orixás, 

Guias e Protetores, como meio de defesa e limpeza da aura física e psíquica, para 

poder estar em condições de desempenhar a sua tarefa, sem embargo da 

indispensável proteção de seus Guias e Protetores espirituais, em virtude de 

participarem de trabalhos mediúnicos. 

Mesmo um médium passando pelo processo da deitada, seu corpo precisa de 

outros cuidados no decorrer da sua vida espiritual. Dessa forma, o médium deverá 

preocupar-se com o seu corpo e, devido a isso, sempre estar em busca de trazer 

energias positivas que serão firmadas nos banhos de ervas. Esta é uma prática que 

os médiuns deverão fazer quando desejam intensificar as relações com os Orixás e 

proteger seu corpo físico, para relaxar e atrair, além de proteção, uma limpeza das 

impurezas do mundo, que vai se adquirindo ao frequentar diversos espaços e conviver 

com diferentes pessoas. Esses banhos servem para lavar o corpo, no entanto, nunca 

a cabeça; quando não se lava a cabeça, a interação é menos intensa entre homens e 

as entidades, visto que a cabeça já foi cuidada no processo da deitada. 

Os banhos de ervas, por sua vez, são recomendados ao menos duas vezes na 

semana, sendo um banho antes e outro após os rituais. É aconselhável sempre tomar 

um banho de ervas antes dos trabalhos. Eles servem para preparar o corpo do 

médium para o processo de incorporação. Essa limpeza consiste em eliminar alguns 

fluxos que permeiam a vida cotidiana dos adeptos umbandistas e que podem interferir 

negativamente na relação entre corpo e orixás. 

Durante um trabalho, os médiuns podem travar relações negativas, inusitadas 

e perigosas. Devido a isso, devem pensar nos cuidados com o corpo e realizar os 

banhos antes de cada ritual, o que ajudará para que não saiam carregados de 

energias negativas. Os adeptos podem perceber tais energias negativas na 

modificação do humor, corpo demasiadamente cansado, sentimento de dores, 

tristezas, entre outros sinalizadores de que algo não correu positivamente e que o 

corpo não está bem. Neste momento, são recomendados os banhos após as giras, 

que ajudarão na eliminação dessas energias negativas que maltratam o corpo e o 

espírito do médium, cuja função é a de descarregar, limpar e, sobretudo, energizar, 
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promovendo o equilíbrio. É dessa forma que os adeptos do Templo Reino de Iemanjá 

veem a importância dos banhos de ervas, que é a de promover a harmonia e as 

relações entre os seres que constituem a pessoa enquanto um médium umbandista.  

Segundo a mãe de santo, Mãe Nega, os banhos de ervas são práticas 

corriqueiras na vida dos umbandistas e estão associados ao bem-estar e limpeza do 

corpo físico e espiritual, procurando promover equilíbrios entre eles. Cabe ressaltar 

que os banhos são bastante específicos e muito utilizados em inúmeras situações, as 

quais os filhos chamam de particularidades, entre seus Orixás e ele. Muitas entidades 

indicam banhos e uso de plantas, passando-lhes receitas para seus consulentes, 

práticas muito usadas pelos caboclos, pretos-velhos, pombas giras, boiadeiros e 

baianos, raramente os Exús. Os consulentes do terreiro utilizam a ervas, preparos e 

procedimentos indicados pela entidade, sendo que as ervas mais comuns são arruda, 

guiné, alfazema, alecrim e hortelã.  

Os banhos, na sua maioria, são simples. As ervas são colocadas em água 

quente e a infusão é usada para lavar o corpo do pescoço para baixo, raramente a 

cabeça; a cabeça é lavada somente se foi um pedido de uma entidade. 

Percebe-se que as plantas dentro do terreiro de Templo Reino de Iemanjá têm 

uma função importantíssima, pois é através delas que se cuida do corpo. Neste 

terreiro de Umbanda, como em outros, as plantas também são usadas para 

defumação, sendo um dos primeiros atos dos rituais realizados nas aberturas de 

trabalhos e cerimônias ali realizadas. Esses defumadores consistem em uma mistura 

de plantas aromáticas e desidratadas que são postas em um turíbulo, contendo carvão 

em brasa. Esse turíbulo é transportado pela mãe de santo, que percorre toda a 

extensão do templo, iniciando pelo círculo realizado pelos seus filhos e passando para 

a assistência. Neste momento, alguns pontos são cantados. A cantiga vai sendo 

executada ao som do atabaque e dura o tempo que a mãe de santo percorre os 

espaços, enquanto que a fumaça se dispersa pelo terreiro, passando por todos que 

ali se encontram. 

Os filhos de corrente, no momento em que a mãe de santo se aproxima para 

defumá-los, cruzam as mãos umas sobre as outras, duas ou três vezes. Também 

giram em sentido horário ou anti-horário, possibilitando a defumação completa do 

corpo. A mãe de santo também defuma o Congá e tudo o que ali se encontrar. 

Segundo a Mãe Nega, a defumação tem a função de preparar o corpo para o trabalho 

e ajudar a colocar este corpo físico e o espírito em equilíbrio, proporcionando uma 
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maior sintonia entre eles. Segundo ela, a defumação limpa as pessoas e o terreiro, 

facilitando o trabalho dos guias espirituais. Essa sintonia se dá pelo fluxo das plantas 

que ajudam o corpo a estar propício a receber uma entidade, já que condicionam uma 

maior interação com o plano espiritual. 

Além dos banhos e do defumado, a roupa branca também é um elemento 

importante dentro da ritualística; ela é uma forma cultural de se representar a 

Umbanda. No terreiro alvo do estudo, vestir o branco como uma forma de ritual é 

sempre uma ordem ditada pela mãe de santo. Os frequentadores acreditam que as 

vestes brancas são uma forma de se integrarem ao templo, às entidades e ao corpo 

religioso. Veste branco aquele que entrega seu corpo ao trabalho das entidades para 

praticar o bem. O branco caracteriza um corpo passando da condição de assistência 

para a condição de médium, ou filho-de-santo.  

Segundo Rivas Neto (1993), a vestimenta utilizada pelos umbandistas 

praticantes deve ser na cor branca, podendo modificar-se no seu modelo, dependendo 

de cada grupo, desde que seja uniforme. Segundo ele, essa cor se justifica por ser a 

somatória de todas as demais cores. Além das roupas, os médiuns fazem uso das 

guias que, na verdade, são colares tidos como sagrados e que devem ser usados 

durante todo o momento de trabalho. Tais colares, ou guias, representam as forças 

vibracionais do orixá, empáticas ao médium. Elas são construídas de duas formas, 

sendo elas: as guias naturais e as sugestivas.  

As guias naturais têm a função de movimentar forças naturais e são construídas 

de minerais, animais e vegetais, funcionando como campos de forças que atraem ou 

afastam aquilo que é de necessidade. As guias sugestivas são construídas com 

elementos artificiais como as miçangas e as contas de porcelana, entre outros 

materiais, servindo como isolantes. Elas, por sua vez, não captando nenhuma energia, 

usadas unicamente como efeito psicológico de circulação que, segundo Jung (1983, 

p.33) o significado psicológico da circulação neste contexto se refere ao ato de “mover-

se em círculo em torno de si mesmo”, que aqui é uma forma positiva de relação entre 

o corpo do médium as entidades. 

O bate cabeça é outra forma de colocar o corpo em sintonia com a 

espiritualidade. O início deste ritual se dá com um pano branco estendido em frente 

ao Congá e em sinal de respeito. Os médiuns passam por este pano branco que, em 

alguns centros, podem ser a esteira aberta no chão, em frente ao Congá. Cada filho 

de corrente, de barriga para baixo e mãos abertas para cima ao lado da cabeça, bate 
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levemente a testa três vezes no chão. Em seguida, bate-se a mão três vezes do lado 

esquerda na cabeça e três vezes do lado direito. Feito isso, o médium coloca a testa 

apoiada no chão, orando para os Orixás, pedindo auxilio e que aqueles que ali se 

encontrem tenham o que é de seu merecimento e que o terreiro, os filhos e o sacerdote 

possam realizar a gira de uma forma harmoniosa. 

Este ato é uma forma de afirmar que o corpo do médium está inteiramente à 

disposição das forças espirituais, estando pronto para o trabalho que irá ser realizado. 

Dessa forma, antes dos trabalhos, já houve preparo para o corpo, pois ele já foi 

banhado com ervas, já foi defumado e, agora, ao bater a cabeça e reforçar o equilíbrio, 

também busca amparo e proteção para os trabalhos que serão realizados. Logo, ao 

bater a cabeça, os médiuns se dirigem à mãe de santo, que se coloca em frente ao 

Congá. Eles passam por ela, de um em um, ajoelham, beijam a mão da sua mãe e a 

colocam sobre a sua cabeça, como outra forma de cuidado com o corpo, pois nesse 

momento, ele estará sendo abençoado pelo dirigente dos trabalhos. Em seguida, o 

médium saudará a esquerda e a direita e, permanecendo dentro do quadrante, canta 

o ponto de bate cabeça, momento em que suas forças já começam a entrar em 

sintonia com a vibração da casa e as entidades a serem trabalhadas. 

 
Fonte: AUTOR, 2019. 

 

A presente imagens ilustra o ritual de bater a cabeça para o santo, um ato que 

possibilita aos médiuns, ou seja, todo os membros terreiros a oportunidade 

estabelecer a conexão com os guias e divindades. A ritualística requer cantos, ou seja, 

Imagem 8 - Ritual do bate a cabeça. 
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pontos cantados que além desses momentos são entoados em outras situações 

ritualísticas e serão vistos em seguida. 

 

2.2 PONTOS CANTADOS: ENTRE O CORPO E O ESPÍRITO 
 

Os pontos cantados são mais uma das belezas da Umbanda, visto que eles 

marcam todas as partes do ritual da casa. Estão presentes desde da abertura dos 

trabalhos, na defumação, nas Giras, entre outros rituais, tendo a capacidade de ajudar 

os médiuns a se concentrarem e entrarem em sintonia com as entidades. Com seus 

toques executados nos atabaques e o som das vozes cantadas, os pontos envolvem 

a mente e preparam o umbandista para o trabalho espiritual. Como a Umbanda tem a 

ausência de uma instituição oficial que regula seus parâmetros litúrgicos, torna-se 

comum variações nos pontos e na sua execução em práticas de diferentes terreiros. 

Sobre o assunto, Almeida e Souza (2012) afirmam que, mesmo em terreiros que 

mantêm uma proximidade geográfica, podem existir um cânone diferente de Pontos 

Cantados, ou cantarem o mesmo cântico com letras levemente ou intensamente 

alteradas. 

Segundo as teorias do antropólogo Vagner Rosafa (2008), os pontos cantados 

nos terreiros podem ser classificados em seis categorias: Pontos de louvação; pontos 

de segurança; pontos de chamada; pontos de trabalho; pontos de partilha e; pontos 

de encerramento. Pode-se observar, da mesma forma, os usos dos pontos para o 

mesmo fim. No Templo Reino de Iemanjá, tais pontos são cantados exclusivamente 

em português, havendo pouquíssimas expressões de línguas africana, sendo 

executados dentro da seguinte ordem:  

 Os pontos de louvação são entoados no início da sessão, sendo os pontos para 

o anjo da guarda, o ponto para o bate cabeça e para defumar: 

  
Estrofe do ponto para defumar. 

 
Corre gira pai Ogum 

filhos quer se defumar 
a umbanda tem fundamento 

é preciso preparar 
com incenso e beijoim 

Alecrim e alfazema 
oi defumar filhos de fé 

com as ervas da jurema 
 

Fonte: Aruanda sagrada, 2020.
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 Os Cânticos evocativos, também chamados de giras ou pontos de chamada, 

são cantados para chamar as entidades espirituais que dão segurança aos 

médiuns e a todos os filhos de corrente que ali trabalham. São cantos que 

evocam os Caboclos, os boiadeiros, os Pretos Velhos, as Pombas giras, as 

Crianças, os Exus, entre outras entidades: 

 

Ponto de Pretos Velhos (estrofe) 
 

Vovó não quer casca de coco no terreiro, 
Vovó não quer casca de coco no terreiro, 
Pra não lembrar do tempo do cativeiro, 
Pra não lembrar do tempo do cativeiro 

 
Fonte: Aruanda sagrada, 2020. 

 

 Os pontos de trabalho são utilizados em rituais de específicos, como os de 

descarrego de pessoas, muito utilizado no final de uma linha trabalhada onde 

o médium fique se sentindo mal e necessita ser descarregado. 

  
Ponto de descarrego por intermédio de Iemanjá (estrofe) 

 
Descarrega, descarrega 

Todo o mal que aqui está 
Leva, leva, leva 

Tudo pro fundo do mar 
Oi descarrega 

 
Fonte: Aruanda sagrada, 2020. 

 

 Os pontos de partida têm a função de declarar encerrada a atuação das 

entidades determinadas por classes ou por linhas espirituais: 

  
Ponto de ogum (estrofe) 

 
Selei, selei 

Seu cavalo eu selei 
Selei selei 

Seu cavalo eu selei 
 

Seu Ogum já vai embora 
Seu cavalo eu selei 

Seu Ogum Já vai embora 
Seu Cavalo eu selei 

 
Fonte: Aruanda sagrada, 2020. 
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 Os pontos de encerramento da gira são entoados para finalizar todos os 

trabalhos da noite, agradecendo a Oxalá, a todas as entidades trabalhadas e 

os protetores do terreiro, pedindo paz e proteção a todos os filhos de corrente.  

 
Ponto de fechamento de trabalhos (estrofe). 

 
Adeus Umbanda 

Umbanda de alegria 
Adeus Umbanda 

Umbanda de alegria 

Fica com Deus e a Virgem Maria 
E até outro dia 

Fica com Deus e a Virgem Maria 
E até outro dia. 

 
Fonte: Aruanda sagrada, 2020. 

 

Biancardi (2000 p. 31), afirma que; “nos ritos umbandistas são utilizados três 

atabaques consagrados e denominados, do mais grave ao mais agudo, Rum, Rumpi 

e Lé”. Porém, no terreiro em estudo, os cantos são entoados pelos adeptos ao som 

de um único atabaque, sendo ele um “Rumpi”. Mesmo sendo um único instrumento 

musical para acompanhar os pontos cantados, eles não perdem seu ritmo e sua 

harmonia. 

 
Imagem 9 - Os atabaques conforme o som. 

 

 
 

Fonte: AMINA APP, 2020.
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No entanto, como já citado, essa dinâmica varia de centro para centro e cada 

espaço religioso vai adaptando conforme suas condições. No Templo Reino de 

Iemanjá, quando os trabalhos passam das 22 horas, os cantos vêm de uma pequena 

caixa de som com um pendrive, visto que a mãe de santo tem a preocupação de não 

atrapalhar o sossego dos vizinhos, pois seu centro fica em um grande bairro e as 

casas têm muito proximidade umas das outras, o que não permite muito barulho ao 

se adentrar tarde da noite.  

Em entrevista, Mãe Nega afirma que se preocupa com o barulho porque há 

vizinhos que não se incomodam com os sons do atabaque e os cantos de seus filhos, 

porém, alguns outros podem se sentirem prejudicados. Ela tem por objetivo 

harmonizar a vida em sociedade e, portanto, pensa em não criar conflitos, agindo de 

forma a promover o bem-estar da vizinhança. Também afirma que não classifica que 

os sons dos cantos e o atabaque sejam uma perturbação, ou que a sonoridade ali 

existente seja alta o suficiente para causar desconforto, mas prefere agir assim para 

o bem comum, e que a inclusão da caixa de som não interfere nas vibrações das 

práticas ali realizadas. 

Durante os trabalhos realizados no Templo, encontram-se dois Ogans, que 

para Almeida e Souza (2012), são os responsáveis pelo toque dos atabaques 

sagrados, aqueles que puxam os Pontos Cantados. Neste espaço ritualístico, estes 

Ogans, em algumas das giras também incorporam, porém não no mesmo momento 

para não parar a execução do atabaque. Conceição (2010) ressalta que o Ogan mais 

experiente é responsável pelo toque do Rum, assumindo a posição de “chefe” e 

coordenando a sequência de pontos a serem emitidos. Eles percebem quando um 

médium está pronto a receber uma entidade em específico e a saúdam com um canto 

próprio para a sua descida, seu recebimento. Em alguns momentos, eles produzem 

sons que não induzem uma chegada direta de Orixá, mas executam ritmos apenas 

para expressar louvores. 

A todo o momento, Mãe Nega reforça a seus filhos que cantem e que saúdem 

suas entidades. Dessa forma, os pontos cantados dentro do espaço religioso e fora 

dele são orações cantadas que auxiliam na ordem dos trabalhos espirituais, ajudando 

nos momentos de chamar as linhas, de subida, de firmeza, de saudação, entre outras 

situações. Ao perceber a importância dos pontos cantados, nota-se a grandeza dos 

Ogans, curimbeiros, ou atabaqueiros, como são conhecidos, uma vez que são 
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responsáveis por conduzir andamento das melodias de cada ponto, favorecendo a 

evolução do trabalho. 

Essa grandeza pode ser vista além das vozes e a execução do instrumento 

musical tocado, aqui sendo o atabaque, mas a própria importância do instrumento, 

visto que até as entidades incorporadas fazem sua saudação à frente deles, uma 

forma de distribuir as forças movimentadas pela Curimba, a ponto de serem 

distribuídas a todos os presentes. Os Guias e Orixás de Umbanda, ao referenciar o 

atabaque, incentivam a sua execução, pois seus sons favorecem a chegada dos 

mentores nesse campo mediúnico.  Afinal, o atabaque é, neste contexto religioso, uma 

ótima ferramenta para o desenvolvimento mediúnico. 

Ressalta-se aqui que este instrumento musical, dentro da Umbanda, reporta as 

matrizes africanas, já que foi trazido para o Brasil pelos negros oriundos de diversos 

locais da África. Em terras brasileiras, ele é utilizado em quase todos os rituais afro-

brasileiros, sendo que nos terreiros de Umbanda ele é um elemento considerado 

sagrado que, ao ser executado paralelo aos pontos cantados, propicia energias e 

harmonias, levando os médiuns e assistentes a uma viagem espiritual até Aruanda, 

facilitando assim a incorporação. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 

Imagem 10 - A importância do atabaque: Ogans, cantando para receber os marinheiros: Templo 
Reino de Iemanjá em Guarapuava-PR. 
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Os pontos cantados dentro da sua grandeza como foram descritos e ilustrados 

na imagem acima favorecem o equilibro das boas energias vindas das entidades de 

luz, proporcionando o transe que será descrito no item seguinte.  

 

2.3 O TRANSE MEDIÚNICO NO TEMPLO REINO DE IEMANJÁ 
 

Não cabe nesta análise a pretensão de fazer um levantamento das inúmeras 

possibilidades biológico-corporais que possibilitem ou facilitem o processo do transe, 

mas sim, compreender como ele é visto e recebido pelos filhos de santo do espaço 

investigado. Usa-se aqui o método etnográfico, com observações, participando da 

pesquisa aberta com entrevistas e conversas cotidianas dentro deste mesmo espaço.  

Dessa forma, as representações contidas nos comentários dos entrevistados 

serão consideradas sob o olhar daquele que vivenciou os acontecimentos. Considera-

se aqui o corpo do médium como um canal de comunicação entre entidade e o mundo 

presente. Para Breton (2013 p. 72), “O corpo não é isolável do homem ou do mundo: 

ele é o homem e é, na devida proporção, o cosmos”. 

Para poder adentrar esta temática em si, vale-se das experiências vividas 

dentro do centro de Umbanda Templo Reino de Iemanjá, das entrevistas e dos 

diálogos que foram realizados ao longo do tempo da pesquisa com os irmãos de 

corrente e com a mãe de santo, assim como com os aprendizados recebidos das 

entidades e da relação de identidade/alteridade que foram estabelecidos entre essas 

partes. Para Cumino (2016, p. 38), a incorporação “é um fenômeno de transe 

mediúnico, no qual o médium fica em estado alterado de consciência para dar a devida 

passividade a outro ser que lhe toma o controle das ações”. No entanto, precisa-se 

compreender que o transe não é uma proposta de experiência do pensamento, mas 

uma experiência do corpo.  

Os adeptos da Umbanda do espaço investigado pensam no transe não como 

uma inconsciência, mas sim outra consciência, que só é outra porque o corpo físico 

foi tomado por outro espírito, um Orixá, ou outra entidade que se caracterizam no 

outro, evidenciando no corpo tomado a troca de identidade do médium que, ao 

incorporar, apresenta-se como sendo outra pessoa, exibindo características não 

apresentadas por ele, médium fora do transe. Algumas entidades costumam dançar e 

rodar, emitindo sons que identificam o seu grupo, entre outras características de cada 

um. 
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Antes de o sujeito entrar em transe, é comum sentir as mãos frias, sudorese, 

tontura, fraqueza nas pernas, entre outros sintomas. Para os médiuns que estão 

iniciando dentro da ritualística, entrar em transe é algo que causa medo e eles tentam 

fugir desses sentimentos, mas muitos não se entregam à entidade, o que dificulta a 

incorporação e, na maioria das vezes, eles ficam desesperados por não entenderem 

o que está acontecendo, mas sempre são ajudados pela mãe de santo, pelos irmãos 

de corrente, ou por uma entidade incorporada a equilibrar o corpo e a sair daquele 

estado intermediário e caracterizado como desagradável para eles. Uma ação muito 

usada pela mãe de santo que facilita a incorporação, é fazer a pessoa rodar sobre si 

mesma. Em certos momentos, também toca a nuca ou em outros pontos da cabeça 

de seus filhos.  

Quando a pessoa fica assustada e não consegue sair do transe, Mãe Nega 

puxa seus braços para baixo com força e chama o filho pelo nome ou usa a frase: 

“Seu anjo lhe chama”. Saindo deste estado do transe, a pessoa, frequentemente, 

apresenta comportamentos diversos, como esfregar nariz, os olhos, como se 

estivesse despertando de um sono profundo, ou muitas vezes se bate, voltando ao 

estado normal, mas com uma aparência física muito assustada procurando entender 

o que aconteceu. 

Algo extremamente relevante descoberto no convívio com os irmãos de 

corrente é que eles não gostam da palavra possessão, pois, dentro da religião 

Umbanda, acredita-se que ninguém é possuído pelos guias. Os filhos da Mãe Nega, 

bem como ela própria, acreditam que a possessão indica que o corpo é tomado de si 

mesmo e que as entidades, os Orixás, entram neste corpo contra a vontade da 

pessoa. Na Umbanda, o transe de incorporação é algo desejado e amado pelo 

médium, desejando que seu corpo seja incorporado para viver esta experiência. 

Receber uma entidade, um Orixá, é algo sagrado. Sabe-se que nem todos os 

adeptos desejam a incorporação; alguns de seus filhos acham que incorporar não é 

algo tão simples e nem prazeroso, mas uma grande maioria assume que está ali 

porque ama a religião e todas as ritualísticas são realizadas com carinho. Analisando 

a forma de pensamento que predomina neste contexto religioso, pode-se afirmar que 

a palavra incorporação é a mais utilizada para definir transe. 

Nas giras do terreiro Templo de Iemanjá, emblematicamente, quando um 

médium entra em transe e incorpora, independente de qual seja a entidade, ele passa 

a assumir a identidade representada pela gira. Esta representação é visível pela dança 
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que caracterizam a divindade e suas experiências míticas. Neste momento, há um 

paralelo de experiências porque o passado emerge no presente, mostrando-se vivo. 

O ritual do transe nesta casa remete ao passado no presente, representa no filho de 

santo uma memória coletiva, que é dividida com todos os presentes naquele momento 

e naquele contexto. 

Ao relacionar a incorporação de uma entidade e o que o caracteriza no espaço 

e no tempo, unido aos sons do atabaque e dos pontos cantados, as experiências ali 

vivenciadas estão carregadas de sentido que formam uma sintonia entre o tempo, os 

contextos, o espaço e a subjetividade corporal. Para Rivas Neto (2000, p.109): 

 
A configuração dos lugares que habitamos demanda certos modos de 
ajustamento corporal, reforçando e naturalizando padrões de ação e 
interação (com base em diferenças de classe, gênero, geração, etc); assim 
como as disposições e técnicas corporais socialmente constituídas revelam 
os lugares como contextos adaptados a essas mesmas habilidades corporais 
e às classificações ou ideias estereotipadas que elas corporificam. Da mesma 
forma, argumenta Jackson (1989), mudanças na estrutura dos lugares – 
portanto nos modos pelos quais estamos ordinariamente engajados nestes – 
podem fomentar novas sensibilidades e abrir caminho para novas formas de 
entendimento.  

 

Entender o processo do transe, a comunicação e a troca de experiências 

revelam tempos distintos que, para os filhos da Mãe Nega, não pode ser ensinado, ou 

seja, não há uma técnica para se chegar ao transe. Neste processo, não há uma maior 

importância entre os aspectos espirituais, sociais ou até psíquicos. Para Mãe Nega é 

totalmente impossível separar tudo isso, porque a Umbanda não tem o cunho 

individual da espiritualidade.  

As pessoas não conseguem se realizar individualmente, elas precisam 

entender o plano da existência e do corpo como um lugar de se guardar aprendizados, 

que devem ser divididos com os irmãos de corrente. Divisão que esclarece o transe, 

porque ceder espaço para uma entidade se manifestar no seu corpo é aprender a 

dividir. Mãe Nega reforça em sua fala que dentro desse plano da existência humana 

todos estão ligados, formando uma corrente, uma teia e que a realidade é uma só, 

pois revela vidas. A incorporação e o contato com as entidades possibilitam 

compreender os tempos e os espaços em planos diferentes. O que se aprende com 

as entidades é que as realidades se fundem, e não há nada mais belo que isso, é 

único, maravilhoso e proporciona bem-estar em diversos âmbitos. 

Esse cenário de múltiplas experiências entre o médium e as entidades contribui 

para a compreensão da religiosidade e da fé que os filhos de santo mostram nos seus 
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comentários e nas suas ações. O conhecimento que eles representam ao falar da 

religião e de suas entidades caracterizam um processo histórico e culturalmente 

produzido dentro do terreiro, encontrando-se embebidos de conhecimentos. Homens, 

mulheres e crianças aprendem vendo, vivenciando e experimentando situações sem 

se preocuparem com uma forma metodológica para adquirir tais conhecimentos. 

Aprendem com o corpo e com os Orixás em seu corpo, que se articulam por meio das 

dimensões da matéria e da espiritualidade, sendo que as dinâmicas ritualísticas dentro 

do terreiro são simbólicas e carregadas de ancestralidade dentro de um contexto 

totalmente interpretativo e comunicativo por si próprios. 

Nesse universo de linguagens, histórias e memórias vividas e compartilhadas, 

através da incorporação, dos pontos cantados, dos pontos riscados, entre outros 

acontecimentos, o corpo e o espírito são os elementos que direcionam as falas, onde 

as consultas misturam linguagem, palavreados trocados entre entidade e consulente.  

A incorporação é um ato ritualístico, o corpo apresenta-se como um canal que 

favorece a comunicação. Comunicação esta que, muitas vezes, é amenizadora das 

dores humanas, o acalento da alma, aproximando os consultados do universo místico 

do terreiro. Porém, tudo isso, segundo o pensamento de Mãe Nega, só se efetiva 

neste contexto se os filhos se encontrarem na materialização do crer, do acreditar e 

do manifestar a fé (DIÁRIO DE CAMPO, 06/07/2019). 

 
Imagem 11 - Incorporados pelos cabocos: Templo Reino de Iemanjá em Guarapuava-PR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
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Ao contemplar a imagem acima compreende que cada ação do corpo do 

médium incorporado evidencia a presença das constelações de aprendizagens, 

porque comunicam saberes através do corpo físico o que será entendido com mais 

propriedade no seguinte subcapítulo. 

 

2.4. CORPO E COMUNICAÇÃO ENTRE A ENTIDADE QUE ENSINA E O 
CORPO QUE APRENDE 

 

Ao pensar no corpo que comunica e que ensina, inicialmente, a pesquisa 

objetiva averiguar as vicissitudes da esfera corporal e as possíveis relações entre 

médiuns e entidades, entre corpo e espírito, além das experiências entre o transe e 

incorporação. Esta investigação privilegia os dados obtidos na pesquisa de campo, e 

não o seu enquadramento em nenhuma teoria acadêmica que possa ser confirmada 

a partir dela ou as ocorrências que englobam o corpo do umbandista dentro do Templo 

Reino de Iemanjá. 

Ao se deparar com uma grande infinidade de vivências dos filhos de santo, 

desde o contexto religioso, que vão além dos espaços do centro de Umbanda, 

compreende-se porque este subcapítulo tem como tema: “Corpo e comunicação entre 

a entidade que ensina e o corpo que aprende”. A pesquisa de campo leva a 

compreensão de vidas a partir da religiosidade, porque ela engloba experiências que 

nascem no terreiro, do que se aprende com a entidade e se estende no cotidiano dos 

médiuns, para que possam resolver problemas corriqueiros. Isso não conclui que se 

vive em função da religião, mas afirma que ela ajuda a compreender a existência 

humana e a enfrentar as dificuldades da vida como um todo. 

Neste sentido, o importante é compreender que viver com religiosidade é fazer 

parte de relações estabelecidas entre o corpo e o sagrado, onde quem busca a 

espiritualidade se aproxima de Oxalá com mais facilidade, e é nessa ideia que se 

centraliza a compressão de viver bem. Lewis (2003) fala da possibilidade de se 

abarcar vários tipos de experiências dentro da categoria do êxtase, o que é possível 

dentro do processo de transe ou incorporação.  

Entre as experiências narradas pelos investigados em campo, os médiuns 

relatam que tanto o momento de estar sentindo que podem incorporar até o momento 

de saída do espírito de seu corpo, quando eles percebem que voltaram para si, 

acontece modificações no sentir seu corpo físico. “Nem que seja cansaço ou 
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satisfação de ter incorporado esta ou aquela entidade, mas volta-se a si diferente e a 

cada incorporação é um fato novo” (DIÁRIO DE CAMPO, 15/07/2019). Segundo eles, 

neste momento trazem algo de quem o incorporou, o que se pode chamar de 

experiências e devem ser transitadas para outras pessoas e outros espaços, 

distribuindo o bem. 

No Templo Reino de Iemanjá, percebe-se a generosidade dos colaboradores, 

apresentando um brilho nos olhos ao narrarem as suas vivências, desde aquelas que 

podem ser vistas por todos, até às que são íntimas e pessoais com sua entidade, 

reveladas nas conversas em grupos. Os médiuns têm o terreiro como uma família, 

onde todos se ajudam, dividem alegrias, tristezas, dentre uma diversidade de 

sentimentos que estão revelados nas narrativas, de maneira que se torna visível a 

importância do corpo como sendo um local onde as questões espirituais, sociais e 

humanas são formadas e divididas na incorporação.  

As narrativas dos colaboradores e das entidades falam de si, revelam no corpo 

sensações quase impossíveis descrevê-las. Deste modo, o estatuto do corpo foi a 

partir do que o campo mostra, sem delimitar a importância do corpo físico e espiritual 

como sendo um conjunto, por revelar vidas passadas e presentes, com uma visão 

para o futuro.  

O momento da pesquisa de campo despe o investigador dos conhecimentos e 

de suas predileções para poder ver coisas que, mesmo sendo médium, jamais havia 

percebido que o corpo é uma fonte inesgotável de conhecimentos e de possibilidades. 

Dessa forma, se recorre a Deleuze (2002) para reforçar esta descoberta. 

 
Trata-se de mostrar que o corpo ultrapassa o conhecimento que temos dele, 
e o pensamento não ultrapassa menos a consciência que temos dele. Não há 
menos coisas no espírito que ultrapassam a nossa consciência que coisas no 
corpo que superam o nosso conhecimento. É, pois, por um único e mesmo 
movimento que chegaremos, se for possível, a captar a potência do corpo 
para além das condições dadas do nosso conhecimento, e a captar a força 
do espírito, para além das condições dadas da nossa consciência (DELEUZE, 
2002, p. 24). 

 

O questionamento que se faz, então, é: como o corpo e as entidades se 

relacionam e se articulam entre si, levando à aprendizagem? As narrações revelam 

eles integram toda espécie de particularidades que unem este corpo físico enquanto 

matéria viva com o contexto que o cerca, não se limitando dentro de uma esfera 

orgânica, uma vez que há uma constituição mútua entre os corpos e pessoas, entre o 

corpo e entidade, tomando com isso uma dimensão relacional carregada de 
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expressões e marcas individuais e coletivas que integram a formação do sujeito na 

dinâmica da vida. Assim, existe um intercâmbio entre divindades e o homem que 

incorpora.  

Dessa forma, o espírito que se corporifica proporciona uma ligação entre dois 

planos, sendo o mundo das divindades ou das entidades, e o mundo físico ou o mundo 

dos homens, que trocam conhecimentos mútuos entre ambas as partes, englobando 

um agrupamento de manifestações que abarcam movimentos e subjetividades 

corporais, envolvendo relatos, gestos, vestes, rituais, entre tantos outros que não se 

estabelece a um único aspecto. 

O papel de mediação entre espiritual e material é assegurado também na figura 

da mãe de santo, que controla a mediação, as relações entre orixá e médiuns. Ela, 

dentro dos rituais umbandistas, consegue conduzir um trabalho com seu 

conhecimento, o qual foi aprendendo com as experiências, os próprios rituais e com 

as próprias entidades. Porém, para chegar a esta condição, foi necessário passar por 

rituais como a deitada e, aos poucos, se deixar conduzir pelos Orixás que vão lhe 

encaminhando para a proximidade do sagrado. “É preciso escutar a voz deles. Eles 

se comunicam comigo me passando o que é preciso fazer, sou privilegiada porque 

estou sempre em sintonia com eles” (DIÁRIO DE CAMPO, 20/07/2019). 

Levando em consideração que é preciso escutar os Orixás, compreende-se a 

existência das pessoas e do seu inconsciente que, no caso da incorporação, é 

percebido na fala da entidade que ocupa o corpo físico do médium, caracterizando 

outra pessoa, outras experiências não vividas pelo espírito do sujeito. Essas 

expressões estão visíveis nos gestos, nas falas, e nas ações diversas, pois não é o 

inconsciente que dá fundamento à fala de uma entidade, é pela linguagem falada que 

se percebe a presença da entidade no inconsciente, dividindo experiências. 

Para Lacan (998, p. 32) “O inconsciente é o evasivo, mas conseguimos cercá-

lo numa estrutura, uma estrutura temporal”. Nas observações em campo, deparou-se 

com os adeptos pensando que seu corpo caminha através do espírito por vários 

horizontes, em diferentes épocas que estão marcadas na cabeça de cada um ao 

receber uma entidade, acreditando que o sujeito traz em si marcas de outras vidas, 

reencarnações que se articulam neste existir, no viver contemporâneo, além de 

problemas de vidas passadas e que as entidades podem ajudar a vencer dificuldades 

espirituais para que possam evoluir. “O corpo é só um elemento que ajuda na evolução 

do espírito, porque ele precisa dessa passagem por este plano material, físico, viver 
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na terra e aprender com os elementos naturais, aprender a respeitar a criação de 

Oxalá e um dia merecer viver perto dele” (Lauriane, irmã de corrente, 20/07/2019).  

Nos relatos dos médiuns, dentro de sua visão de mundo, percebe-se que eles 

pensam o corpo não como algo limitado a uma visão biológica. O corpo para eles está 

além do físico do sujeito com suas características, seu gênero masculino ou feminino, 

mas trazem um espírito na sua interioridade, pois afirmam que ele é a morada do 

espírito e essa morada abre portas para que entidades entrem e possam evoluir e, 

quando evoluídas, como é o caso dos Orixás, podem ajudar na evolução do outro. “É 

para isso que existem o corpo e os espíritos. O corpo é um elemento natural criado 

por Oxalá que supre as necessidades do espírito para ajudar na sua evolução e assim 

chegar perto do criador” (Mayara, 20/07/2019).  

O espírito está além do corpo porque ele reencarna para evoluir. Dessa forma, 

o espírito está sempre articulado na estrutura física de um corpo, dando significado a 

uma imensa cadeia produtora de sentido.  

Os filhos de santo da casa Templo Reino de Iemanjá, consideram 

importantíssima a busca pela evolução e pela aprendizagem. Essa reflexividade das 

pessoas é evidente, sempre preocupadas com suas concepções e tentando entender 

o mundo que as cerca. Há uma enorme complexidade dos conceitos expressos nas 

suas narrativas sobre seu corpo e seus Orixás, suas entidades e o que fundamenta 

suas ideias sobre a espiritualidade umbandista. Eles sempre traçam paralelos entre a 

vida que tinham antes de serem umbandistas e como é no presente, afirmando que 

adquiriram conhecimento e foram conduzidos para outro caminho mais serenos, onde 

encaram os problemas e o que envolve a existência humana com mais sabedoria, 

enfrentando com mais serenidade e vencendo mais rapidamente alguns obstáculos, 

já que entregam seus problemas nas mãos de Oxalá, fazendo a sua parte e as 

entidades se encarregam do resto. 

Ao direcionar as conversas em grupos que aconteciam nos intervalos de cada 

gira, ou agendada com a mãe, foram abordados assuntos referentes ao conhecimento 

corporificado e a experiência como conhecimento vivido. Nessas entrevistas, percebe-

se que os médiuns demonstram conhecimento sobre os rituais e a importância deles 

para a sua religião, sendo que a crença vai além do espaço do centro. Há uma grande 

complexidade da epistemologia da Umbanda no Templo Reino de Iemanjá, que 

resultam em muitas reflexões decorrentes das concepções compartilhadas em campo 
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acerca do corpo e do espírito que vem de encontro com as experiências que os 

médiuns têm de outros terreiros e de outras religiões.  

Pensar uma abordagem epistêmica e descrever o conhecimento umbandista 

do referido centro e de todos os seus adeptos não é apenas abordar um conjunto de 

crenças que abarcam as suas ritualísticas e seus conhecimentos sobre eles, mas sim 

fazer reflexões sistemáticas que envolvem seus adeptos como um todo. Este 

pensamento está visível quando se revelam suas concepções nativas acerca de todos 

os processos ritualísticos, colocando seus corpos à disposição das entidades como 

sendo ele um instrumento para a materialização dos seus guias espirituais e, por isso, 

há aprendizagem quando se entregam a um mentor espiritual. 

 
Toda e qualquer ideia ou pensamento do espírito é transmitido 
vibracionalmente e recebido pela pineal, e através dela é comunicado aos 
neurônios cerebrais que então a transmitem ao resto do corpo, agindo sobre 
os centros da fala, dos braços, pernas, etc. Inversamente, tudo o que fere os 
nervos ópticos, auditivos, olfativos, gustativos, tácteis, etc., é levado aos 
neurônios, que o fazem chegar à pineal e daí então é transmitido por meio de 
ondas-pensamento ao espírito (PASTORINO, 1969, p. 40). 
 

A comunicação entre o guia espiritual e as pessoas podem ocorrer através da 

transmissão de vibrações, isso proporciona uma aprendizagem que é visível na forma 

como o corpo se expressa. O corpo físico e as entidades formam um conjunto de 

saberes que implicam uma relação de diálogo e aprendizagem entre ambos. Isso 

propicia novas experiências carregadas de mensagens, informações e vibrações. 

 
Imagem 12 - Caboclo de Xangô, ajudando uma médium na incorporação. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
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Imagem 13 - Caboclo benzendo um médium doente, passando conhecimentos. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 

 
O pensamento dos adeptos, filhos da Mãe Nega, acerca do corpo é formulado 

por meio da experiência que adquiriram durante sua vida religiosa, passando por esta 

ou aquela religião, este ou aquele centro. 

 
Eu era catolica não sabia nada de centro, algumas coisas eu ainda acabo 
fazendo da mesma forma da Igreja Católica, é bem dificil a gente esquecer o 
que aprendeu, para mim foi sofrido passar pela incorporação eu precisa me 
concentrar e nao conseguia, as vezes eu pensava que era erado, outras eu 
pensava que era certo. Agora to entendendo mais, mas meus filhos estão 
aqui e estão se acosntumando com tudo e um deles ja deixou de seguir não 
se encontrou aqui (Adrian, filha de santo, 20/07/2019). 
 

Percebe-se um conjunto de saberes que se concretizam não especificamente 

na Umbanda ou na forma que a sua mãe de santo os ensina, eles apresentam 

conhecimentos de outros espaços religiosos e que ali vão se unindo e se 

aperfeiçoando da forma em que a condutora do centro julga correta dentro de cada 

processo ritualístico. Eles seguem como é pedido, mas também relatam outras formas 

de se fazer, se entregando às novas maneiras de pensar em cada processo e, sem 

julgar, cantam, batem palmas, se abraçam, incorporam e trabalham.  

Neste sentido, fica claro que, ao mudar de um centro para outro, um umbandista 

segue as conceptualizações daquele espaço. Pode ser que isso aconteça também em 

outras religiões mediúnicas, entretanto, dentro do centro em pesquisa, a mãe de santo 

pede que seus filhos sigam a forma de trabalho e as dinâmicas metodológicas que ela 

julga corretas. Estes saberes adquiridos por ela ao longo de sua trajetória religiosa 
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fazem parte de sua estrutura sociocultural e histórica, e a partir das constelações de 

aprendizagens, esses saberes podem ser evidenciados e analisados dentro de seu 

próprio contexto e estrutura. 

Por meio da Antropologia Educacional, observa-se o pensamento de Mãe Nega 

como uma forma de prática sociocultural integrada, construída por discursos e ações 

culturais que orquestram sua identidade Bharth (2000). Nesse sentido, é possível 

afirmar que esse processo, enquanto legitimador de determinadas aprendizagens, faz 

com que o grupo o reconheça como pertencente a seu universo simbólico. 

Ser um umbandista requer empoderar-se de sua cultura, valorizar sua presença 

dentro do contexto social, reconhecer sua crença, sentir-se parte do todo, das festas, 

das rezas, sem distinção de gêneros, sem competitividade, porque seu corpo fala num 

processo interdisciplinar e cooperativo ao vivenciar experiências dentro do terreiro 

como contempla a próxima temática. 

 

2.5 FESTAS, GÊNERO, CORES E SUBJETIVIDADE CORPORAL NA 
UMBANDA 

 

Ao acontecer a incorporação na religião Umbanda, o corpo passa a assumir 

posturas distintas, conforme a entidade que se incorpora. O corpo físico, ao incorporar, 

remete imediatamente à entidade incorporada. São expressões como batidas no 

peito, um estalar de dedos, um dançar que não condiz com o gênero que assume 

enquanto vida terrena. Entre os inúmeros trejeitos que o corpo passa a assumir, estes 

são alguns dos elementos que diferenciam os médiuns de suas entidades: escorre o 

suor, nascem sorrisos, choros e músculos da face contorcidos.  

Essas manifestações corroboram para entender que a incorporação não se 

trata apenas de uma entidade “possuir” um corpo, mas ela, ao incorporar, passa a ser 

um corpo. Dentro do centro Templo Reino de Iemanjá, as experiências corpóreas 

tomam dimensões muito maiores do que uma entidade que passa pelo corpo para dar 

uma mensagem falada. Estas subjetividades corpóreas são constituídas a partir de 

experiências coletivas entre indivíduo e entidade. Tais experiências se relacionam não 

só como vínculos sociais aos quais o médium esteja ligado, sendo que os 

conhecimentos trazidos pelas entidades mediúnicas se exteriorizam na incorporação 

sensivelmente distinta, revelando quem chegou para trabalhar.  
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Dentro do espaço do centro, as questões de gêneros não fazem diferenças, o 

corpo e o espírito são vistos apenas como um elemento possível de comunicação 

entre ambas às partes, sendo eles o plano terrestre e o plano espiritual. As 

incorporações aqui são carregadas de performances emotivas e evolutivas, sendo o 

corpo pertencente ao guia incorporado e se expressando como ele. Aqui, o corpo 

parece mais a entidade que o médium, isso não modificará as suas preferências 

sexuais entre outras. Ele continuará sendo o mesmo e lutando por seus sonhos e 

vivendo sua vida sem interferência de seus guias mentores. 

Na Umbanda, se trabalha com entidades da esquerda e da direita, que se 

complementam numa humanização. Desta forma, os médiuns se identificam com 

estes espíritos. Da mesma forma, estes dois universos estão presentes no cotidiano 

do terreiro. Ao ser dada a oportunidade para estes espíritos trabalharem, eles 

protegem e defendem o corpo do médium. Dentro do terreiro, um médium, seja ele 

homem ou mulher, apresentam corpos físico e espiritual que possibilitam a 

incorporação. Estes corpos, independentes do gênero masculino ou feminino, estão 

ligados aos seus chacras que fazem as conexões energéticas entre médium e guia. 

Ao incorporar, o corpo físico manifesta algumas características do guia, ou seja, 

comporta-se da forma com que o guia se manifesta. Estes trejeitos que, a princípio 

podem parecer estranhos, vão se tornando contínuos na comunicação da entidade ao 

trabalharem e são percebidos através da fala ou até mesmo dos movimentos de mãos, 

andar, dançar, fumar e beber, ou seja, eles trazem em si uma gama do modo de ser 

e agir. Após a desincorporação, o médium reassume seu corpo e todas as suas 

faculdades mentais, adquirindo na íntegra o controle sobre o seu corpo físico. 

As manifestações mediúnicas envolvem médiuns masculinos e guias femininos 

e vice-versa. Tais casos não são tão raros no terreiro, sendo vistos naturalmente sem 

constrangimento ou preconceito. Para os adeptos do Templo Reino de Iemanjá, é 

preciso exercitar a prática do bem e da caridade, onde a discriminação ou preconceito, 

seja ela por qual motivo for, não caberia dentro do terreiro de Umbanda, visto que isso 

é uma prática contrária aos seus mais básicos princípios (BAYER, 2012). 

Os filhos da Mãe Nega são homens, mulheres, heterossexuais, bissexuais ou 

homossexuais. Eles não são vistos pelo o que são, ou pela forma que Oxalá os criou, 

eles são vistos como irmãos e tratados com respeito dentro de suas diferenças, 

abrindo espaço para que trabalhem sua fé. “O médium é um medianeiro, seu corpo é 

um aparelho necessário para as entidades trabalharem, assim, as entidades não 
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interferem na personalidade da pessoa. Veja, se um médium trabalha todas as linhas. 

Coitado, ele sofreria de personalidade múltipla” (Mãe Nega, 20/07/2019).  

Ao incorporar Exus e Pombas Giras compreende a necessidade de se estar 

livre das amaras que envolvem sexualidade. As incorporações destas entidades que 

serão vistas em seguidas demonstram que os médiuns precisam vencer tabus, eles 

compreendem que no ritual umbandistas seu corpo está a trabalho e a performance 

de cada entidade requer estar livre de preconceitos.  

  

2.5.1 Exus e Pombas Giras 

 

As entidades que mais apresentam trejeitos, os quais podem modificar o 

comportamento de um corpo, são os de Exus e Pombas giras. Na Umbanda, estes 

mensageiros, quando incorporam, se caracterizam com suas capas, suas cartolas, 

suas bengalas, quando Exus, e as suas saias rodadas, brincos, pulseiras, perfumes e 

rosas, no caso das Pombas Giras. Estes adereços não são obrigatórios dentro do 

terreiro, apenas utilizados se o médium queira agradar sua entidade, utilizando essas 

vestimentas para a incorporação. 

É necessário lembrar que cada terreiro diverge na forma de trabalhar. Entre 

três centros visitados na região de Guarapuava, que por motivos de permissão os 

nomes serão resguardados, em dois deles os adeptos vestem branco, o terceiro libera 

para que se vistam conforme a caracterização da sua entidade. No Templo Reino de 

Iemanjá, os filhos de corrente vestem branco para início dos trabalhos e, ao serem 

trabalhadas as linhas de Exus e Pombas-gira, eles se preparam com as vestes que 

agradam estas entidades. Porém, essa prática não é obrigatória, ficando a critério do 

médium. Há muitos preconceitos entre essas entidades, mas eles representam 

personagens reais da sociedade brasileira. Mãe Nega diz que: 

 
Muitas pessoas falam que os Exus foram seres que tiveram a vida 
desregrada, foram homens de baixo caráter como ladrões, aproveitadores e 
malandros. Já as Pombas giras foram mulheres de vida fácil, prostitutas cujos 
comportamentos fogem aos padrões sociais, há os que dizem que foram 
rainhas e princesas (Mãe Nega, 22/07/2019). 

 

Se na linha da esquerda, as Pombas-gira e os Exus apresentam características 

que evidenciam homens e mulheres pelos adereços que usam, na linha da direita são 

os caboclos, boiadeiros e pretos velhos que, também, ao incorporarem, representam 

bem o gênero que se manifesta. 
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Os Exus fazem consultas e são muito procurados para atender os problemas 
relacionados à questão financeira, enquanto que as e as Pombas Giras são 
procuradas para os problemas relacionados à ordem afetiva e sexual. Para 
os filhos da Mãe Nega, eles são tão importantes, tanto quanto as outras 
entidades “sem Exu e Pomba Gira não existe Umbanda” (Diário de Campo 
22/07/2019). 

 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 

 

Imagem 15 - Incorporação de Exus. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

Imagem 14 - Incorporação de Pombas gira. 
 



101 

 
 

Entre a sexualidade muito presença nos gestos das Pombas Giras e a força 

masculina na figura dos Exus se depara com a fragilidade e doçura na presença dos 

de vovós e vovôs.  

É notável que o corpo é um meio de compreender a existência dos planos 

físicos paralelos ao espiritual, são tantas diferenças tantas aprendizagens e 

ancestralidade presentes nos movimentos do corpo, nas expressões faciais reveladas 

a seguir nas presenças dos Pretos Velhos. 

 

2.5.2 Pretos-Velhos e Pretas-Velhas  

 

Os Pretos-Velhos são guias que seguem a mesma direção do culto aos 

antepassados, tendo sua base está voltada na reverência ao ancestral africano. Para 

Montero (1985, p. 205), “Esta entidade também possui sua versão feminina: a Preta-

Velha. São conhecidas também como tias e vovós carregam o estereótipo da mãe-

preta, que cuida dos “filhos” que a procuram”. Estas entidades representam as 

matrizes negras, também formadoras da sociedade brasileira, assumindo o mesmo 

papel dos Caboclos, diferenciando-se apenas em seus temperamentos. Visto que, o 

Caboclo representa a força e vitalidade, os Pretos-Velhos são verdadeiras figuras da 

velhice, fragilidade e humildade. 

Quando um médium, independentemente de sua sexualidade ou gênero 

sexual, incorpora um Preto-Velho ou uma Preta-Velha, ele apresenta características 

bem marcantes, como postura curvada, voz rouca e movimentos lentos, trazendo os 

seus cachimbos e seus terços. Sua figura representa o trabalho que é exercido no 

culto, através do atendimento ao público. Benzem, dão conselhos aos seus filhos, 

apresentando sempre a calma no falar, e se expressam sem nenhuma pressa, 

realizando suas consultas com muita paciência.
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 Imagem 16 - Incorporação de Pretos-Velhos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

Imagem 17 - Preta velha incorporada. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

A fragilidade acompanhada de tanta sabedoria descritas e ilustrada a cima são 

extremamente distintas do comportamento dos Caboclo, porém a ancestralidade 

também é notável em suas gestuais, assim o seguinte subcapítulo contempla estas 

diferenças.
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 2.5.3 Os Caboclos 

 

Os caboclos, por sua vez, representam o antepassado indígena, aquele que 

vive nas matas e tem conhecimentos das ervas, tido na Umbanda como dono da terra, 

porque usa da natureza para atender àqueles que os procuram. Assim como acontece 

na linha de Pretos-velhos, na linha dos Caboclos também se tem a versão feminina, 

sendo as Caboclas, entretanto, elas aparecem em menor número. 

Montero (1985) afirma que esta entidade carrega o estereótipo de mulher 

virgem, descrevendo-a como uma índia jovem, bela e pura.  Estas entidades também 

se manifestam tanto no corpo masculino como no corpo feminino, fazendo uso de 

colares, cocares, penas e saiotes, diferenciando-se dos preto-velhos por 

apresentarem uma frequência mais jovial. Todavia, são consultados para quase 

qualquer tipo de questão, mas principalmente curas e descarregos do corpo e dos 

espaços ritualísticos. Mãe Nega comenta que em seu terreiro as caboclas não têm 

especificamente essas características, elas se apresentam trazendo sim a pureza da 

mata, da natureza, mas são mulheres fortes, como é o caso da Cabocla Jurema, 

muitas vezes incorporada em seu centro. 

 

Imagem 18 - Incorporação dos Caboclos. 
 

                        

Fonte: AUTOR, 2019. 

 

Os caboclos, ao realizarem uma consulta para uma pessoa, utilizam várias 

formas de descarregá-las e energizar o ambiente das forças negativas com o uso de 
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seus charutos, que são como dispersores dessas energias. Também possuem um 

grande conhecimento do uso de ervas, as quais utilizam como plantas medicinais. 

Eles sempre indicam banhos de ervas para a assistência e exigem que os médiuns 

tomem os banhos de ervas, as quais servem de limpeza antes das sessões.  

 
Imagem 19 - Incorporação dos Caboclos. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

As características dos Caboclos são de fácil percepção nas imagens acima, e 

elas são   muito comum também na presença dos boiadeiros, que transmitem com 

sua chega a força e a coragem de enfrentar a vida e vencer situações difíceis, são 

entidades que representam a superação de obstáculos físicos muito vivenciados pelos 

homens comum e serão descritos através da análise de seus movimentos no próximo 

item. 

 

2.5.4 Os Boiadeiros 

 

Outra linha que é marcante em seus gestuais são os Boiadeiros. Embora 

parecida com o Caboclo, elas divergem em muito. Para Garcia (2001, p. 104), na 

Umbanda “trata-se de um Guia particular e, quando incorporado, é logo reconhecido 

por seus gritos de aboio e uma gesticulação própria, como se estivesse utilizando um 

laço”. Esta característica é bem masculina, representando a força do homem contra a 

força do animal.  

São entidades de pessoas que trabalharam com gado e com a terra nas 

fazendas brasileiras. Eles eram os boiadeiros, peões, vaqueiros. Na Umbanda, eles 
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trazem normalmente conselhos e coragem, acreditam que tudo dá certo, ensinam a 

viver através da força de vontade. Porém, mesmo sendo marcada a presença 

masculina nestes Guias, muitas mulheres incorporam os boiadeiros e passam a 

assumir ações masculinas no momento do trabalho. Eles gostam de se apresentar 

com roupas de peão, roupas de trabalho, avental de couro, botas, chicotes, berrantes 

e chapéus, caracterizando um estilo sertanejo.  

No terreiro em estudo usam branco, alguns adereços que os identificam como 

chapéus e lenços. Em campo, percebe-se que a versão feminina desta linha é pouca 

manifestada, talvez pelo fato de que antigamente era muito raro ter mulheres 

trabalhando no manejo de gado, mas elas existem e trabalham com a mesma força e 

coragem dos homens. Eles também podem incorporar tanto no corpo masculino 

quanto feminino. Mãe Nega incorpora a boiadeira Cotinha, e quando ela chega para 

trabalhar, demora ir embora, andando por todos os espaços ritualísticos e conversa 

com todos da corrente, porém não é muito solicitada a consulta, percebe-se que ela 

chama os médiuns para conversa e por ser muito engraçada torna o trabalho divertido, 

pois traz uma contagiante alegria, tanto na forma de andar como de falar. 

 

Imagem 20 - Corporação de Boiadeiros. 
 

 

 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 



106 

 
 

Da força do homem do campo a ingenuidade da criança, o texto passa a 

apresentar as distinções de cada comportamento e de manifestações vivenciadas 

pelos médiuns inteirada tanto em imagens e discurso descritos a seguir. 

 
2.5.5 Cosme e Damião  

 

A linha de Cosme e Damião, os Ibejis, as Crianças, trazem uma ideia de 

inocência. Ao incorporar uma Criança, o espírito infantil aflora e as marcas são muito 

acentuadas, sendo que tanto homens como mulheres podem incorporar a criançada. 

É aqui que podemos perceber que não importa o gênero do médium, caso contrário, 

apenas crianças poderiam incorpora-los. Aqui, os médiuns reproduzem 

comportamentos dessas entidades, engatinhando, mamam na mamadeira, chupam o 

dedo ou chupeta, comem doces, brincam e imitem a voz de criança. Raramente estas 

linhas mediúnicas atuam no atendimento ao público.  

Eles estão associados à purificação dos espaços dos terreiros e do corpo.  

Negrão (1996, p. 233) afirma que “Os Erês brincam entre si e com as crianças, rolando 

pelo chão. Derrubam doces, brigam, são advertidos pelos adultos”. É claro nestas 

manifestações que o corpo é apenas um canal de comunicação e que não importa o 

gênero sexual do médium, ele se manifesta com a entidade que o comanda no 

momento da incorporação. 

 
Imagem 21 - Incorporação de Crianças. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: AUTOR, 2019. 
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Segundo Mãe Nega os Erês trazem em si a festa e alegria expressa tanto no 

comportamento corporal quanto na fala enquanto que os orixás como Omolu não 

falam, porém comunicam simplesmente por intermédio do corpo, por meio de seus 

movimentos, de suas expressões físicas que são bem acentuadas como são 

apresentadas no texto a seguir. 

 

2.5.6 Omolu 

 

Omolu também é um Orixá, do gênero masculino, podendo ser incorporado 

tanto por homens quanto por mulheres. Ao incorporar esta entidade, torna-se clara a 

modificação do corpo, que se apresenta curvado e emitindo sons, porém, como é um 

Orixá, ele não fala, mas ao tocar nas pessoas, faz um trabalho de cura dos males do 

corpo. Ao incorporar este Orixá, os médiuns cobrem o corpo com um tecido branco, 

sendo que em alguns terreiros, podem cobrir o corpo com palhas.  

Este Orixá é responsável pela terra, pelo fogo e também pela morte, sendo o 

mais temido Orixá entre todos os outros, pois pode controlar a passagem dos seres 

de um plano para outro, isto é, da vida para a morte do corpo, do plano físico para o 

espiritual. Sua versão mais jovem é conhecida como Obaluaiê, sincretizado com São 

Roque. Quando se apresenta na versão mais velha é conhecido como Omolu e faz 

sincretismo com São Lázaro. Ele também é conhecido como o senhor dos cemitérios. 

 

Imagem 22 - Mulheres e homens Incorporados por Omolu, corpo curvado, representação de um 
velho, gênero masculino. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
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A imagem acima representa o que foi descrito no texto e assim vai se 

completando a compreensão da presença das constelações de aprendizagens 

presentes no terreiro em estudo pelo simples fato de que a transversalidade corporal 

é visível em cada encontro o que favorece a descrição das ações que são singulares 

a momentos distintos como se compreende ao se deparar com a festividade cigana 

ao qual o próximo subcapítulo se detém a explicar. 

 

2.5.7 Os Ciganos 

 

A linha do povo cigano é trabalhada há um bom tempo na Umbanda, 

manifestando normalmente no domínio da linha do Oriente. Eles trazem nos seus 

rituais muita energia, usam uma relação material, energética, elementar e natural 

marcada pela dança e feminidade da mulher em seus leques, que até na forma de 

abano torna-se uma dança. Dizem os médiuns que, para a cigana, o leque é a 

extensão de seu corpo na dança que manifesta alegria. A dança é símbolo na linha 

cigana, pois tanto as mulheres quanto os homens dançam.  

 
O dançarino é um espírito saltimbanco, carrega consigo o sonho, e com isso 
nos faz sonhar. Carrega nossos mitos, nossa subjetividade, e a expressa 
conosco. Lembra-nos das performances, numa noite, onde espectadores e 
dançarinos compartilhavam o mito, ao sabor de uma fogueira, e cantavam e 
dançavam todos juntos. Esta era se foi, mas como vimos seu espírito não se 
perdeu (BARBA, 1985, p.102). 

 
Os ciganos, ao dançarem, mantêm um olhar intenso e profundo, olhando 

fixamente uns para os outros como se numa combinação escondessem algo secreto 

entre eles. Entre os ciganos e ciganas, há uma troca de olhares exprimindo sedução, 

ou como se o homem chamasse a mulher para a dança. Eles possuem um olhar 

centrado, desafiador, usam do poder da expressão corpórea, tudo neles é manifesto, 

se expressam e fazem uso do olhar como se estivessem lendo os pensamentos de 

seus consultantes.  

Todos possuem a expressão de fitar o olhar fixamente no outro, tanto falando, 

cantando ou dançando. No centro estudado, poucos homens incorporam ciganas, e 

poucas mulheres incorporam ciganos, mas os filhos de santo deste contexto religioso 

se preparam com roupas e cores que seus guias ciganos gostam: usam pulseiras, 

colares, brincos, vestidos, lenços, chapéus, entre outros adereços para trabalharem. 

Cada cigano ou cigana tem sua cor de vibração no plano espiritual e alguns se 
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identificam com elas. Tais cores se fazem presentes também nas velas, roupas, entre 

outros elementos. Segundo os médiuns, os ciganos fazem trocas, barganhas e são 

muito procurados para assuntos relacionados aos problemas financeiros, amores, 

mudança, jogos políticos, entre outros, mas tudo tem seu preço. Ajudam, mas querem 

sempre algo em troca. 

Muitas pessoas, entre os consultantes e médiuns, acreditam que este povo é 

astuto e pode ajudar em muitas causas porque são conhecedores do uso das ervas, 

dos cristais, de banhos de todos os tipos, de técnica curativa com as cores, o domínio 

da imposição de mãos magnetizadas, harmonizando os seus consultantes 

emocionalmente. Também usam a telepatia hipnótica, entre outras técnicas 

terapêuticas alternativas. Cada trabalho realizado por eles pede interação com a Mãe 

Natureza, respeitando os seus ciclos naturais e suas forças que, segundo eles, são 

caminhos para se conseguir realizar desejos. Seus trabalhos fortalecem 

energeticamente a pessoa envolvida e, por este motivo, são muito procurados como 

auxiliadores em tratamentos médicos convencionais. 

Os trabalhos ciganos já são, por natureza, uma verdadeira festa, mas sempre 

são festejados nos dias 24 e 25 de maio, dia da santa cigana, ou seja, a sua padroeira: 

Santa Sarah Cali ou Kali. Segundo Mirian Stanescon (2007), o nome tem a seguinte 

origem: “kali”, em romanês, significa negra e Sara tem relação com uma cigana 

egípcia, cuja pele era negra. Nestas festas, há a presença de muitas frutas, doces, 

jarras de vinho tinto e sangria, pães, flores silvestres, rosas, chocolate, velas de todas 

as cores, incensos para realizarem passes e muita música e dança. 

A seguir se depara com outra forma de festividade que não são atributos 

apenas ao povo cigano. Uma festa explicita na presença dos malandros, que trazem 

em si a alegria da dança e de movimentos expressivos, únicos e particulares a eles. 

 

2.5.8 Malandros 

 

Enquanto que os ciganos têm uma ideia de alegria, a linha dos malandros 

também tem seu encanto, pois, na Umbanda agem enquanto categoria espiritual 

carregada de complexidade em seus personagens. Suas ações dependem da 

demanda e da necessidade dos assistentes. Esta linha traz alguns dos tipos sociais 

marginalizados pela sociedade e se apresentam pela linha das Almas e Povo de Rua. 
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O malandro, atuando dentro dos terreiros, caracteriza bem a diferença da rua 

e do terreiro. Se socialmente era visto como Malandro, há muito foi visto com profano. 

Agora, num espaço que é o sagrado, dentro dos terreiros, modifica sua conduta em 

relação ao trabalho. O sagrado evidencia o seu retorno que também está presente em 

seus pontos cantados, que se tornam reveladores de uma nova performance, tida 

como sagrada, em uma revisão da identidade destas entidades, a qual ressignifica o 

profano, assumindo o sagrado. 

A transformação em sagrado pode se dar pela figura de Zé Pelintra, espírito 

mais consagrado dentro da linha dos malandros, que também vem na linha dos 

baianos. Devido a ele, os malandros foram vistos como, além de malandro, um 

rezador. Zé Pelintra, ao abrir trabalhos e dar conselhos aos seus consultantes, muda 

a ideia do profano dos malandros, que é construída pela vida e pelos espaços que 

habitam os seus guias enquanto pessoas que viveram no plano terrestre. Assim, 

passam a assumir uma ideia de sagrado, justamente pela evolução do espírito de seu 

Zé. 

 
Se em vida, Zé Pelintra, foi o autêntico malandro, e seguiu à risca, a cartilha 
de Ismael Silva, uma vez tendo passado para o outro lado, ele se tornou um 
trabalhador incansável na chamada Lei de Umbanda. (...) Assim sendo, de 
certa forma, Zé Pelintra não teria alternativa a senão pegar no pesado e 
vencer as demandas apresentadas pelos consulentes, pois muitos foram 
seus atos impetuosos e violentos em vida (LIGIÉRO, 2004, p. 92). 
 

Os médiuns vêm em seu Zé um trabalhador espiritual, um malandro sagrado 

recompensado pela ajuda que dá a seus consultantes. Fazer o bem seria uma forma 

de pagamento dos seus pecados, benefícios e as vantagens que terá sua alma que, 

lutando pela prática do bem, reduzirá seu tempo de provação. 

No terreiro, os malandros, além de se divertirem bebendo e fumando, têm gosto 

pelos desafios e podem ser incorporados no corpo feminino ou masculino, porque não 

se importam com os gêneros, viveram na rua, viram e têm experiência em tudo. Foram 

e são considerados profanos porque não fogem de uma briga e desafiam a violência. 

Por este motivo, muitos consideram este povo, Exus e Pombas Giras. As brigas e 

demandas os direcionam para um efeito sagrado, porque lutam para combater as 

injustiças. Segundo os médiuns, eles têm sua validade ressignificada. Essa linha é 

muito procurada como função de vencer demandas, proteger frentes de casas, de 

terreiros, bares, entre outros estabelecimentos comerciais. Um dos pontos de seu Zé 

afirma a presença do sagrado que mudou a ideia de profano: 
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Valei-me Nossa Senhora de Aparecida/ Porque tu és a grande padroeira/ 
Valei-me Senhora do Amparo/ Estrela Guia e meu povo da Bahia/ Valei-me 
Senhor do Bonfim/ E os baianos deste padroeiro/ Valei-me Orixá formoso/ 
Que gira-gira nesse terreiro/ Quem vem na frente é Seu Zé Pelintra/ Com seu 
chapéu de lado, seu lenço encarnado/ Ele vem saudar seus filhos de 
Nazareno/ Pra dar mais forças nesse terreiro" (Diario de Campo, 24/07/2019).  

 

A presença da mulher na linha dos malandros está concretizada na Maria 

Navalha, a mais conhecida. Caracteriza-se pelo tipo de roupa, próxima a do seu Zé, 

trazendo uma ideia de que mulher tem direitos, assim como o homem. São vaidosas 

e, como os homens, gostam de dançar gingando as pernas e o corpo. Sua dança se 

aproxima a das gafieiras, veste calça branca, vestido branco ou vermelho, também 

faz uso de saias com estampa vermelha e branca. Algumas usam roupas parecidas 

com a dos homens, como chapéu e calças compridas, jogam e fumam, portando-se, 

em certos momentos, como os homens. E outras situações, são extremamente 

femininas. 

 
Imagem 23 - Mulher na linha de malandros. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: AUTOR, 2019. 
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Imagem 24 - Homem na linha de malandro. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

Da malandragem a compreensão da presença da dança assim o texto vai se 

configurando   na graça de dançar, na Gira expressiva que caracteriza a Umbanda. A 

dança que traz em si o mistério dos movimentos físicos provocados por planos 

distintos. Danças estas que não são meras coreografia, mas performances sagradas 

no qual o corpo se comporta como se tivesse se desparalizando de sua existência, 

pelo fato de executar ritmos dançantes, estando inteiro ora consigo mesmo e ora com 

um todo distinto, com um outro em seu corpo numa grande sintonia no qual médiuns 

e entidades dançam na gira de Umbanda e Mexem-se com partes que há tempo não 

mexiam chegando a esquecer que existiam para dar lugar ao outro.
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CAPÍTULO 3 
 

3. O CORPO QUE DANÇA NO CONTEXTO UMBANDISTA 
 

O que ultrapassa o biológico é a alma, e alma não é corpo. Esse ainda é o 

senso comum na nossa cultura (MEDINA, 1990). Num primeiro momento ou contato 

com a Umbanda, torna-se difícil compreender como seres que existem somente 

enquanto espírito, não possuem um corpo e, por isso, se manifestam no corpo do 

outro. Este entendimento nos leva a pensar em dois sujeitos distintos, porém, numa 

mesma matéria, duas faces de diferentes sujeitos no mesmo corpo, diferentes 

experiências de vida, se concretizando como duas culturas e ao mesmo tempo dois 

universos totalmente distintos. Sobre o assunto, Dantas (1999) afirma que, 

culturalmente, o ser humano possui diversos corpos, relacionado à sua atividade e o 

olhar que deposita nessas ações. 

 Pensando na matéria, no visível, no palpável, percebe-se que, através do 

corpo, apresenta-se outro sujeito a ser relatado, a ser reconstruído enquanto gestos, 

ações e palavras, enquanto o outro sujeito esteja tão fora do plano material. 

Dentro deste pensamento, relata-se aqui a ida ao espaço de investigação, não 

apenas como um investigador das ações ali ocorridas, mas como um observador 

participante dessas ações, para poder compreender as experiências pessoais 

vivenciadas pelos adeptos, exigindo uma adequação aos critérios de texto 

academicamente científico, enaltecendo a importância de direitos humanos e da 

liberdade de expressão, visto que a Constituição de 1988 salienta a importância do 

patriótico e de justiça social, levando em seu texto a reflexão da Carta Magna que  

repudia à discriminação, à intolerância, o preconceito e a racismo que tingiram nosso 

passado, fazendo-se clara a referência "ao repúdio ao preconceito" junto ao fôlego 

que promulgou "sob a proteção de Deus" a Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

Com esta ideia de igualdade para todos, reafirma-se aqui a importância das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicas Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, tratadas nas leis 

10.639/03 e da lei 11.645/08, que abrem espaço para compreensão que ações 

pedagógicas em espaço de aprendizagem não formais, como é o caso dos terreiros 
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de Umbanda ,são bem vindas ao campo acadêmico, aos espaço formais, visto que se 

tratam de cultura e não podem ser esquecidas como algo insignificantes. 

Dessa forma, se torna importante, neste capítulo, investigar alguns objetos e 

ações que favorecem o corpo para o momento do transe e incorporação, bem como 

os cantos, as palmas, as giras, a dança, os quais proporcionam as manifestações e 

subjetividade corporais, que no momento ritualístico são verdadeiros instrumentos 

pedagógicos que passam informações e ensinamentos, possibilitando experiências 

que serão adquiridas ao longo do tempo e verdadeiros objetos de aprendizagem, 

matrizes culturais importantes para os iniciantes neste contexto religioso.  

Necessita-se compreender como a música e a dança são elementos favoráveis 

à subjetividade corporal. A música e a dança sempre estão presentes nos rituais de 

Umbanda, sendo que esses dois elementos fazem parte do início ao fim das práticas 

umbandistas. É através delas que o sagrado e profano bailam no mesmo espaço, 

manifestam no mesmo corpo, em diferentes momentos, sem afetar a integridade do 

indivíduo que o doa para incorporação. Assim, torna-se importante relatar a 

importância dos objetos ritualísticos, como as roupas brancas, as imagens, 

defumadores, velas, bebidas, o atabaque, entre outros, e a conformidade com o corpo. 

As questões envolvendo gênero dentro deste capítulo se detêm em 

compreender que cada indivíduo possa ser aquilo que deseja ser e que incorpora 

aquilo que está preparado para incorporar, sem se importar com suas características, 

seu gênero (PERROT, 2001).  

Evidencia-se, neste trecho teórico, que nem tudo o que aparenta ser, de fato 

pode ser. Quando descreve: “Nem todo público é político, nem todo público é 

masculino, nem todo privado é feminino”, compreende-se aqui que o corpo 

incorporado manifesta diferentes entidades sem se preocupar com masculino e 

feminino, tornando-se dinâmicos no contexto religioso umbandista. Assim, Pomba-

gira, por exemplo, manifestada no corpo masculino, infringindo os padrões sociais, 

evidencia que a mulher pode habitar locais distintos ou iguais ao masculino, 

dependendo do momento e do que lhe convém.  

O corpo e a incorporação não apresentam padrões, não devem seguir normas 

de subjetividade e formas corretas de se expressar e comunicar. É a subjetividade 

corporal como uma forma de comunicar saberes. De acordo com Mauss (1974), os 

seres humanos diferentes utilizam seu corpo de formas diferenciadas, sendo, ao 

mesmo tempo, “matéria-prima” e “ferramenta” da cultura. 
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Investigar a estrutura Física e a Anatomia do corpo nos momentos das 

observações dos rituais de Umbanda torna-se algo simbólico. Para fortalecer o 

entendimento da forma de ensino e aprendizagem dentro do espaço do Templo Reino 

de Iemanjá, será feito um estudo dos movimentos corporais e da forma expressiva de 

cada corpo, observações feitas nos momentos ritualísticos que acontecem nesta casa. 

Dentro deste pensamento, ultrapassa-se o que se observa, mas se aprende como um 

filho, como fruto da mesma cultura, perpassando por todo o processo ali evidenciado. 

 
Para onde o corpo se dirige, ou seja, o foco, esta diretamente relacionada ao 
próprio conteúdo imanente desse corpo, isto é, o enfoque. Portanto, a 
proposta do campo de pesquisa está relacionada a aspectos internos do 
pesquisador, que naquele memento tornam-se vitais para ele vivenciá-los 
(RODRIGUES, 2003, p. 106). 
 

Com base nesta citação compreende-se a importância de estar presente, de 

participar dos rituais e fazer deles algo fundamental para compreender todo o 

processo ali existente. Por trás de cada acontecimento há um ensinamento, sendo 

que existem outras ações que levam a outros movimentos ritualísticos, e, para isso, é 

necessária aprendizagem, é preciso escutar, é preciso falar e, principalmente, é 

necessário ter disciplina e respeito, porque uma simples ação leva à outra.  

No âmbito desta reflexão, cabe ressaltar que aqui se perceberá a importância 

do processo corporal para a ritualidade. Evidenciar-se-á que o corpo, neste espaço, é 

visto como expressão e materialização de uma condição social, pois é através dele 

que quase tudo se torna possível. Neste sentido, o corpo passa a ser visto como um 

signo social, desenvolvendo-se modalidades corporais, evidenciando a visão de 

mundo que caracteriza determinado grupo sem se importar com os gêneros e sim com 

fé. 

 
O gênero humano é marcado fundamentalmente por duas tríades: a tríade 
composta de mente-vontade-coração e a tríade trágica marcada pelo 
sofrimento-culpa e morte. Essas duas tríades afloram no homem sua 
consciência de caminheiro. O ser humano, na crueza de seu ser, se percebe 
como um eu que não está pronto. Vive a sua vida segundo o reino de 
possibilidades, cresce no ser e seu existir manifesta-se como um constante 
fazer-se num eterno vir-a-ser (TEIXEIRA, 1999, p. 24). 
 

Ao investigar, depara-se com pessoas desprendidas do preconceito, do 

machismo predominante na cultura brasileira. Pessoas expressando sua religião 

através do seu corpo, evidenciando movimentos livres. Movimentos estes 

considerados por Mauss (1974) como técnicas criadas pela cultura, passíveis de 

transmissão através das gerações e portadoras de significados específicos.  O mesmo 
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autor ainda afirma que “o corpo, seus movimentos e seus gestos são como uma 

ferramenta reveladora dos elementos próprios de uma sociedade específica”.  

Compreende-se que, no momento da incorporação, é como se o corpo 

abandonasse seus gestos, suas expressões que os caracterizam e passam a agirem 

como a entidade que os possuem.  Assim, observa-se a importância do corpo, pois é 

o único que se configura como matéria em gestos e ações que revelam o que não é 

visto, mas sentido e manifestado, onde através de toda esta ritualidade ancestral, há 

pessoas buscando alcançar a condição de pessoas melhores, de um corpo cognitivo. 

 
O caráter das pessoas em atividade é melhor expresso em termos de 
movimento, ou seja, através dos elementos Espaço, Peso, Tempo e Fluência, 
na medida em que se revelam nas ações corporais. Estes elementos 
comportam a chave da compreensão daquilo que se poderia chamar o 
alfabeto da linguagem do movimento; e é possível observar e analisar o 
movimento em termos desta linguagem (LABAN, 1978, p.167). 
 

Dentro dessa linha de pensamento, o presente capítulo seguirá este raciocínio, 

esclarecendo o que se propõe como objetivo dessa pesquisa, que é investigar os 

saberes e práticas da Umbanda, bem como a forma pedagógica do uso do corpo e 

como ele é preparado para os rituais, identificando as múltiplas personalidades 

reveladas através dos movimentos. 

 Nos rituais de Umbanda nada é por acaso, tudo o que ali acontece tem uma 

função assim como cada sujeito se comporta no espaço do terreiro como foi ensinado 

pela matriarca condutora que reforça que as ações levam são comunicações que a 

compreensão dos sentidos das giras, quando giram e porque giram. 

 

3.1. COMO GIRAR E PORQUE GIRAR PARA RECEBER UMA ENTIDADE 
 

Para os filhos da Mãe Nega, a Umbanda não se limita apenas a uma religião, 

o contexto umbandista proporciona aprendizagem, porque as pessoas aprendem mais 

do que ensinam nos momentos em que dividem suas experiências oriundas de muitos 

cenários. Desta formar, a aprendizagem acontece não apenas na forma que ali é 

realizada, nos momentos ritualísticos, mas como o contato que os médiuns tiveram 

com outros terreiros, com outras religiões, com outras culturas.  

A inserção de novos adeptos que vão adentrando este espaço e se adaptando 

com as formas metodologias umbandista do terreiro em estudo, acabam 

proporcionando a aprendizagem, que é visível em diferentes momentos ritualísticos, 

uma vez que não são somente os médiuns que aprendem nem exclusivamente 
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apenas as entidades que ensinam, mas os próprios consultantes, no momento de uma 

consulta, acabam aprendendo e ensinando outras pessoas com as orientações que 

receberam, e com o contato com diferentes situações ali ocorridas, as quais podem 

ajudar em seus possíveis problemas ou dificuldades.   

As conversas paralelas entre os médiuns do Templo Reino de Iemanjá 

acontecem nos momentos que antecipam as atividades ritualísticas, onde vão 

chegando, se cumprimentando, com calorosos abraços, risos e brincadeiras, com 

assuntos que, na sua maioria, giram em torno da religião Umbanda e sobre linhas a 

serem trabalhadas no dia. O mesmo acontece nos intervalos entre um procedimento 

ao outro, visto que Mãe Nega não inicia um trabalho seguido de outro, abrindo um 

espaço de 5 minutos ou mais para que os seus filhos relaxem e recuperem suas 

energias para iniciar outro momento ritualístico. Nestes intervalos, as conversas são 

mais informais e os irmãos de correntes se sentem mais à vontade para falar de seus 

conhecimentos sobre a Umbanda.  

Entre seus relatos, percebe-se que existem duas posições no que se refere à 

aprendizagem dos rituais umbandistas: uma carregada de conhecimentos empíricos, 

ou seja, o conhecimento deve ser baseado na experiência adquirida durante a vida, 

nas trocas com os irmãos de corrente e com a mãe de santo. Outro pensamento é a 

aprendizagem dentro de uma visão, ou posição racionalista, aquela que traz o 

conhecimento baseado na razão, repetir o que já foi construído ao longo do tempo e 

não deve ser mudado, o qual se aproxima da ciência, aqui especificamente, no que 

tange aos estudos referentes à religião. A razão, na visão dos adeptos, volta-se à 

epistemologia, ou seja, à natureza da origem e validade dos conhecimentos 

estudados e acumulados ao longo do tempo, “conhecimento científico, antropológico” 

que para eles tem o objetivo principal de estimar a aprendizagem e a importância do 

espírito humano.  

Segundo alguns adeptos, esses conhecimentos são conhecidos pelos pais e 

mães de santos e vêm sendo ensinados a seus filhos de corrente no momento de 

conduzirem todas as ritualísticas. Neste sentido, percebe-se que essa epistemologia 

que existe no centro exemplifica o que Carvalho (2006) chamou de “contra discurso 

da modernidade”, uma vez que se dirige para a integração analógica no pensamento 

dos filhos de santo, visto que os conteúdos acumulados ao longo do tempo e as 

experiências formam uma totalidade significativa, passando a assumir as duas formas 

de pensamento sem se dar conta disso. Estes pensamentos distintos não causam 
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estranhamentos e nem conflitos dentro do templo Reino de Iemanjá. Eles não são 

algo fragmentado ou desconexo do contexto religioso do qual eles fazem parte. 

Em se tratando do corpo que gira para incorporar, os adeptos do centro em 

pesquisa acreditam na ideia de que, quando giram, buscam energias na corrente 

mediúnica. “Os Corpos, ao girar, nos rituais imergem nas tradições, nas matrizes 

africanas e se materializam em encontros que proporcionam vivência no plano 

terrestre”. (Diário de campo, 24/07/2019). 

No entanto, para que isso possa acontecer, necessitam do atabaque e dos 

pontos cantados.  Ao girar o corpo nos momentos da incorporação, percebe-se que a 

maioria dos adeptos giram da direita para a esquerda. As entidades descem para que 

homens e mulheres se elevem. Girando, acontece a transcendência. Através dela, 

não só os médiuns se encontram as suas entidades, mas tornam-se parte um do outro.  

Antes de incorporar, o corpo gira para receber uma entidade. E, ao ser 

incorporado, a entidade também manifesta sua gira. Não é necessário muito esforço 

para perceber que a música e o atabaque são essenciais para a gira do corpo e para 

que se alcance a harmonia entre ambos. Os movimentos em torno do próprio 

corpo revelam vida e força, favorecendo a descida dos Orixás, entre outras entidades. 

Mãe Nega afirma que tudo que existe no centro favorece a experiência entre 

os filhos de santo e seus guias, existindo uma troca harmoniosa de energias e axés. 

Ao serem incorporadas, as entidades também têm seus movimentos característicos, 

sinais que exprimem sua maneira de ser e assim caracterizam suas funções ou 

esclarecem para que chegaram. Girar envolve energias visíveis e invisíveis. É claro 

que os movimentos que provocam as energias são acompanhados dos ritmos de 

cada toque produzido pelos atabaques e pelos pontos cantados. Dessa forma, o girar 

o corpo personaliza uma entidade e sua história dentro de um plano terreno. 

Ogun movimenta, na sua gira, a sua espada, trazendo versatilidade e força, 

enquanto que Xangô traz na sua gira a força de um trovão. Já Iansã gira como um 

redemoinho que devasta, ela toma conta do espaço como o vento e sua força. Oxum 

é mais branda e carregada de meiguice, vaidosa, gira com atenção no espelho, 

desperta a vaidade e amor enquanto que Nanã, a mãe protetora, apresenta uma gira 

de ninar embalando simbolicamente seus filhos. Omolu vem girando e celebrando a 

vida e a morte. Pode ser rápido, mas na maioria das vezes relembra o cansaço e a 

velhice. Já a adorável Iemanjá, gira feliz, remando e movimentando as mãos como 

sendo suas nadadeiras, lembrando as águas e ondas do mar. E, assim, cada entidade 
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tem seu próprio jeito de girar, assim como seus filhos têm seu modo de ser que não 

muda, independente da linha que esteja trabalhando. Como a gira identifica a entidade 

antes dela chegar, cada filho de santo tem sua forma de girar a qual o diferencia dos 

demais. Santos (2008) afirma que: 

 
Pretende-se, a princípio, a procura pela essência, pelas raízes ritualísticas 
que carregamos como seres humanos e, num segundo momento, a procura 
pelas narrativas míticas, a razão de ser das tradições. Momento este que 
envolve a construção de imagens, a percepção de sentimentos; possibilita 
abertura para um corpo criativo e imaginativo que articule as matrizes 
corporais, a memória e a sua expressividade. É o momento que se instaura, 
pela obra, o elo da tradição e da contemporaneidade na diversidade das 
culturas (SANTOS, 2008, p. 1). 
 

Num processo de ensinamento, cada Orixá expressa em seus movimentos a 

existência de sua própria energia, que é seu principal elemento de força, os 

caracterizando e revelando no contexto religioso. 

 
Na gira vêm, as primeiras entidades chegam assim cada um deles, como já 
falei, alguns giram mais na lenta, alguns giram mais rápido, tem os que dão 
duas voltas, ou até mais, a entidade já está ali, ou seja, cada um gira de um 
jeito não tem que girar, girar, girar, depende muito do médium ou da entidade, 
isso é uma necessidade dele, cada um tem o seu modo de incorporação 
(Diário de campo, 24/07/2019). 

 
Esse processo de girar não deixa de ser uma forma de dança, o que, segundo 

Dantas (1999, p. 28), “Um corpo ao dançar, entrega-se ao ímpeto do movimento, 

deixando-se deslocar e transformar. Ele atravessa o espaço, joga com o tempo, brinca 

com as forças e leis físicas, diverte-se com seu peso, provoca dinâmicas inusitadas”. 

Neste pensamento, centraliza a gira do corpo com a dança, pois ao girar incorporado, 

o médium produz movimentos corporais que ele mesmo não consegue fazer e, devido 

a isso, sua gira modifica a de sua entidade, porque cada um é um ser diferente e o 

corpo é apenas o elemento para estas subjetividades serem possíveis aos olhos 

humanos.  

Os movimentos são possíveis por intermédio do corpo; é ele que produz e 

reproduz os trejeitos de cada ser. Não há como pensar as giras enquanto movimento 

de girar o corpo em torno de si mesmo sem pensar nos espaços do centro, logo, este 

mesmo espaço requer atitudes pontuais próprias da religião, obrigando o médium a 

tomar posturas diferentes do contexto social que vive, visto que a religião modifica sua 

maneira de ser e de se portar conforme a situação e a entidade que esteja trabalhando 

incorporada, que, mesmo dentro de um plano terreno presente, revive outros 

contextos vividos em diferentes tempos.  
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O corpo humano é, neste momento, um corpo ritualístico ancestral, constituído 

de um enorme acervo pré-existente, carregado de gravações gestuais próprias de 

diferentes contextos vividos pelas entidades umbandistas. Esses registros são 

visivelmente novas ações assumidas pelos médiuns em transe, pois eles, 

incorporados, revelam outra pessoa em seus movimentos. Incorporados por espíritos, 

estabelecem novas características. 

Em campo, percebe-se que não é possível abarcar toda a gama de diferenças 

e vicissitudes nos movimentos de rotação feitos pelos médiuns. Esses movimentos 

formam um universo de diferenças, porque eles são próprios de cada entidade, de 

cada linha trabalhada. Girar em torno de si mesmo não foge de um ritual de dança. 

Mesmo que este não fosse o objetivo do estudo, a análise dos movimentos possibilitou 

a percepção de uma gradação na categorização dos fatores dos movimentos que se 

relacionam entre poucos e muitos, entre rápidos e lentos, com saltos, sem saltos e, 

assim, vão se modificando, conforme as classes das entidades.  

 
Imagem 25 - Giro anti-horário para facilitar a incorporação. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 

 

Em congruência com os gestuais ali presentes, as observações focam no corpo 

e nos movimentos de rotação feitos por eles para facilitar o transe de incorporação. 

No entanto, a análise partiu da perspectiva dos sujeitos, referindo-se em alguns 

momentos aos espíritos incorporados e às suas performances corporais. Laban (1978, 

p.11), afirma que não é possível analisar a complexidade dos movimentos e dos 

diversos significados corporais apenas pela observação exterior, teoria reafirmada por 
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Farnell (1999, p 359) no campo da antropologia: "Ironicamente, talvez o que faça do 

movimento corporal físico uma ação humana não seja visível. Ações, em oposição ao 

comportamento, não podem ser compreendidas apenas pela observação".  

Compreende-se que esses movimentos precisam ser vivenciados pelo 

observador, para que assim possam ser compreendidos. No entanto, ainda há a ideia 

de que cada indivíduo pensa e sente essas ações diferentemente um do outro e, 

mesmo assim, seus movimentos refletem partilhas e tem sentidos para a comunidade. 

Bateson (1980, p. 109), afirma que: "informação é diferença que faz a diferença". Daí, 

nasce o primeiro quesito a ser levado em consideração para a análise de um corpo 

incorporado que se torna cognitivo, sensível e comunicativo. Ele é único, visto que 

externalizam e evidenciam vivencias e ensinamentos e “Os signos corporais traduzem 

sentimentos e atos dos homens, são códigos impressos de suas realizações 

intelectuais e espirituais, memórias de si e do seu grupo ancestral” (ZENICOLA, 2011, 

p. 89). 

 
Imagem 26 - Autor vivenciando os movimentos e a incorporação. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

Laban (1971; 1978) investigou de que forma o corpo transmite os estados 

internos, tomando como base os movimentos de respiração e tensão muscular, 

afirmando que sentimentos, ideias ou estados de espírito são representados no 

movimento por meio do esforço. Este é o conjunto de impulsos internos dos quais se 

originam os movimentos, que podem ser vistos em maior ou menor reação muscular. 
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Dentro deste pensamento, a pesquisa de campo foi realizada, reafirmando esse 

campo de observação e a necessária participação pelo olhar do pesquisador. Assim, 

foi analisado a importância dos movimentos da dança dentro dos processos 

ritualísticos no Templo Reino de Iemanjá.  A importância das teorias do coreógrafo e 

teórico da dança da primeira metade do século XX, Rodolf Laban (1971/1978) que 

inaugura uma forma de dança a qual valoriza a transparência na performance do 

dançarino, favorecerá a compreensão dos movimentos dançantes no contexto do 

terreiro levando a compreender as questões do transe, da dança e movimento que os 

caracterizam. 

Ao falar de dança com os médiuns do Templo Reino de Iemanjá é compreender 

que eles encaram o dançar no espaço do Terreiros como uma forma de trazer a vida 

todos os antigos guerreiros na casa santa dos Orixás, configurado como terreiro. 

“Dançar na gira é trazer os axés, é dividir alegrias é como sacudir a poeira de cada 

dia fazer a tristeza pular de alegria” (Aline, 09/09 2019) e assim as giras vão se 

configurando em cada trabalho. 

 

3.2. A DANÇA DO MÉDIUM E A SUAS ENTIDADES 
 

Na Umbanda do Templo Reino de Iemanjá, os médiuns incorporam tanto os 

Orixás quanto os falangeiros dos Orixás, que são entidades evoluídas espiritualmente 

que vem trabalhar nas giras. Estas falanges são agrupamentos de espíritos que 

possuem a mesma vibração como os pretos velhos, caboclos, exus, masculinos e 

femininos: Exus e Pombas Giras, as Crianças, os Boiadeiro, Ciganos, entre outras, 

como os marinheiros e malandros. 

 A vivência em um terreiro de Umbanda leva um pesquisador a pensar a religião 

de seus vários ângulos, porque os olhos do pesquisador ficam atentos aos fatos e 

ações e os ouvidos aos inúmeros acontecimentos comentários e as conversas 

paralelas, dentro ou fora do momento de entrevistas; aguçam-se os sentidos e o corpo 

pede a participação. 

E, ao participar, conclui-se que o corpo transmite estados internos em todos os 

movimentos ritualísticos, ou não, desde que este esteja dentro deste contexto 

religioso, visto que simplesmente ao ser filho de corrente e ao se preparar para um 

novo trabalho, a cada semana, independente das linhas mediúnicas, mudam-se as 

ações e o corpo por sua vez passa a emitir os estados emotivos internos, intrínsecos, 
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e os movimentos tornam-se aparentes na respiração, nos aspectos musculares, em 

um conjunto de movimentos com maior ou menor frequência e com diferentes 

velocidades. Pode-se, dessa maneira, “observar frequentemente as coordenações 

especiais de ações corporais no ser humano, com a finalidade de contrabalançar a 

perda do equilíbrio ou de recuperá-lo” (LABAN,1978, p. 102). 

No momento em que se começa uma gira, as frequências e velocidades dos 

movimentos tornam-se mais perceptíveis no corpo de um médium, visto que ele 

recebe energia e vibrações das entidades que irão incorporar em seu corpo já 

preparado para este momento. 

Ao dançar enquanto médium ou enquanto entidade no corpo do homem ou da 

mulher, uma entidade fornece as mais diferentes condições de discussões referentes 

a questões de gênero tão em voga na contemporaneidade, visto que o masculino e o 

feminino são temáticas que podem ser trazidas facilmente para o universo da dança, 

ajudando a compreender as dinâmicas dos movimentos realizados pelo médium e 

pelas entidades.  

 
A dança representa a cultura, a sociedade. A dança é força motriz que alinha 
a representação impalpável da religião. A dança é todo conhecimento, visão 
e construção que completa o pesquisador e o homem de ação. Também é o 
retrato dos acontecimentos do mundo, é o círculo dentro do qual vibra o corpo 
humano (LABAN, 1920, p. 8). 
 

Olhando para a dança enquanto mais um ritual da Umbanda, é necessário 

pensar no corpo mosaico em Motta (2006) e nas valências físicas, que são “força, 

flexibilidade, resistência, equilíbrio e coordenação e agilidade” (MOTTA, 2006, p.139) 

deste corpo, em relação às ações que fundamentam as ritualidades que envolvem os 

contextos onde ela é executada.  

 

O Corpo-Mosaico compreende uma Unidade de Alta Complexidade que 
apresenta como fragmentos constituintes –isomorfos não-triviais – diferentes 
aspectos de cada ente dançante revelados em faces inseparáveis e 
amensuráveis, numa constante fluidez. Tais faces são conceituadas e 
concretizadas através de sua existência cultural, sua materialidade orgânica, 
sua face emocional, sua cognição ou face intelectual e sua transcendência 
paradoxal ou face espiritual (MOTTA, 2006, p. 91). 

 
O espaço do centro torna-se um laboratório, onde todo o material de pesquisa 

se faz presente. Este material não se limita apenas ao corpo, mas à área destinada à 

ritualidade e aos elementos causadores de movimentos corporais, visto que ali tudo 

tem uma função, nada acontece espontaneamente e nada é por acaso, mas tudo 
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requer entrega. Percebem-se médiuns iniciantes e médiuns experientes, performando 

conforme o que sua entidade quer comunicar.  

Os movimentos não estão voltados para nenhum princípio a partir do 

atravessamento de aspectos teóricos e técnicos referentes à sua evolução, porque a 

dança ali acontecendo é necessariamente um meio de comunicação e de 

característica de um espírito, seja ele um Orixá ou outra entidade que precisa do 

contato com o plano terreno.  Muitas vezes, ela não precisa da fala para se comunicar. 

Seus movimentos já dizem, por si, aquilo que quer expressar. 

 
Ela (dança) é manifestadamente pedagógica ou ‘filosófica’, no sentido de que 
expõe ou comunica um saber ao qual devem estar sensíveis as gerações 
presentes e futuras. Incitando o corpo a vibrar ao ritmo do cosmos, 
provocando nele uma abertura para o advento da divindade (o êxtase), a 
dança enseja uma meditação, que implica ao mesmo tempo corpo e espírito, 
sobre o ser do grupo e do indivíduo, sobre arquiteturas essenciais da 
condição humana (SODRÉ, 1988, p.124). 
 

A dança, acontecendo na ritualidade, precisa do espaço, que para o 

pesquisador é um laboratório, porém, quando o espaço do centro é visto como um 

laboratório, para o pesquisador ele não deixa de ser um espaço ritualístico e sagrado.  

 Compreender o espaço na lógica da experiência existencial é compreender o 

espaço relacional com o processo de produção corporal e ritual e, assim, conhecer os 

movimentos de dança produzidos pelos médiuns e Orixás, delimitando e 

experimentando as variações em diferentes situações, levando em consideração a 

linha espiritual trabalhada, os cantos cantados, os sons produzidos pelos atabaques 

e a própria dança que surge desse conjunto de fatores.   

Motta (2006) ressalta as questões dos fundamentos teóricos que aqui são 

elencadas como as ações que envolvem os rituais umbandistas que acontecem antes 

da dança, importantes pois levam à compreensão dos princípios de diferentes áreas 

de saberes, como antropológicos, culturais, religiosos, entre outros, os quais 

diferenciam os aspectos de análise. 

 
Há componente teórica da informação, embora seja o elemento enfocado 
com maior intensidade, deverá sempre aludir à sua aplicação e compreensão 
pelo corpo mosaico. Nas técnicas, o enfoque é dado à ampliação do 
repertório de habilidades físicas por meio da aplicação dos princípios motores 
ligados ao parâmetro em questão – através das valências físicas, bem como 
à entrada para a compreensão corporal de esquemas rizomáticos do 
movimento, baseados na noção de fluidez dos conteúdos que se 
estabelecem no corpo mosaico (MOTTA, 2006, p. 133). 
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O Corpo-Mosaico, analisado dentro Umbanda pelo pesquisador, em alguns 

momentos seguirá as fases distintas de análise seguidas por Motta (2006), que são 

conceituadas e concretizadas através de sua existência cultural, sua materialidade 

orgânica, sua face emocional, sua cognição ou face intelectual e sua transcendência 

paradoxal ou face espiritual. 

 Acredita-se que se consegue fazer uma análise dos movimentos dançantes 

dentro dos aspectos religiosos ao qual se propõe o investigador, visto que no corpo 

escreve uma história de um ser que vive e tem suas preferências e essas experiências 

e características físicas e intelectuais. Ampliando para as experiências religiosas, 

essas são reafirmadas dentro dos terreiros e, devido a isso, cada filho apresenta 

movimentos distintos, um girar e dançar que se diferencia um do outro, porém muito 

de seus movimentos revelam os valores do grupo e a aprendizagem ali existentes.  

 
A face da existência cultural do Corpo Mosaico descreve o aspecto histórico, 
a existência inscrita numa certa cartografia espaço-temporal. A face orgânica 
compreende a da materialidade física do Corpo Mosaico, seus aspectos 
anatômicos, fisiológicos, cinesiológicos, biomecânicos. Sua compleição física 
singularizada a partir das vicissitudes de cada corpo em cada contexto de 
exigências motoras. A face emocional compreende a singularidade de cada 
dançarino desvelada através de sua experiência pessoal na existência. Trás 
para o Corpo-Mosaico a emoção, a memória, o fluxo da intersubjetividade, da 
busca constante pelo sentido. A face cognitiva compreende todo o 
processamento mental, analítico, intuitivo de cada ser dançante. Compreende 
também a capacidade de inferir conscientemente sobre aspectos de uma 
dada realidade.  
“A face espiritual compreende a capacidade de transformação, engendradora 
de sentidos, um corpo que já é o próprio devir de múltiplos outros corpos.” 
(MOTTA, 2006, p. 91). 

 

Tomando como base a citação acima, compreende-se que no terreiro 

investigado, o corpo movimenta-se para atrair o sagrado. Ele é visto como um 

indicativo de gestos que revelam um grupo em movimentos expressamente míticos, 

os quais sugerem a realização da dança que advém de um caráter ancestral, 

evidenciando as constelações de aprendizagens e as suas matrizes. 

Quando a Mãe Nega recebe um filho iniciante dentro do terreiro, há uma 

explicação a ele de como cada coisa funciona. Mesmo que ele venha de outro terreiro 

e já conheça as ritualidades, algumas coisas se diferenciam e, por isso, os conduz 

dentro do que ela julga correto. Mas quando um filho de santo não tem muita 

experiência sobre a religião, a mãe de santo fala de seu plano de trabalho e leva ele 

a compreender que, para iniciar, é preciso ter calma, que as coisas precisam ser 
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flexíveis e que ele, enquanto um médium, objetive trabalhar suas energias mediúnicas 

com calma, sendo seu principal material de trabalho o corpo.  

Até se chegar ao processo de incorporação, onde acontece a dança dos Orixás, 

os médiuns desenvolvem no corpo diferentes possibilidades, pois, dentro do terreiro, 

vão sendo conduzidos pela mãe de santo e pela observação que fazem de seus 

irmãos de corrente. Eles vão seguindo os sons ali produzidos e as energias ali 

distribuídas em vibrações, acontecendo em seus corpos um início de se deixar sentir 

as entidades. 

Aqui, observa-se que eles estão vivenciando a face espiritual relatada por Motta 

(2006), transformando os sentidos e o corpo do médium que será tomado por uma 

entidade que se movimentará diferentemente de seus movimentos. Fora do terreiro e 

da ritualística, os médiuns, ao dançarem, adquirem caráter artístico. Dentro do terreiro, 

os movimentos dançantes são ritualísticos e se baseiam através de valências físicas 

e também de características emotivas. 

As danças das entidades no terreiro apresentam diferentes dinâmicas, 

evidenciando aspectos e características da entidade que podem ser vistas em gestos 

masculinos ou femininos, mas em corpos distintos, onde uma entidade feminina está 

num corpo masculino e uma entidade masculina num corpo feminino. Porém, pelas 

articulações do corpo são visíveis as percepções e caracterizações que as entidades 

vão esculpindo e moldando em seus movimentos característicos.   

Theodoro (2013, p.113), referindo-se aos mitos dos Orixás, ressalta que eles: 

“revelam meios e modos de lidar com a diversidade humana, mostrando a 

possibilidade de equilíbrio entre princípios masculino e feminino, bom e mau, certo e 

errado e, evidenciando que entre o sim e o não há muitos talvez”.  

Ampliando a ideia e a necessidade do dançar de um Orixá, entre outras 

entidades, dentro do espaço do terreiro, recorre-se a Verger (2002, p. 18): que afirma. 

“O poder, axé, do ancestral-Orixá teria, após a sua morte, a faculdade de encarnar-se 

momentaneamente em um de seus descendentes durante um fenômeno de 

possessão por ele provocada”. Esse possuir um corpo, no caso, incorporar palavra 

mais usada no centro em pesquisa acontece favoravelmente ao som do atabaque e 

dos pontos cantados, assim as entidades dançam (LIMA, 1995, p. 8).  

Nas religiões de matriz africana no Brasil, os Orixás dançam dentro dos 

terreiros, através de corpos que nem sempre têm outras vivências de dança fora 

daqueles espaços. Os médiuns, independentes de suas escritas corporais, suas 
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matrizes e suas histórias, seus conhecimentos leigos ou não em dança, têm seus 

corpos tomados em transe por suas entidades, seus guias mentores, num contexto 

que em nada se assemelha ao cotidiano de suas vidas, mas que revela a existência 

do outro em seu corpo. Estes movimentos tão distintos que diferenciam médium de 

entidade dialogam diretamente com contextos advindos da religião e da vida como um 

todo, trazendo para o corpo questões socioculturais transformadas em dança pelo 

culto e relidas pelo corpo. 

Negrão (1996), ao entrevistar alguns pais de santo, relata que eles afirmaram: 

“muitas vezes, a experiência da mediunidade se inicia pela sensação física da 

entidade”.  Tal afirmativa reforça a ideia de que as experiências mediúnicas se iniciam 

de dentro para fora e são visíveis nos movimentos do corpo. A partir deste 

pensamento, compreende-se porque, muitas vezes, os médiuns sem nenhuma 

experiência chegam ao terreiro produzindo movimentos que não são deles. Tais 

movimentos são os primeiros sinais que o corpo daquela pessoa está num processo 

de incorporação e que as ações corporais pertencem a uma determinada entidade.  

Deixando um pouco de lado as questões sobre o corpo mosaico, parte-se para 

uma análise da dança no terreiro de Umbanda Reino de Iemanjá. Neste estudo, foi 

analisado o corpo que dança neste espaço, antes e depois da incorporação médium-

entidade, verificando suas intenções e estados emocionais internos representados 

nos movimentos dançantes que levaram à compreensão da origem dos movimentos 

e das ações. Segundo Laban (1971; 1978) sentimentos, ideias ou estados de espírito 

são representados no movimento por meio dos esforços, percebidos nos fatores: 

peso, tempo, espaço e fluência. 

O corpo do médium se move no espaço ritualístico, com um peso, força peculiar 

em certo instante, apresentando velocidade regulada por uma fluência específica. 

Todos esses fatores expressam variação característica em dois polos opostos de 

análise. Estes dois elementos distintos são: funções objetivas e a sensação no sujeito 

que realiza os movimentos. No caso, aqui, o processo de transe e incorporação.
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Quadro 1 - Compreendendo a dança em Laban. 
 

Fatores de 
movimento 

Elementos do impulso interno 
Aspectos 

mensuráveis 
(funções objetivas) 

Sensação do 
movimento 

Peso – Força Firme Suave 
Resistência forte, 

fraco. 
Leve, Pesado 

Tempo Súbito Sustentável 
Velocidade Rápida, 

lenta. 
Curto, longo 

Espaço Direto Flexível 
Direção: direta, 

ondulante. 
Flexível 

Fluência Controlado Livre 
Controle: parado, 

liberto. 
Fluência Parável, 

fluida. 

 
Fonte: LABAN, 1978. 

 

Nos trabalhos do centro, foram analisados os corpos em movimento antes da 

incorporação e durante a incorporação, sendo notável que cada um deles se diferencia 

na forma com que recebe uma entidade, tendo aqueles que apresentam agitação e 

os que incorporam naturalmente, calmamente, sem muitas giras do corpo em torno de 

si mesmo. Nestes recortes que diferenciam um médium do outro, percebe-se que, 

dependendo da entidade, os filhos de santo apresentam diferença na forma de recebê-

los em seu corpo. Foram analisados alguns momentos de incorporação nas linhas de 

Pretos Velhos, Exus, Pomba Gira, ciganos, caboclos, Baianos, Marinheiros, Cosme 

Damião entre outros. 

Observa-se o esforço nos movimentos dos Pretos Velhos no momento que 

trabalham no terreiro, nota-se uma velocidade ritmada, porém calma, passiva, com 

execução de movimento de curta duração antes do seguinte. Tais movimento pode 

ter uma atitude ativa que em certos momentos são passivas em relação com tempo 

súbito, passando a sensação de acontecer de repente, em um instante, ou precisando 

de ajuda para executar o próximo. 

 

3.2.1 Danças dos Pretos-Velhos 

 

Os Pretos-Velhos movimentam-se apresentando características de uma 

pessoa muito velha, sempre com o corpo curvado, apoiado em um cajado, tremendo 

as pernas e, frequentemente, chegam com uma dança firme, carregada de fortes 

energias musculares nas pernas, deixando uma sensação de tensão, dificuldade em 
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movimentar-se. Essas entidades não apresentam uma dança carregada de efeitos, 

devido à fragilidade de seus movimentos. Chegam e saem do corpo dos médiuns de 

uma forma mais calma e, durante o tempo que permanecem em trabalho, preferem 

estar sentados. 

 
Imagem 27 - Como dançam os pretos velhos. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 

  
A imagens mostra uma pouco da debilidade a qual chega a entidade em plano 

físico, é visível no corpo do médium as característica do peso da idade, assim os 

pretos velhos trazer em si a fragilidade perceptíveis em traços ancestrais que estão 

claros em cada movimento corporal, uma verdadeira leitura de outro mundo, outro 

contexto, uma verdadeira dinâmica singular a eles, desta forma o corpo humano 

incorporado revela conhecimentos ensina e reporta pessoas a passados longínquos 

e a uma história de sofrimento, mas ao mesmo tempo recheada de sabedoria.  

Os pretos velhos se diferenciam muito dos Exus e Pombas Giras assim 

podemos em seguida compreender estas diferenças através da dança que se torna 

uma forma de comunicação revelada pelo corpo tomado por eles que recriam espaços 

e situações, proporcionando aprendizagens que são reveladas num corpo coletivo e 

interdisciplinar.  

 

3.2.2 Dança dos Exus e Pomba gira 

 

Na chegada de Exu, são perceptíveis as modificações do corpo, porque é uma 

entidade que incorpora trazendo a presença de esforço e de força; tremem o tronco e 

braços e, aparentemente, sua dança é visível com a presença de empurrões, onde o 
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médium muitas vezes perde o equilíbrio e a entidade chega com o médium no chão, 

mas, de uma forma rápida levantando logo em seguida, eles irradiam força, firmeza, 

expressando ações de dentro para fora, como se os movimentos começassem no 

centro do peito e se espalhassem pelos ombros, cotovelos, braços e mãos. 

A sua dança constantemente apresenta movimentos próximos ao chão, quase 

ajoelhado, com o tronco encurvado, os braços para trás e as mãos retorcidas e tensas. 

Seu andar apresenta, geralmente, tronco curvado, sem perder a sincronia corporal de 

gestos, mexendo o pescoço e os ombros da forma que sacodem os braços, 

caracterizando movimentos pesados e fluídos na mesma proporção. Em se tratando 

das mãos, sempre são retorcidas atrás do corpo, podem seguir o mesmo padrão de 

movimentos pesados e tensos. 

Os Exus apresentam movimentos basicamente evolutivos, mas com a 

presença de muito peso, de intencionalidades. São intensamente pesados, 

caminhando em pé, ou de joelhos, dificilmente relaxam. Os relaxamentos só são 

visíveis quando sentam para beber e fumar. A dança de sua saída também apresenta 

força e sincronia, pois o médium produz um conjunto de desenhos feitos com os 

braços e as mãos, acompanhados de intensos movimentos de quadril que em alguns 

momentos a dança diferencia-se bruscamente e o corpo fica na posição de cócoras, 

como se tivesse renovando os movimentos coreográficos e as forças, privilegiando 

uma nova estética mais retilínea e vertical, Assim o corpo do médium gira, se dobra, 

sacode-se, rodopia, evidenciando moleza e ao mesmo tempo astúcia, apresentando 

uma ludicidade e sexualidade, diversificando o vocabulário coreográfico dos corpos. 

Com tantos movimentos dançantes de chegada e de saída, muitas vezes deixam os 

médiuns agitados e assustados ao voltar a si. No entanto, eles são auxiliados por 

outros filhos de corrente. Segundo os adeptos, Exu é pesado, mas refaz as energias 

do espaço e quebra muitas demandas. 

Em se tratando do espaço ocupado pelos Exus na sua chegada, é perceptível 

que eles apresentam movimentos dançantes com direções bem definidas, não se 

estendem pelo espaço enquanto trajetória, porque seus movimentos sempre buscam 

o chão, devido ao abandono do peso do seu corpo como um todo, deixando a sua 

movimentação direta. 

Negrão (1996, p. 223), “se o Exu é em parte animalesco, a Pomba-Gira é a 

estereotipia da prostituta ou de mulheres de conduta moral condenável”. Levando em 

consideração esta característica entre as duas entidades sobre a qual existem muitos 
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comentários referentes aos seus movimentos e a forma que ocupam os espaços, 

centraliza-se no presente momento a análise na dança das Pombas Giras, que é 

carregada de sensualidade e expressões corpóreas. 

 Entre as entidades estudadas dentro dos trabalhos do Templo Reino de 

Iemanjá, depara-se com mulheres felizes, mostrando no rosto em uma constante 

expressão de alegria e divertimento, sorriem a todo o momento até quando estão 

dando consultas, emitindo fortes e divertidas gargalhadas, pois riem de quase tudo.  

Sua dança apresenta movimentos sensuais, desde sua descida até sua subida nas 

giras, mostrando sempre uma expressão fácil de prazer e satisfação, movimentando 

o corpo sempre de forma dançante que transcende prazer, sexualidade no seu jeito 

singular de dançar. 

Descrevendo e caracterizando a sua dança, percebe-se uma grande 

flexibilidade de movimentos. Elas flexionam os joelhos levemente, ampliando o 

movimento do tronco, suas mãos na maioria das vezes estão apoiadas na cintura, 

dançam segurando cigarros ou copo de bebidas, como os pulsos na maioria das vezes 

virados, popularmente caídos, assim a mão caída também, são sinais de gestos de 

muita sensualidade.  

Os movimentos, desde o mais simples aos mais complexos, revelam um 

espirito extrovertido e desinibido, caracterizando um ponto de equilíbrio bem 

distribuídos de uma perna a outra. Com o quadril movimentando em forma de círculos, 

elas soltam o peso nos movimentos sempre sobre as pernas e pés e são visíveis 

quando se mudam os passos. Esse fator acontece de uma forma relaxada e sem muita 

força, é algo livre. Por fim, elas dançam e andam sempre rebolando. 

No fator movimento e tempo, pode-se afirmar que elas possuem movimentos 

leves e lentos, o que caracteriza a sua sensualidade, mas a sua dança vai 

gradativamente mudando de movimentos, visto que elas, também ao dançarem, giram 

em diferentes velocidades: maior ou menor, dependendo do que ou de quem desejam 

chamar a atenção.  

O caminhar delas também se aproxima de dança porque apoiam os pés inteiros 

no chão, e, gradativamente, usam apoiar o corpo nos dedos dos pés, porém o quadril 

mexe sincronizado com os passos, enquanto os braços apoiados nos quadris movem-

se também, sem resistir ao movimento natural do corpo. Percebe-se que em alguns 

momentos, os movimentos dos braços mudam de posição, saindo dos quadris e 

levantados acima da cabeça, giram as mãos no ar, levemente quebradas.  
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Todos os movimentos, seja andando ou dançando, são explícitos e 

sincronizados. É um corpo que dança, aproveita cada detalhe, cada parte deste corpo 

ao qual está incorporada para comunicar e caracterizar sua grandeza. A beleza dos 

movimentos característicos dos espíritos de Pombas Giras pode ser vista tanto em 

homens quanto em mulheres, quando incorporados por elas, pois jamais perdem seus 

gestuais femininos. 

 
Imagem 28 - Incorporação de Pombas Giras. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
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Imagem 29 - A dança das Pombas Giras. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 
 

Imagem 30 - A dança dos Exus. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
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Não é possível abarcar toda a gama de diferenças e vicissitudes do universo 

dos movimentos que envolvem cada entidade nas danças rituais da Umbanda, Porém 

não era este o objetivo de referido capítulo. Aqui presa pela observação e análise de 

algumas diferenças entre cada movimentação mais típica de algumas categorias, 

assim como torna-se notável a diferença dos Exus e Pombas Giras em comparação 

com o desiquilíbrio físicos apresentado pelos Marinheiros que na sua maioria precisam 

de auxílio para executar seus movimentos. 

 

3.3.3 A dança dos Marinheiros 

 

As entidades dos Marinheiros, na sua maioria, representam os homens, 

podendo ser incorporados tanto no sexo masculino quanto feminino. Eles trazem em 

sua dança de chegada, movimentos de girar, cair e levantar. Nos gestuais, 

representam sempre estar bêbados, perdendo e recuperando o equilíbrio do corpo, 

sempre são auxiliados pelos médiuns não incorporados a todo o momento.  

Sua dança caracteriza mais um andar do que dançar propriamente dito. Tem 

passos rápidos, de forma a alcançar o corpo, ou seja, o quadril, braços, cabeça e tórax 

que mudam de direção constantemente lançado de um ponto a outro, sem o 

deslocamento das pernas. Tais movimentos permitem ver claramente que seu peso 

está centrado no tronco, enquanto as pernas e pés lançam o corpo todo de um lado a 

outro numa corrida desiquilibrada. Ao parar em um ponto, os marinheiros mantêm as 

pernas afastadas uma da outra, mantendo um equilíbrio que não é estável. Os braços 

balançam, a movimentação é descontrolada e solta ao próprio peso, enquanto que o 

tronco e a cabeça dos marinheiros acompanham seu andar cambaleante. 

Eles não apresentam tonicidade muscular de resistência, abandonando o corpo 

motor na sua movimentação que não acompanha sua intencionalidade, no que se 

refere ao fator de movimento-espaço. Estas entidades são flexíveis, com fluência 

entrecortada e movimentos passivos diante do elemento de esforço-tempo. 
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Imagem 31 - O peso na dança dos marinheiros. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 

 

Em congruência com a imagem ilustrativa, o texto focou o corpo numa análise 

a partir da perspectiva dos sujeitos incorporado referindo-se as danças, pois é assim 

que se adentra a explicação de um trabalho ritualístico ao outro, no qual a dança 

ritualística se faz presente para diferenciar o comportamento de uma entidade levando 

a entender os pontos distintos entre uma e outra como vemos em seguida o que 

caracteriza a dança dos Boiadeiros e se diferencia do Marinheiros. 

 

3.3.4 Dança dos Baianos 

 

A linha dos baianos apresenta alegria, ginga em seu dançar através de um 

conjunto de movimentos sincronizados peculiares de seus pés e pernas. O seu dançar 

apresenta os braços para trás, as mãos dadas na altura do quadril, produzindo 

movimentos com um pé que permanece atrás, marcando o tempo, enquanto que o 

outro se movimenta de um lado para o outro, mais à frente do corpo. O seu peso está 

centrado todo no pé de trás, que pode mudar, sendo o esquerdo ou o direito, enquanto 

que o pé da frente pontua o chão num apoio rápido, com movimentos circulares e 

tronco ereto apresenta um leve curvado, os braços para trás mudando de sequência, 

alternando-se constantemente, os dois atrás ou um deles solto à frente, girando e 

marcando espaço. Na altura do peito, mexem-se de maneira livre e leve. Dessa forma, 

o suporte do peso está no pé que ora está todo apoiado no chão alternando com apoio 
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no calcanhar, mantendo a ponta do pé levantada. Os baianos são leves, com fator 

espaço diretos e tempo súbito, com fluência controlada acontecendo livremente. 

Mesmo os baianos podendo incorporar tanto nos homens quanto nas mulheres, 

as baianas, neste centro, incorporam somente nas mulheres. Têm características bem 

marcantes, segurando a ponta das saias e balançando-as para frente, para trás e ao 

redor do corpo quando andam e dançam. O seu dançar, assim como os homens, 

sempre apoiam os pés no chão apenas pela meia ponta, enquanto que o outro é 

apoiado inteiro, transferindo o peso de um pé para o outro, que são alternados entre 

esquerdo e direito, que mudam de posição entre frente e trás, depositando o peso 

sempre no pé que está à frente. A sua dança também tem fluência em movimentos 

leves.  

As baianas, por sua vez, não se diferenciam muito dos baianos, visto que são 

da mesma linha, mas tanto elas quanto eles marcam muito o gênero em sua dança. 

Os homens não perdem a sua masculinidade e elas apresentam a graça feminina e 

sensualidade leve, que é visível em relação ao peso do corpo, visto que ao andar ou 

dançar, elas pisam no chão sem muito esforço, com movimentos diretos e bem 

definidos, apresentando velocidades diferentes. Na maioria são calmas e, poucas 

vezes, alternam para rápidas, mas cada movimento é curto, dentro do espaço de 

tempo que são produzidos. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: AUTOR, 2019. 

Imagem 32 -  A Dança da Baiana 
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Movimentam-se de maneira peculiar os médiuns, recontando por meio do corpo 

algo que traz as memórias e as lembranças da história baiana, passando a dança de 

homens livre, sujeito do campo destinados a dividir o mesmo espaço com a força do 

animal costumes explicitamente representados na dança dos boiadeiros. 

 

3.3.5 Dança dos Boiadeiros 

 

Os boiadeiros e boiadeiras, quando dançam, apresentam formas muito 

peculiares, caracterizando-se principalmente em movimentos de laçar algo no espaço, 

usando apenas um dos braços, podendo alternar de esquerdo a direito, mas repetem 

todo o tempo este mesmo gesto. São movimentos de laçadas circulares; uma das 

mãos movimenta-se acima da cabeça, enquanto a outra pode se manter apoiada na 

cintura ou solta lançando o peso do corpo nos pés, que estão firmes no chão, 

enquanto a mão estala os dedos.  

Eles apresentam força e uma sensação de tensão na sua movimentação, 

alternando raramente a força com a leveza. Há momentos em que seu corpo reporta 

para o ato de cavalgar, e esta movimentação é realizada com os dois braços 

semiflexionados com movimentos de subida e descida do corpo, apoiado totalmente 

com os dois pés no chão e movimentos leves. Mas, em alguns momentos, levantam 

os calcanhares ou a ponta dos pés, ou seja, deixam o apoio nos dedos. Enquanto 

isso, as mãos passam a ideia de estar segurando rédeas.  

Os fatores de movimento e tempo se definem com presença, esforço ativo e 

fluência, que são percebidos nas pernas e pés enquanto os braços e mãos estão 

livres. Neste centro, há a presença de uma boiadeira que apresenta um andar forte e 

desequilibrado, tomando conta do espaço, pouca movimentação, o tempo todo 

segurando a saia com as mãos, levantando-a na altura da cintura, apresentando mais 

peso do que flexibilidade, com os pés todos no chão.
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Imagem 33 - A dança dos Boiadeiros. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 
 

As tensões musculares e a velocidade do movimento, a maneira como é freado 

as mudanças de movimentação analisa em cada deslocamento configura a chave da 

compreensão daquilo que se poderia chamar o alfabeto da linguagem do movimento 

que distingue Boiadeiros de Caboclos, como se percebe a seguir. 

 

3.3.6 Dança dos Caboclos 

 

Os caboclos também dançam no espaço dos terreiros com movimentação de 

apoio do corpo em um dos joelhos no chão, dobrando uma perna e mantendo a outra 

esticada, curvam o tronco para o lado, cruzam os braços e sempre batendo no peito 

com força, mantêm as mãos fechadas, ou semifechadas, levantando o dedo indicador 

e o polegar esticados para cumprimentar. Giram e gritam em alguns momentos, 

principalmente ao cumprimentarem alguém, desde os consultantes até outros 

caboclos da gira. Costumam bater com os braços cruzados no peito, e outros batem 

e encostam-se ao chão alternando com alguns movimentos de lançar flechas como 

se estivessem mirando algo. Eles mantêm uma força tanto nos pés, que ficam fixos 

no chão, quanto nos braços, mas também apresentam movimentos musculares 

tensos, que lembram grandes guerreiros.  
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O elemento de esforço é marcado em sua movimentação em relação ao 

espaço. Os seus movimentos vão mudando sequencialmente, mas com duração curta 

em relação ao espaço de tempo. Os rostos dos caboclos apresentam características 

físicas fortes, olhos e testa acompanham um esforço físico e muito peso e força nos 

gestos, que definem uma expressão dura do homem caboclo. Eles dançam girando 

um pé apoiado inteiro no chão e outro apoiado na meia-ponta. As caboclas também 

apresentam firmeza e força, mas não deixam de mostrar a leveza feminina. Dançam 

mais que os homens, apresentando variação de movimentos.  As linguagens corporais 

dos caboclos diferenciam das caboclas porque elas movem-se elegantemente, com 

sutileza nos movimentos de braços, mãos e quadris e feminilidade. Ao dançarem, o 

fator de movimento e peso, tem uma atitude passiva controlada e fluídica, visíveis nos 

braços que se movem muito, sem alterar a sutileza dos movimentos delicados, se elas 

têm peso leve e a velocidade dos movimentos é rápida, alternando em alguns 

momentos para lentos, dependendo do que desejam comunicar com eles. 

Observa-se o elemento de esforço peso verificando o grau de energia muscular 

em distintos movimentos dos Caboclos. Quão resistente este movimento é em relação 

a gravidade dos mesmos, desta forma conclui-se que os movimentos firmes dos 

Caboclos diferem dos Cosmes que são carregados de atitude mais ativa em relação 

e interação com o espaço que ocupam. 

   

3.3.7 Dança dos Cosmes 

 

Os Cosmes ou Cosminhos, a criançada, como são chamados, movimentam-se 

livremente pelo espaço do centro, brincam, cantam e brigam.  A sua dança, na maioria 

das vezes são evoluções expressivas realizadas da cintura para cima, ou seja, muitos 

dos movimentos são representados no tórax, eles criam desenhos feitos no ar usando 

as mãos, braços e cabeça. 

As criançadas apresentam uma maior leveza em seus movimentos dançantes 

que qualquer outra entidade, são expressões físicas extremamente exageradas, 

porém carregadas de flexibilidade nas suas articulações, giram de um lado para outro 

sem ficarem em pé cantam e batem palmas, balançam o tronco, giram a cabeça e em 

certos momentos apresentam movimentos desordenados, assim a sua dança se 

caracteriza como pulos, visto que neste momento impulsionam o tronco de diferentes 
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lados, acrescentando peso nas expressões para que mesmo na posição de sentados 

possam tirar todo o corpo do chão em pequenos saltos ritmados ou não.  

Eles adoram brincar livremente, sem controle, no entanto os adultos os 

controlam para não quebrarem alguns objetos, também adoram virar cambalhotas e 

arrastarem-se pelo chão do terreiro se deslocando de um lado para outro, comendo 

doces e manuseando brinquedo que ganham durante o trabalho. 

 É visível nos seus movimentos que eles são livres, o corpo leve em 

movimentos rápidos e lentos, sem nenhuma sincronia, sem padrão, despreocupados 

com espaço, tempo e velocidade dos mesmos. 

 
Imagem 34 - Manifestação de Cosme e Damião. 

 

. 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

Os elementos de esforço combinados das crianças apresentam 

intencionalidade e quase se comparam com os ciganos que tem além da alegria, 

também apresentam fatores de movimento como peso, tempo, espaço e fluência 

interdependentes, porém singulares, únicos que configuram sua presença. A 

caracterização de movimento dos ciganos: são leves, lento e rápidos, porem flexíveis 

e livre uma movimentação flutuante, que ele chama de a atenção dos consulantes. 

 

3.3.8 A dança dos ciganos 

 

Os ciganos e ciganas são as entidades mais dançantes, e dançam do início ao 

fim de um trabalho. Até mesmo no momento de consulta movem pernas, pés e mãos. 

A sua dança, tanto a feminina quanto a masculina, apresenta muitos giras e batidas 

de mão. Elas seguram as saias, leques e lenços, enquanto que eles, chapéus e 

lenços, fumam e bebem dançando. A dança dos ciganos é marcante, onde eles rodam 
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e marcam passos com batidas de pés no chão e batidas de mão, ora acima da cabeça, 

ora na altura da face, ou peito, com peso leve. Elas giram muito e movem o quadril 

com muita graça e sensualidade.  

A dança dessa linha é um complementar o movimento do outro, tornando-se 

uma verdadeira coreografia, pois os movimentos produzidos por eles sincronizam-se 

com os delas. Na sua maioria, elas dançam para eles e eles dançam para elas e, 

assim, há uma troca de sensualidade. Laban (1978) ao analisar os gestos de ação 

dramática, afirma que ainda que as formas e ritmos dos movimentos e dos gestos 

revelam atitude objetiva ou subjetiva de quem se move, caracterizando estado de 

espírito e traços de personalidade. Esta personalidade relatada pelo referido autor é 

revelada nos movimentos dançantes, tanto do cigano quanto da cigana, visto que a 

maioria dos seus gestos e movimentos dançantes são carregados de 

intencionalidades. 

Tantos os movimentos deles, quanto os delas, alteram a velocidade dentro do 

espaço de tempo, mas se centralizam mais em rapidez, sem perder a delicadeza. O 

peso é bem distribuído nos pés, que podem estar por inteiro no chão ou apoiando-se 

o peso do corpo na ponta dos pés. 

O corpo incorporado por um cigano é fonte de informações visíveis através de 

sua dança, a ponto de todos os trabalhos dos médiuns se preocuparem com as 

vestimentas que favorecem os movimentos dançantes que são carregados de 

memórias corporificadas nos seus gestos. A dança destes espíritos é de grande 

dramaticidade, agregando nos movimentos a liberdade e um sentido simbólico que 

caracterizam e se diferenciam de qualquer outra dança dentro do espaço do terreiro, 

já que a dança, nesta linha, consiste em uma sequência de movimentos corporais 

sinuosos, com a execução de passos cadenciados, ao som e ao ritmo da música 

flamenca. O mais incrível é que os médiuns transcendem energia e felicidade ao 

dançarem produzindo os movimentos com formas bem definidas. É uma dança que 

apresenta flexibilidade, imitando a serpente com movimentos de braços e quadris, 

evidenciando uma ritualidade em cada movimento. 
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Imagem 35 - Médiuns em gira de ciganos. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

A dança é uma das ações que favoreceram a compreensão das constelações 

de aprendizagens, visto que foi através do corpo dançante e suas transversalidades 

que se percebeu a metodologia usada pela matriarca condutora do terreiro, da 

interdisciplinaridade presentes na sua dinâmicas de seus cultos, da coletividade nos 

processos de ser e fazer entre os médiuns e da ancestralidade que revelou a origens 

dos cultos africanos no contexto da Umbanda, os quais se apresentaram com mais 

clareza no próximo capítulo que falará da dança dos Orixás.  

Analisando os movimentos dançantes das divindades mitológicas africanas se 

compreende que quando um médium recebe um Orixá como Ogum por exemplo, o 

corpo reage tal como a história reproduz este representante mitológico que faz parte 

da cultura africana e no Brasil ainda é cultuado nos terreiros de Umbanda. 

A dança é a melhor forma de perceber toda a ancestralidade inclusa no âmbito 

do terreiro, sendo assim o seguinte capítulo descreve e ilustra com fotografias dos 

médiuns incorporados com seus orixás evidenciando através de seus movimentos as 

raízes africanas presentes nos movimentos corporais no espaço do terreiro. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. A DANÇA DOS ORIXÁS 
 

Em campo denota-se a presença da transversalidade corporal que define o 

corpo umbandista no qual por intermédio dele se depara com um universo religioso 

carregado de histórias sobre os Orixás, sobre as suas origens, a força do masculino 

e do feminino, a beleza de seus contos, caracterizando diferentes formas que se 

organizam no mundo místico, ancestral, musical e dançante. Nota-se que quanto mais 

se investiga, não se chega a uma absoluta verdade. Investigar a dança dos Orixás é 

dar de encontro com tipos sagrados que fazem da dança, uma das inúmeras formas 

expressivas de comunicar-se, pois evidenciam as expressões corporais, falam de 

físico e de espiritual em diferentes gêneros, criando assim, novas narrativas 

contadoras de ideias e pensamentos sociais. 

Nos ritmos masculinos e fortes que caracterizam a força do rei Xangô, percebe-

se o poder e força sobre os trovões, enquanto que Oxum sempre majestosa e vaidosa, 

admira-se em seu espelho, e nesta mesma perspectiva de fascínio e delicadeza 

percebe-se Iemanjá com os seus movimentos, lembrando os banhos em águas 

salgadas fascinantes e misteriosas, como se a cada chegada trouxesse um segredo.  

Em meio a tanta feminidade e delicadeza, se percebe Ogum, Orixá masculino, 

executando movimentos de um exímio guerreiro, indomável e desbravador de todos 

os caminhos, como se trouxesse em si a solução de todas as dificuldades, mas é sob 

o ritmo Oxóssi que se encontra a luta de quem vai à caça representando o homem 

que alimenta uma família.  

Entre tantos movimentos representando o masculino e feminino, de uma forma 

bem acentuada, que se depara com a força da mulher na presença do Orixá Iansã, 

que é corajosa, considerada uma guerreira flutuante que traz em si a fúria dos ventos 

que mudam de posição em fração de segundos. A partir do exposto, é dessa forma 

que este capítulo se detém, percebendo os nuances e as características da dança dos 

Orixás, os que trazem em si, ou seja no corpo que trabalham as energias do plano 

espiritual, que segundo Martins (2008), refere-se ao corpo dançando, e o Orixá se 

torna o veículo de comunicação entre o visível e o invisível. Neste pensamento, afirma 

que uma Orixá dançando traz as forças que vem do céu, a qual os homens aprendem 

a festejar e celebrar a vida, numa verdadeira harmoniosa troca de axé.  
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4.1 A DANÇA DE OGUM 
 

Inicialmente dando importância a emblemática construção do mundo religioso 

e os sinais que propiciam a sua construção e as diferenças entre magia, religiões 

notáveis nas características simbólicas do corpo transversal que primeiramente 

apresenta-se Ogum, que usa a dança para representar a ordem, a segurança e a 

firmeza. Ele vem pedindo licença para percorrer os caminhos, executando 

movimentos dançantes das mãos cortando de um lado para o outro, e tais movimentos 

simbolizam a sua espada. “Quando Ogum se manifesta no corpo em transe de seus 

iniciados, dança com ar marcial, agitando a sua espada e procurando um adversário 

para golpear” (VERGER, 2002, p. 94). Ao dançar, usando a movimentação com 

significado de cortar algo para os médiuns em sua dança, está eliminando todas as 

demandas ali existentes. A sua espada é a representação da lei e da ordem, e ele 

produz vários movimentos de braços erguidos, que pretendem firmar a sua autoridade, 

sua importância na segurança e bom andamento dos trabalhos dentro do centro. Ele 

representa um contexto de luta, coragem e poder. 

 
O movimento, portanto, revela evidentemente muitas coisas diferentes. É o 
resultado, ou a busca de um objeto dotado de valor, ou de uma condição 
mental. Suas formas e ritmos mostram a atitude da pessoa que se move 
numa determinada situação. Pode tanto caracterizar um estado de espírito e 
uma reação, como atributos mais constantes da personalidade. O movimento 
pode ser influenciado pelo meio ambiente do ser que se move (LABAN, 1978, 
p.20). 

 
Imagem 36 - Um dos movimentos dançantes de Ogum. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
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Ogum é visto no templo em estudo como um deus africano, senhor da 

metalurgia, um exímio guerreiro, e com este atributo, a sua dança revelam gestos 

ríspidos, de quem está em constante guerra contra o mal, sempre abrindo caminhos 

para a existência da fraternidade e da bondade. Sua figura comprova princípio 

masculino, atributos que estão associados à sua dança, pois normalmente ele é a 

representação de heroísmo nascidos do guerrear que são claramente representados 

em seus gestos produzidos como se estivesse manuseando uma espada, 

depositando força em sua movimentação, caracterizando uma energia vigorosa 

singular a ele. 

Com tanta nobreza e masculinidade Ogum se deferência de Oxum, Orixá de 

princípio feminino, aquela que revela a vaidade da mulher. Ela apresenta uma dança 

que traz em seus atos a energia que traduzem algumas noções de feminino e da 

fertilidade, como mexer os quadris, braços e pernas, pentear os cabelos ou mesmo 

banhar os seios nas águas doce dos rios assim como pode se ver em seguida. 

 

4.2 A DANÇA DE OXUM 
 

Oxum é um orixá feminino, que pode incorporar em ambos os gêneros. Ela 

dança muito ao descer para trabalhar, a sua dança é carregada de magia e de amor, 

que se configuram em seu sentido pleno, e segundo os médiuns, ela representa, com 

a sua dança, o ventre, o feminino, o amor maternal e a sensualidade. Oxum traz a 

beleza, a luz que transcende na cor amarela e representa, em seus movimentos o 

domínio das águas. A dança deste Orixá é construída com passos miúdos, lentos e 

delicados. Os seus braços conduzem o ritmo do seu corpo, como puxadas de remo, 

usando da sensualidade, mexendo os seus ombros e devido a isso, é vista como o 

Orixá da beleza e do encantamento, que procura sempre em seu espelho contemplar 

a sua imagem. Apresenta giros leves em todas as direções, iniciando da direita para 

a esquerda e da esquerda para a direita, com tempo longo. Ao dançar, Oxum; “lembra 

o comportamento de uma mulher vaidosa e sedutora que vai ao rio se banhar, enfeita-

se com colares, agita os braços para fazer tilintar os seus braceletes, abana-se 

graciosamente e contempla-se com satisfação num espelho” (VERGER, 1981, p.176). 

Oxum “pisa macio” (LIMA, 2012, p. 50).
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Imagem 37 - A dança de Oxum. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

A vaidade de Oxum não se limita apenas em incorporação de médiuns do sexo 

feminino, visto que Mãe Nega sempre reforça que médium na hora de trabalhar não 

tem sexo, sentido as vibrações de seres de luz independente de sexualidade, precisa 

deixar seu corpo ser usado para o bem que será reproduzido na espiritualidade.  

É uma questão de justiça e de fé deixar seu corpo livre para o trabalho de 

invocação de seres do bem, justiça está simbolizada na figura de Xangó. 

 

4.3 A DANÇA DE XANGÓ 
 

Xangô é o Orixá da justiça, que reúne nos seus movimentos as duas imagens: 

da abstração por causa dos raios e da materialidade dos machados de dois lados. 

Movimenta-se como um rei garboso, viril, oscilando estes movimentos em leves e 

tempestuosos, porém em sua dança ritualística, realiza movimentos dos ombros com 

firmeza nos pés e saltitando e também usa os pés firmes no chão. A perna trocada na 

frente e perna trocada do lado caracterizam a sua movimentação. 

 Ele vem ensinando os médiuns e assistentes com a sua dança, a perceberem 

a força e a autoridade. Xangô cruza sempre os braços à frente do peito, representando 

o seu machado que significa os dois lados, o equilíbrio, a justiça e a aplicação dessa 

justiça e a Lei Divina. Ele gira intensamente com os braços esticados lateralmente, 

trabalhando a elevação dos braços que lhe exige uma maior sustentação do tronco, 

dos ombros e de escápula. 
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Há dois movimentos que são mais aparentes de Xangó, eles se configuram 

como movimentos realizados com os braços semiflexionados e normalmente ficam 

acima da cabeça na direção ascendente. Percebe-se que as mãos se movimentam 

rapidamente e ritmicamente, e antes que um braço volte a posição inicial, o outro 

braço já se prepara para realizar outro movimento. Assim alternadamente, os braços 

fazem sequências de movimentos, evidenciando o ritmo e fluidez. 

Em outro momento a dança de Xangô se torna mais acelerada e o corpo 

desloca-se no solo com rapidez, com movimentos em suspensão levando o médium 

a explorar o espaço numa constante harmonia de movimentos produzidos pelos 

braços que em alguns momentos se cruzam, fechando e abrindo, à frente, atrás, ao 

lado e acima da cabeça como se estivessem cortando o ar, enquanto que o corpo gira 

intermitente, o que torna a dança dinâmica e variada. 

 
Imagem 38 - A dança de Xangô. 

 

 

 
Fonte: AUTOR, 2019. 

 

Com ritmo forte e não cadenciado, alguns médiuns falam de Xangô é 

representado em seus próprios pontos cantados que falam de força e justiça e uma 

intimidade com a garra de um leão dominante. 

Seus movimentos quase se parecem com os de Oxóssis por serem pesados e 

com muita força, porém Oxóssis representa a floresta, os caboclos e indígenas e suas 

relações com a natureza e os cuidados com a mesma. 
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4.4 A DANÇA DE OXÓSSI 
 

Oxóssi é um orixá representado na linha dos caboclos, que traz na sua dança 

a magia, quando reproduz a cena e movimentos de arco e flecha que giram em 

círculos, representando com isso a busca em todos os sentidos. A sua dança 

representa a caça, com movimentos rápidos e ágeis, que para os filhos de santo têm 

o significado de limpeza do espaço e das pessoas que ali se encontram, ele também 

coloca ordem e disciplina quando se movimenta. 

Os seus movimentos são pesados com resistência, rápidos e evidenciam a 

força nos pés e em todo o corpo, e através dos movimentos de braços, cabeça e 

pernas percebe-se a predominância em todo os espaços do terreiro. Os próprios 

pontos cantados revelam a luta de caça, e dessa forma o ritmo do que é cantado leva 

a criatividade dos movimentos. A sua dança consiste em movimentos realizados em 

tempo rápido, com poucas variações de dinâmica que vão se modificando em tempo 

lento, no entanto o rítmico rápido é predominante e são percebidos através dos saltos, 

giros e deslocamentos no espaço. 

Imagem 39 - A dança de Oxóssi. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

O universo dinâmico revelado em Oxóssis caracteriza equilíbrio. Assim a sua 

dança é o testemunho mais correto e expressivo do processo rítmico e dinâmico de 

criação, porque ele simboliza as energias da natureza num eterno e constante ritmo, 

que continua em ciclos infinitos de força e luta, enquanto que Iemanjá traz a visão de 

rainha dos mares, aquela que acolhe mas tem força assim como as ondas que mudam 

constantemente. 
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4.5 A DANÇA DE IEMANJÁ 
 

A dança da Iemanjá, Orixá do mar, traz, em seus movimentos, o poder das 

águas do mar. Se Ogum traz em seus gestos simbólicos a espada e o escudo como 

armas, Iemanjá representa a força das águas salgadas dos mares e oceanos, a partir 

da violência e calmaria visíveis nas ondas. Dessa maneira, ela representa a água do 

mar, e é o movimento dessa água que ela dança. Iemanjá dança suavemente, como 

se estivesse se banhando nas águas e mergulhando nas mesmas. Durante a 

execução dos movimentos de dança, ela eleva as mãos ao "ORI “do médium, porque 

muitos a chamam de dona do Ori. Iemanjá dançando faz pequenos movimentos, 

afastando-se para trás e para frente, com os braços representando remos. Porém, as 

suas mãos sempre mostram ternura e amor de mãe. Os seus movimentos são sempre 

muito simples, porém constantes e comunicativos, revelando a ancestralidade 

(SABINO; LODY, 2011). As danças legitimam o sagrado e, principalmente, 

comunicam, trazendo antigas memórias, ancestralidade, mitos fundadores e também 

a estética ritualizada do orixá. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: AUTOR, 2019. 

 

A relação com a música, ou seja, pontos cantados e os sons do atabaque 

saúdam as chegadas de cada divindade revelando como elas se relaciona com o 

Imagem 40 - A dança de Iemanjá. 
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plano físico por meio do corpo do médium que se expressa de modos distintos, ou 

seja dançam diferentemente.  

Os cantos da Iemanjá por exemplo favorecem os seus movimentos suaves e 

femininos, o que se distingue dos de Omolu que revela a presença da velhice, dessa 

forma entende-se os comportamentos dissemelhantes percebidos tanto na melodia 

quanto na própria letra da música que vem caracterizando os trejeitos de cada um 

deles os quais serão notáveis quando se descreve o Orixá da cura no próximo 

subcapítulo. 

 

4.6 A DANÇA DE OMOLU 
 

Omolu configura uma dança marcada pelo ritmo lento, com pausa nos 

movimentos, vem batendo com os pés na terra, que é a sua maior representação. Ele 

é carregado com firmeza, com equilíbrio na sua movimentação representa a 

transformação. Ele passa a sua força, sua magia, pois é visto como o senhor da magia 

e do conhecimento. Há pouca flexibilidade nos seus gestos, mas muito peso e tensão 

em seus movimentos. Quanto ao espaço, ocupa-o com muita propriedade, deixando 

marcada a sua presença.  

A sua dança também está em sintonia com a sequência dos sons que vem das 

vozes que entoam cânticos sincronizado e a dos atabaques. Assim os movimentos 

carregam, grandeza firmeza e axé, e o ritmo tem a forma pesada como se demarcasse 

o espaço, e o chão que pisa.  

Ele dança com o corpo curvado para a terra em movimentos lentos 

evidenciando lateralidade, pois ora se direciona para a direita, ora para a esquerda. 

Omolu traz em si ritmo corporal lento, como se fossem difíceis de serem realizados, 

marcado por batidas fortes do Run (o atabaque maior do conjunto, de tom grave), e 

mesmo que os médiuns se calem e não se entoem nenhuma cantiga, o som muitas 

vezes advém das batidas de seus pés no chão.
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Imagem 41 - A dança de Omolu. 
 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

Notável o cansaço de Omolu e as tenções físicas que apresenta em sua chega, 

quase se parecem com a Mãe, ou vovó Nanã Boriquê, a mais velha de todos os 

Orixás. Ela não só representa a velhice assim como Omolu, mas também executa 

movimentos leves e serenos mostrando que seus existir é ancestral desde o 

surgimento da humanidade.  

 

4.7 A DANÇA DE NANÃ 
 

Nanã é a ancestral feminina de todas as Divindades Aquáticas. É a purificadora 

da atmosfera, a Orixá das chuvas e do barro, e está associada à água, à lama e às 

águas pantanosas. A sua dança ocorre através da movimentação do corpo, de modo 

a impulsioná-lo para frente, e nesse momento, os que a assistem devem sustentá-la 

em sua chegada para não vir a cair. Nanã dança com a dignidade que convém a uma 

senhora idosa e respeitável. O seu movimento lembra um andar penoso, que transmite 

uma paz e um equilíbrio que emociona. Quando dança, ela faz com os braços 

movimentos que parecem embalar uma criança. Ela rege sobre a maturidade e a 

sabedoria e leva muitos filhos às lagrimas no momento em que trabalha. O choro é 

um sinal que os movimentos conseguiram expressar uma mensagem, e eles têm um 

significado forte e emotivo maior que as palavras, visto que muitas vezes, não 
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comunicam, mas os seus movimentos dançantes também são formas de linguagens, 

comunicando-se. Para Laban (1990, p. 32): 

 
A dança como composição de movimento pode ser comparada à linguagem 
oral. Assim como as palavras são formadas por letras, os movimentos são 
formados por elementos; assim como as orações são compostas de palavras, 
as frases da dança são compostas de movimento. Esta linguagem do 
movimento, de acordo com seu conteúdo, estimula a atividade mental de 
maneira semelhante, e talvez até mais complexa que a da palavra falada.  

 
Imagem 42 - A doçura de Nanã. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
 

Nana Boruquê na visão dos integrantes do Templo Reino de Iemanjá se 

expressa com a verdadeira sabedoria, aquela viu a água ser separada da terra, e o 

barro utilizado para gerar a vida e a humanidade sendo criada, traz em si a calma de 

mãe que acalenta. Ela é totalmente o inverso de Iansã que é uma mulher que expressa 

em si o pode se colocando no mesmo patamar que os homens, corajosa e bem-

sucedida quanto eles. Theodoro (2013, p.134): ressalta que “Quando Xangô vai 

guerrear, ela Iansã vai à sua frente. Sem a ajuda dela, Xangô teria sofrido constantes 

derrotas Oiá vai onde quer, quando quer e sob a pele que desejar”. 

 

4.8 A DANÇA DE IANSÃ 
 

Na dança de Iansã é apresentado movimentos com grande rapidez, 

representando muita agressividade, determinação e grande virilidade, sempre 

expressando o elemento ar em movimento. São ventos fortes, e quase não se 

percebem pausas no ritmo, passando a sensação de que ela tira os pés do chão, 
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flutuando e dançando com passos pequenos e muito rápidos, no qual os braços 

movimentam-se com muita força, afastando qualquer um da sua frente. A dança deste 

orixá, além de rápida, é sinuosa e vigorosa, como se os pés dos médiuns deslizassem 

pelo chão do terreiro levando o corpo a executar giros contínuos e poucas mudanças 

de direção. 

Ela explora todo o espaço do terreiro, anda sem meta precisa e o seu bailar 

parece que está à procura de algo ou de alguém. A sua dança é formada por 

movimentos de rodar em sentido anti-horário, sendo o símbolo da comunicação entre 

o médium e a energia do Orixá que penetra no corpo dele. 

Ferracini (2001) esclarece que o conceito de ação física é definido como sendo 

os elementos que dão vida à ação. Dentro deste pensamento, pode-se analisar a 

complexidade pelo qual a ação física nasce, visto que um corpo tomado por uma 

entidade produz movimentos numa relação tempo e espaço totalmente diferentes das 

quais o médium faria. São estes movimentos que revelam que aquele corpo está 

preenchido pelo Orixá. As entidades visíveis na manifestação corpórea correspondem 

em primeiro lugar, a um contato do médium com a entidade, ou seja, a presença do 

Orixá distribuindo a energia entre ambos.  

 
Imagem 43 - A dança de Iansã. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 
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O corpo do médium, portanto, é essencial ao rito e para que a devoção se 

concretize. Ele é o instrumento de expressão e comunicação entre os Orixás e os 

seres humanos, no entanto cada terreiro de Umbanda tem formas distintas de os 

cultuarem e as ação ritualística depende muito do pai ou mãe de santo. 

O capítulo seguinte apresentará o que mãe de santo pensa em relação a 

Umbanda e as matrizes africanas e como ela conduz seus filhos. O mesmo capítulo 

expõe o pensamento de duas entidades incorporadas falando da importância dos 

cuidados com o corpo humano para que se tenha uma boa gira, ou seja um bom 

trabalho mediúnico.
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CAPÍTULO 5 
 

5. MOVIMENTO UMBANDISTA NO TEMPO REINO DE IEMANJÁ E A 
CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES. 
 

A Umbanda traz em si um vasto e importante imaginário de grande riqueza 

simbólica, no qual cada terreiro apresenta sua originalidade, ou seja, sua forma de 

evocar o sagrado. No entanto através do espaço em estudo constata-se que por traz 

de tanta singularidade que caracteriza os diferentes terreiros, no Templo Reino de 

Iemanjá encontra-se uma ampla gama de elementos rituais, como os gestos, 

movimentos, expressões corporais, falas, vestes, contextos, danças, músicas, baques 

mostrando a multiculturalidade ali existente.  

O movimento umbandista dentro do terreiro Reino de Iemanjá, segundo Mãe 

Nega, segue as práticas da Umbanda tradicional, a qual ela chama de pura, ou seja, 

a mais primitiva voltada para os cultos africanos, usando a incorporação como parte 

fundamental que favorece a vinda das entidades cultuadas na Umbanda. Ela não tem 

a preocupação de estar compreendendo os movimentos espirituais levando em 

consideração as teorias kardecistas, ou outras correntes. O seu maior interesse é 

auxiliar as pessoas na busca pela sabedoria do bem, do respeito, da paz e o cuidado 

mútuos uns com os outros, a sua fé é baseada na existência de Oxalá, na crença dos 

Orixás e das entidades advindas de Aruanda, o que caracteriza a valorização dos 

cultos africanos e a identidade negra, no entanto estes cultos dentro do pais podem 

apresentam interdisciplinaridade visíveis nas constelações de aprendizagens que 

configura o referido espaço. 

Indagado Mãe Nega sobre a influência da Umbanda na valorização do negro 

na sociedade ela responde. 

 
Eu conheço o Candomblé, tenho amizade com pais e mães de santo de 
diferentes terreiros. Eu acho que o Candomblé e a Umbanda são importante 
para valorizar os negros, até todo dizem que Umbanda é coisa de negro, as 
pessoas tem preconceito, mas a África está no Brasil. por meio do candomblé 
e da Umbanda, porque enquanto o candomblé  é a verdadeira religião dos 
negros da África escravizados no Brasil e eles tiveram muitas dificuldades 
para viver esta maldade aqui. 
O Candomblé foi uma forma de resistir a fé dos negros como eles acreditavam 
e hoje ela é vista como cultura, não sei bem se isso é bom, ou ruim, mas faz 
com que os negros sejam lembrados no Candomblé. 
E a Umbanda só por ter um pai, ou mãe de santo, falar de Orixás, que muitos 
dizem serem coisas do mal já é vista como religião de negro, e aí vem o 
preconceito. Eu acredito que ela pode ser vista como uma religião mais negra 
mesmo, porque na Umbanda temos muito deles, eu me sinto negra gosto do 
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jeito de cultuar meus Orixás e graças a eles é lindo ver está fé aumentando e 
muito mais gente vindo para a Umbanda, seja  pessoas negra ou branca é 
um prazer ver as pessoas respeitando a fé do outro.  
Eu acredito que não haveria o Brasil como é hoje sem a vinda dos negros 
para cá, os africanos e sua cultura constituíram o Brasil então somos um 
pouco de tudo, mas a Umbanda tem mias dos negros sim, mais da África. Eu 
penso assim.  
Nosso corpo é cuidado na Umbanda com ervas, é benzido, é defumado, é 
respeitado e isso é do povo negro (Mãe Nega. 27/09/2020). 
 

Com este pensamento compreende-se que os filhos de Mãe Nega entendem a 

necessidade dos cuidados com o corpo físico para adentrar no mundo umbandista, 

pelo simples fato deste corpo receber o sagrado, ou seja os Orixás  e que este corpo 

físico é composto de energias, energias estas vindas dos Orixás, trazidos ao Brasil 

pelos africanos que vibram cada um com a sua intensidade, cada Orixá vem trabalhar 

com uma frequência diferente, cada um deles tem um peso diferente, sendo assim, o 

corpo precisa estar preparado (Mãe Nega, 31/08/2019). 

É notável que as formas e as dinâmicas que configuram no Templo Reino de 

Iemanjá permeiam as relações societárias internas e muitas vezes seguem 

externamente os espaços do terreiro porque os médiuns sentem-se um grupo que vai 

além dos momentos dos cultos e os ensinamentos ali assimilados, isto é, seguem para 

outros contextos, visto que eles cultivam amizades e falam de sua forma de encarar a 

vida e a religião torna-se um exemplo, muitas vezes de superação. 

Ao notar os pontos referentes a hierarquia do grupo se reconheça a supremacia 

das suas normas e dos seus códigos de conduta, no qual segundo “Ser do santo”, 

como afirma Mãe Nega em vários momentos de encontro com o investigador, “é 

reconhecer que a fé deve estar acima de tudo”, porém os médiuns precisam 

compreender a importância dos cuidados com o corpo, visto que ele é um símbolo 

que configura o terreiro. 

Como em qualquer outro grupo há subordinação às regras, há resistência e 

aceitações, assim é constante o movimento de entradas e saídas de médiuns que não 

se adaptam ou se apaixonam pela forma de condução deste espaço ritualístico, sabe-

se que existem a disciplina das vontades próprias e dos anseios particulares, dos 

vícios oriundos de outros espaços religiosos e sociais, no entanto a conformidade e 

seguimentos das regras da casa são importantes para a existência do grupo, seja na 

busca por unidade interna ou como enfrentamento das suas tensões externas. Mas, 

Mãe Nega é determinada e levar seus filhos a seguir a fé como ela a compreende, na 

qual a ancestralidade presente no culto aos Orixás é uma das coisas a qual julga de 
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fundamental importância e não abre mão disso. A mesma também compreende que; 

se cada médium tem o dom de receber algo tal supremo e sagrado o mínimo que cada 

um pode fazer e ter sempre um corpo bem cuidado. 

Os cuidados com o corpo não são apenas preocupações dos médiuns, mas 

percebe-se que as próprias entidades também presam por um corpo mais receptivo 

ao transe, dessa forma para que isso aconteça, fazem-se necessários cuidados físicos 

que favoreçam a chegada das entidades, tais cuidados estão na responsabilidade dos 

próprios umbandistas que seguem alguns rituais de preparação, no qual o corpo fica 

mais propicio ao processo de incorporação. 

Ao entrevistar uma entidade confirma-se que os seres cultuados no terreiro de 

Mãe Nega apresentam cultos interdisciplinar, porque trazem em si diferentes culturas 

e formas distintas de encarar o mundo, como é o caso de Rosa Maria que lê cartas e 

as mãos de quem a procura e pelas palavras que pronuncia. 

Rosa Maria, que é cigana e uma entidade da Umbanda que trabalha na linha 

do Oriente trazendo ensinamentos de paz, amor e caminhos abertos a quem procura 

auxílio. É uma entidade que desperta a fé e a certeza na existência da espiritualidade, 

e foi convidada a falar sobre o corpo enquanto entidade da Umbanda. Ela aceitou e 

desceu contente, se sentindo importante em ser solicitada para colaborar com este 

trabalho. Progressivamente, à medida que se sucediam as entrevistas e observações, 

a equivalência do termo mulher ficou evidente “Sou é uma mulher” (pausa para beber 

e fumar) “mulher decidida, falo o que tem que tem de falar na hora certa, com as 

palavras certas, sem agredir, sem ofender” (Rosa Maria Cigana, 2019).  

Rosa Maria tem uma personalidade forte e enfrenta qualquer um, falando tudo 

o que pensa de uma forma serena, portando-se de forma elegante ao beber, fumar e 

falar. Ela é elegante e tem postura de bailarina, pois seus braços e mãos o tempo todo 

ficam a produzir movimentos de dança. Ela os gira no ar com uma sensualidade 

incrível. 

A Cigana Rosa Maria no Espiritual da Umbanda deve ser lembrada, segundo 

ela, pelas rosas vermelhas, que são o seu maior símbolo. Seus cigarros têm sabores 

de cravo, a sua bebida é o vinho tinto suave e sua maior qualidade é a dança.  Ama 

ouvir e dançar as músicas de gitanas. Em se tratando de suas vestes, são compostas 

sempre pela cor vermelha e dourado, e gosta de babados, fitas e coroa na cabeça, 

pois diz ela, que já foi uma rainha. Os tecidos, com os quais são produzidas as suas 

roupas são finos, utilizando-se do o cetim e a seda. Ama brincos, colares e muitas 
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pulseiras, e tudo dourado. Adora lenços, flores, adornos na cabeça e gosta de, sempre 

ao chegar, deixar o local com cheiro de perfumes doces e exóticos. 

Rosa Maria adora ganhar perfumes, flores entre outros presentes, porém diz 

ela que não ganha nada, ela troca por algo desejado pelo consultante. A Cigana Rosa 

Maria ama os dias de festa, regadas a alegrias e de preferência, que tenham muitas 

pessoas na assistência. Gosta de virar a noite e o dia dançando, se isso fosse 

permitido, pois fala que quando tinha o seu próprio corpo dançava sem cansar ao 

redor da fogueira e junto ao seu povo. Ela sempre afirma que odeia ficar parada e 

quem recebê-la deve saber que o seu corpo, ao ser utilizado por ela, será um corpo 

dançante, pois dançar é a verdadeira liberdade. 

Ao ser questionada sobre a importância do corpo para uma entidade, ela 

responde que o corpo é parte da natureza, vindo da natureza e deve ser cuidado, 

assim como os animais, as flores e tudo o que existe na vida, pois as coisas são fontes 

de energia e as pessoas não sabem usar todas elas a seu favor. 

Rosa Maria se apresenta como as mulheres da época medieval e a linguagem 

volta-se em tons do espanhol com uma mistura de português. A sua qualidade como 

cigana é ler cartas e a mão dos seus consultantes, e além disso, também tem 

conhecimento das ervas, e costuma passar banhos e simpatias para as pessoas que 

a procuram. 

Segundo ela, as suas características físicas são: pele clara, cabelos negros, 

longos e cacheados somente nas pontas, levemente ondulados, estatura mediana e 

muito esbelta, olhos da cor de uma esmeralda, tem passos suaves e um coração 

apaixonado por tudo ao seu redor. Sempre sorridente, para ela, tudo é divertimento, 

ri até dos problemas e, na sua maioria, é procurada para atendimento pelos homens, 

principalmente empresários e políticos. 

Segundo Rosa Maria, a sua história de Cigana é infinita e é impossível 

descrever tudo, mas ela diz que terá de trabalhar muito, pois ainda tem um longo 

caminho de trabalhos e evolução, ressaltando: “tento levar tudo pelo caminho do bem 

e jamais cair nas tentações que trazem o mal e enlouquecem os homens” (Rosa Maria 

Cigana, 20/08/2019).  

Ao questionar novamente a Rosa Maria sobre o corpo e sua importância, ela 

responde que o corpo é apenas uma matéria, e que aqueles que procuram a sua ajuda 

precisam compreender que a matéria serve apenas para isso, para receber espíritos 

que precisam evoluir. Os espíritos precisam dele para comunicar-se e, devido a isso, 
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ele deve ser bem cuidado, com banhos frequentes para afastar as energias negativas 

distribuídas pelos espaços e pelas pessoas do mal, que são carregadas de diferentes 

energias, principalmente as negativas. Um corpo irradia energia, basta saber usá-las 

a seu favor e, por isso, só tem energia boa quem usa o corpo para praticar o bem. “Eu 

só desço em médiuns que praticam o bem, se eu descer num corpo malcuidado ou 

carregado de más energias, eu não evoluo e não consigo ajudar que me procura” 

(Rosa Maria Cigana, 20/08/2019).  

A entidade fala que, independente se o corpo que usa é masculino ou feminino, 

no momento que ela trabalha, nele deixará escritas as suas marcas que são visíveis, 

porque ela dança e sua dança seduz, visto que toda cigana tem o poder de seduzir. 

Rosa Maria sempre reforça em vários momentos e deixa claro a importância do 

corpo, mas sempre ressalta que este corpo mediúnico para a entidade não faz 

distinção de ser homem ou mulher, feminino ou masculino. O importante é ser bem 

cuidado, uma matéria a serviço do bem. “Frequentemente ela repetia a palavra 

“OPTCHÁ” que significa “Salve”. Palavra cigana que vem do Romani ou Romane, 

língua cigana.  

Foram necessárias duas contribuições para se compreender a relação das 

entidades com o corpo físico e assim também entender as constelações de 

aprendizagens dentro do terreiro. 

Assim como Rosa Maria traz seus conhecimentos reportando as pessoas ao 

passado a ancestralidade as suas matrizes, a interdisciplinaridade presente através 

de seus ensinamentos. Seu Zé por sua vez demonstra com sua presença a 

importância da coletividade entre as pessoas, o corpo e os espíritos, reforçando a 

presença da matricentralidade quando fala de mãe Nega. 

O Seu Zé das Sete Peixeiras, é uma entidade da Umbanda que trabalha na 

linha dos baianos e foi convidado pelo pesquisador através da Mãe Nega, mãe de 

santo que recebe tal entidade. Seu Zé desceu contente, se sentindo importante em 

ser solicitado para colaborar com este trabalho. Progressivamente, à medida que se 

sucediam as entrevistas e observações, a equivalência do termo homem ficou 

evidente como pode-se perceber em seu discurso. “Sou é um homem do Sertão da 

Bahia” [pausa]. Um “homem decidido, falo o que tem que tem de falar na hora certa, 

com as palavras certas, sem agredir, sem ofender” (Zé das Sete Peixeiras, 2019).  

Em seu discurso aparecem muitas pausas entre uma frase e outra, e uma longa 

pausa até que o significante “homem” se repita associado às suas qualidades de 
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sertanejo, de força e coragem, comparando entre outras características do povo 

baiano, principalmente dos homens, pois não se referiu a mulher como algo forte, 

mesmo que este esteja incorporado num corpo feminino. Reconhece, porém, a força 

feminina apenas na figura de mãe quando ressalta que os médiuns devem seguir os 

conselhos de mãe de Santo, porque ela sabe o que é melhor. “Uma mãe não 

aconselha para o mal [pausa] ela sabe o que é melhor, vê o mundo melhor que o 

homem [pausa] não esqueçam disso”  

Seu nome era José conhecido como Seu Zé, ou seja, Zé das Sete Peixeiras, 

ela afirma que na Umbanda há vários Zé, como o Zé do Coco entre outros, mas cada 

um com suas histórias e suas qualidades. 

Seu Zé das Sete Peixeiras, falou e relatou uma história muito linda sobre a sua 

vida, dizendo que há muito tempo atrás havia uma capela no sertão da Bahia, porém 

não havia ninguém para fazer as orações pelo povo do lugar, mas ele por ser muito 

devoto, reuniu o povo para rezar e assim aconteceu por muito tempo. Ele se tornou 

uma espécie de missionário da comunidade. Porém certo dia, surgiram os cangaceiros 

com a prática de roubar e abusar das mulheres, mas seu Zé, sempre quieto pedindo 

pela proteção e com fé na sua devoção, acreditava que ele mesmo não poderia tirar 

a vida de ninguém e assim rezava por todos. 

Certo dia na capela, como era de costume, se reuniram para rezar e também 

neste momento estavam celebrando uma cerimônia de casamento. Nesse instante, 

foi quando chegaram os cangaceiros e adentraram a capela, iniciando as suas 

maldades como de costume, e acabaram tirando a vida do noivo. A partir desse 

momento, Seu Zé pediu perdão a Oxalá e mudou de lado, se tornando um cangaceiro, 

para poder defender a sua comunidade e começou a matar grupos inimigos.  

A sua principal arma, a princípio eram apenas sete (7) peixeiras e devido a isso, 

ficou conhecido como Zé das Sete Peixeiras. Como os grupos de cangaceiros sempre 

disputavam espaço através de muita luta, o seu fim foi devido à um grupo inimigo que 

veio roubar a sua mulher, e para defendê-la, ele acabou morrendo. 

Sendo questionado sobre a importância do corpo para ele trabalhar na 

Umbanda, Seu Zé responde com serenidade que no corpo da bichinha, como se refere 

à Mãe Nega, ele pode trabalhar, falar com todo mundo e isso o faz sentir alegria, pois 

através dela poder ajudar muitas pessoas. “Se não fosse esta matéria eu não poderia 

trabalhar” (Zé das Sete Peixeiras, 29/08/2109). 
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Ele fala do corpo matéria que deve estar sempre sadio, limpo das impurezas 

da maldade e por isso o mesmo sempre recomenda banhos antes de incorporar, evitar 

o consumo de bebidas alcoólicas, porém ressalta que não adianta ter um corpo limpo 

com as ervas, mas não ser puro de coração.  

Seu Zé vê a importância de cuidar do corpo, mas o corpo não é somente a 

matéria, pois é preciso cuidar dos pensamentos e das ações ruins para assim ser um 

praticante da Umbanda que tem o seu princípio na caridade e na bondade. 

 
Imagem 44 - Seu Zé das Sete Peixeiras conversando com os médiuns. 

 

 
 

Fonte: AUTOR, 2019. 

 

Segundo Dutra (2011), pensando na formação religiosa brasileira, a presença 

dos elementos religiosos estabelecerá novas manifestações, agregando, conjugando 

e reelaborando elementos presentes nas religiões primitivas. Assim se compreende 

que é necessário que haja a possessão ou transe mediúnico para que ocorram as 

manifestações das entidades, tal ritualística é uma herança dos cultos africanos 

primitivos, reelaborados na cultura afro-brasileira. A possessão que caracteriza a 

Umbanda e o Candomblé é possível através do corpo dos filhos de santo, visto que é 

através dele que acontecerão as comunicações entre as entidades, os médiuns e os 

consulantes. Ortiz (1999, p. 70) defende a ideia de que o neófito é considerado o 
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cavalo das entidades, o receptáculo da divindade, é uma herança dos cultos afro 

brasileiros, onde a possessão desempenha um papel primordial. 

 Tanto a Umbanda quanto o Candomblé utilizam-se da possessão em seus 

cultos, e esta herança de matrizes africanas permanece até os dias atuais na 

formação das religiões já citadas, assim a Umbanda pode ser considerada como 

sendo uma religião com raízes mais acentuadas na cultura trazida da África pelos 

escravos e a incompreensão sobre as suas ritualidades acentua-se na manifestação 

através do transe mediúnico que pode ser um dos principais motivos do preconceito 

contra a mesma.  

Tal manifestação é concebida como algo inferiorizado, e assim tanto a 

Umbanda quanto o Candomblé, são vistas aos olhos de uma grande massa do povo 

brasileiro como práticas primitivas e sem significado, caracterizando a Umbanda como 

sendo uma religião de negros, por reproduzir fortemente em seus cultos, ações 

ritualísticas que aconteciam nas senzalas e reproduzidas no candomblé. O Terreiro 

de Umbanda, segundo Ortiz (1999) reproduz a estrutura das casas de Candomblé, 

reinterpretando-a, conforme as necessidades de uma nova situação social.  

Ortiz (1999) defende ainda que a formação da Umbanda segue linhas que são 

traçadas pelas mudanças sociais, e dessa forma compreende-se que na ritualística 

umbandista a crença está além dos Orixás, caboclos, pretos velhos entre outras mais 

conhecidas, há também a manifestação de linhas que representam grupos sociais 

presentes na sociedade brasileira e que também sofrem discriminação e são 

estigmatizados, como é o caso da linha de ciganos e seus conhecimentos que foram 

agregados aos trabalhos da Umbanda. 

 As manifestações das entidades na Umbanda podem ser vistas como um 

recorte da diversidade brasileira, bem como a importância destes diferentes grupos e 

seus níveis diferenciados de saberes, os quais serão revelados através do transe 

característico dos cultos de matrizes africanas. Sendo assim, compreende-se que a 

religião nasceria, portanto, do processo da união das manifestações religiosas 

ameríndias, do catolicismo, da doutrina Kardecista e dos cultos de matriz africana.  

Para Ortiz (1984) a Umbanda é mais do que uma síntese desses elementos 

históricos, configurando-se ao mesmo tempo como um produto simbólico, mediatizado 

pelos intelectuais umbandistas em um determinado momento histórico da sociedade 

brasileira. Com base neste pensamento, compreende-se que, para Ortiz (1984), sem 

a presença do movimento dos intelectuais umbandistas que estabeleceram normas 
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que fundamentaram a religião, ela não existiria, e assim seriam somente uma 

manifestação heterogênea que tinha como base os rituais de origem afro-brasileira. O 

antropólogo também afirma que sem a presença de uma herança cultural afro-

brasileira não seria possível à bricolagem do pensamento kardecista sobre essa 

realidade.  

Pensar a Umbanda como uma religião afro-brasileira é voltar-se a cultura dos 

povos africanos, que trazidos às terras brasileiras resistiram aos impactos sociais e 

culturais. A violenta vinda dos negros ao Brasil e as condições de vida que tinham no 

país, somado à cultura branca local que lhes foram impostas, coloca a África não como 

o foco deste tema, mas sim como o produto deste encontro de culturas, no qual os 

negros mesmo sofrendo, lutaram, absorveram, reinventaram, resistiram, e agregaram 

mediante a tantas imposições que favoreceram o sentido da palavra afro-brasileiro na 

qual a religião se enquadra.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

A transversalidade corporal avaliada pelas áreas corporais nos rituais 

umbandistas foi a princípio, a temática principal da referida pesquisa, a qual se 

concretizou através de muitas investigações e participação em campo, ou seja, no 

espaço ritualístico, precisamente no Templo Reino de Iemanjá. O corpo foi o elemento 

de análise mais estudado, visto que se apresenta como um lugar imenso de 

informações, pois nele se escrevem as experiências vividas pelo sujeito e 

caracterizam-se as constelações de aprendizagens existentes no tempo Reino de 

Iemanjá. 

Com efeito, a dinâmica educacional do corpo que se manifesta na Umbanda 

pôde ser compreendida a interdependência do grupo, a matricentralidade e 

ancestralidade que configuram as constelações de aprendizagem, visto que a mãe de 

santo demonstrou que a perpetuação de determinados saberes caracteriza os 

desdobramentos de resistências diante do preconceito capitalista e racista, entre 

outros externos à comunidade e contrários a essa prática. 

A investigação traçou os caminhos voltados para a "análise do corpo através 

de seus movimento", tendo como base as teorias de Laban, as quais versam um 

estudo dos modos como o corpo transmite e comunica os estados internos e externos, 

sentimentos, ideias e estados de espírito, e a partir desses estudos, foi possível 

adentrar os dois planos e compreender, em partes, os ensinamentos possíveis através 

do físico e do espiritual explicando como acontecem as aprendizagens nessas duas 

esferas tão distintas, mas presentes e importantes para se compreender os rituais 

religiosos no espaço ritualísticos do templo Reino de Iemanjá. 

Percebendo que a temática sobre a religiosidade de matrizes africanas ainda 

sofre com o efeito do preconceitos e do racismo velado nos contextos sociais e 

educacionais, reafirmando que o Brasil ainda está vivendo o mesmo processo de 

colonialismo, no qual a Umbanda é vista como algo oriundo de cultura do povo negro, 

não a coloca relacionada com a cultura popular e a produção de saberes possíveis 

nas práticas escolares, deixando-a de fora da centralidade da educação formal e 

dessa forma, fortalecendo o preconceito e a negação da mesma, no entanto a 

pesquisa reforça a sua importância através das manifestações das linhas de Orixás e 

entidades como: Iemanjá, Xangó, Ogum. Oxum, Omolu, Povo da Rua, Pombas Giras, 

Exus, Caboclos, Pretos Velhos, Ciganos, Marinheiros, entre outras, e a aproximação 
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energética dos elementos da natureza que tornaram possíveis as descrições e 

percepções dos gestos, enquanto um elemento de comunicação entre os planos físico 

e espiritual. Se torna obvio que é possível detalhar todos os elementos que se 

encontram em campo, pois não haveria lugar para tantos exemplos que retratam todas 

as percepções. No entanto, alguns poucos exemplos ilustram a aplicabilidade dos 

operadores conceituais, ampliando a compreensão acerca do assunto. 

No que tange a história sobre a ancestralidade e o sincretismo que fundamenta 

a religião e a fé nos Orixás, observou-se através das ações ritualísticas, a herança da 

cultura do povo africano deixada em terra brasileira, assim através da ritualidade, tem-

se subsídios para retomar aos antepassados, reforçando a Mitologia da cultura de 

matrizes africanas em ações dentro do terreiro que fortificam  as histórias dos deuses 

e da fé em saudações muitas vezes  entonadas nos contos e gestos dançantes, 

características físicas que saldam diferentes entidades, mostrando a força contida em 

cada elemento da natureza, representada na figura de um Orixá. 

Logo, a transmissão dos saberes tradicionais, que são fundamentais para a 

formação dos filhos de santo no terreiro investigado, depende exclusivamente da 

rotina do grupo e da condução da mãe de santo dentro do terreiro, o qual se 

caracteriza como um território de domínio da mulher. Sendo assim, enquanto filho de 

corrente, a comunidade do terreiro segue essa rotina de tal forma que se constroem 

laços familiares, vivenciando assim a rotina de domínio materno, o que facilita a 

transição dos seus saberes referentes ao ofício. 

A pesquisa em questão apresenta fortes recortes das descrições percebidas 

nos momentos de campo e como elas foram lidas e interpretadas pelo pesquisador, 

entre muitas outras impressões importantes que ficam excluídas, mas isto é inevitável. 

O fundamental foi operar com os conceitos propostos da forma mais ilustrativa 

possível, evidenciando as inúmeras possibilidades junto aos dados de campo, com o 

intuito de desenvolver um trabalho enriquecedor. 

Neste processo de percepção e descrição dos fatos, nota-se que a 

aprendizagem inerente à natureza não acontece de forma isolada. Os processos 

educativos ocorrem dentro de um contexto cotidiano, no qual o corpo aprende com a 

entidade que o envolve de uma forma singular, possibilitando aos médiuns diversos 

outros conhecimentos e práticas próprias destas entidades que são manifestadas no 

corpo físico, as quais são expressas em gestos, ações, falas, entre outras. Nesta 

medida, o corpo é constituído como um espaço de expressões e de aprendizagem 
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organizada, e tudo o que acontece através dele faz parte do processo de envolvimento 

entre o médium e as entidades.  

Os momentos de campo favoreceram a compressão dos processos das 

constelações de aprendizagem que ocorrem nas giras e em todas as ações 

ritualísticas, como: nas festas, nos pontos cantados, nas vestes, nas obrigações, e 

dentre tantos outros. A dedicação e o comprometimento individual dos filhos e filhas 

de santo, refletem no corpo físico que entra em transe, que incorporam, tornando-se 

evidente quando um filho de santo está preparado para receber uma Guia, um Orixá 

e a harmonia entre eles. As relações entre os espíritos e o corpo vão evoluindo, 

proporcionando a aprendizagem que é fruto dos fundamentos do terreiro, de suas 

regras e do compromisso com a ritualística.  

Assim sendo, enfatiza-se a importância de vislumbrar esses valores na vivência 

umbandista, que se concentram nos saberes tradicionais, os quais lhe dão forma. 

Reconhecer a complexidade do universo simbólico afro-brasileiro umbandista, muito 

presente na subjetividade do corpo que comunica, proporciona conhecimentos que 

desconstroem o imaginário racista e preconceituoso sobre os processos educativos, 

as práticas religiosas e culturais para além dos escolarizados, reforçando assim que 

nem sempre a educação acontece em espaços formais. No caso da religiosidade afro-

brasileira presente no Brasil, mais especificamente a Umbanda, ela acontece em 

espaços não formais e esses conhecimentos devem ser difundidos. 

 É necessário lembrar que a própria Constituição Brasileira (1988) em seu art. 

5º, inciso VI vem trazendo que: “É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 

a proteção aos locais de culto e as suas liturgias” (BRASIL, 1998, p. 5). A pesquisa 

favorece essa amplitude proporcionando uma nova visão e, talvez, uma maior 

aceitação da temática, pelo simples fato de estarem presentes em espaços formais, 

no caso, aqui, a Universidade, enfatizando dessa forma o respeito pelas diferenças, 

que segundo Heerdt, (2003, p. 34), ”É fundamental que as escolas incentivem os 

educandos a conhecer a sua própria religião, a ter interesse por outras formas de 

religiosidade, valorizando cada uma e respeitando a diversidade religiosa, sem 

nenhum tipo de preconceito.” 

O corpo é um sistema simbólico dentro do âmbito umbandista, pois ele se 

constrói no tempo e aprende a todo instante, numa verdadeira teia de interação com 

significantes que só podem ser compreendidos a partir da presente conjuntura de cada 
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trabalho, porque é nesta ocasião que acontece a partilha deste mesmo corpo capaz 

de revelar inúmeros saberes que, no momento de cada processo ritualístico, vão 

imprimindo toda a sua subjetividade, sentida como algo mágico que vai contornando 

as ações, revelando significados e ganhando sentido, no decorrer do tempo de sua 

existência. 

 Conclui-se com a pesquisa e as participações em campo que cada ação dentro 

dos trabalhos no centro umbandista revela uma cadeia de significantes que amarram 

um elemento ao outro. A princípio, se revelam como algo inusitado, não real, pela falta 

de conhecimento, mas que, aos poucos, o real toma forma em ações corporais, que 

para os olhos são claras, e através dos gestos expressos pelos hospedeiros que 

ocupam o corpo do outro, enquanto que, para a mente, podem ser inomináveis tais 

ações pelas bruscas mudanças de comportamento e de ações corpóreas, sentidas e 

vividas no presente momento pelos envolvidos. 

O manifesto da entidade no corpo físico do médium apresenta-se em traços 

produtores de sentido e de comunicação entre espírito e médiuns. Tais traços 

identificam a entidade que está presente que, literalmente, transforma as expressões 

do corpo durante o transe e a incorporação, proporcionando a aprendizagem em um 

ambiente tido como não formal, que para o processo educacional, educar em 

ambientes como este, configura-se como algo impossível, mas que a pesquisa revela 

o contrário. 

Através da pesquisa, foi possível compreender que o corpo analisado no 

processo ritualístico da Umbanda revela, teoricamente falando em transe e 

incorporação, que pode dar a ideia de algo não real. No entanto, a união entre corpo 

e entidade está integrada e ligada de maneira significante e descrita em traços, em 

tensões, em sensações, em peso, em leveza que, subjetivamente, são expressas pelo 

corpo. Porém, essas expressões, muitas vezes, comportaram uma estranheza por 

parte do pesquisador, até que os sentimentos e as ações fossem vivenciadas, pois 

quando um corpo é parte integrante de uma entidade, um Orixá, este mesmo corpo 

que ora revela um e ora revela o outro, testemunha o invisível ali existente e acaba 

sinalizando a significância inscrita no corpo. 

Abordar a subjetividade do corpo na ritualística umbandista é concebê-lo como 

um elemento operador de grande valia para se compreender todos os fenômenos ali 

existentes que, ao serem interpretados, compreende-se que cada ação tem os seu 

significado e sua importância, transparecendo a sua grandeza. E o que é expresso 
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pelo corpo dificilmente pode ser revelado por palavras, visto que o corpo revela a 

verdadeira essência da Umbanda. No entanto, ao procurar encontrar palavras que 

revelem os significados de corpo em transe ou incorporado, significados esses que 

possam abranger a totalidade dos fenômenos impostos pelo real, dificulta-se a 

compreensão destes significados, pois a entidade invisível e concebida se revela, se 

expressa no corpo do outro, sendo ele por sua vez um elemento essencial para que 

se compreendam os sentimentos, a fé e as próprias entidades que têm relação direta 

com o corpo físico do sujeito, pois nele estão implicadas todas as vivências impressas 

e sentidas no momento de transe e de incorporação. 

 Aponta-se que da forma como o corpo foi analisado dentro da pesquisa, 

revelou-se o imaginário e a importância dos sentidos e das memórias sociais 

específicas, reveladas pelos sujeitos envolvidos. Todos os significados descritos 

atribuíram interpretações pessoais, porém interpretações que configuram-se como 

práticas sociais que há muito foram inseridas na cultura brasileira, reproduzidas pelo 

universo umbandista, e histórias recontadas e recompostas, evidenciadas através do 

corpo subjetivo que revelam as expressões e códigos sociais presentes nas festas, no 

transe, na incorporação, no tempo contínuo do cotidiano que dão sentido às ações, 

às vivências sociais do grupo, envolvidos pelo tempo e ritmos sagrados de cada 

entidade trabalhada que, no momento que incorporam o corpo do outro, dominam a 

matéria, e  o corpo físico proporcionando uma maior evolução espiritual, tanto para si 

como para a entidade e para o espírito que dividiu a sua matéria. 

Enalteço que as dinâmicas de recontar os fatos descritos ou narrados das 

performances do corpo dentro da ritualística umbandista, do cenário religioso, 

referenciaram o corpo através da apropriação e da significação do mundo dos sentidos 

vivenciado por todos os indivíduos envolvidos, proporcionando assim, a compreensão 

do universo dos sensíveis e dos elementos simbólicos que permeiam a configuração 

e a continuação do terreiro Templo de Iemanjá como um conjunto de práticas visíveis 

e possíveis dentro da sociedade, na qual não pode ficar exclusa à cultura local. 

Através da análise e das referências teóricas utilizadas neste trabalho, as 

investigações foram revelando as indagações que compunham a problemática inicial 

referente ao corpo e ao processo ritualistico dentro do Templo Reino de Iemanjá. As 

questões foram respondidas e compreendidas, visto que cada ação favoreceu a 

percepção de que há muita interdisciplinanriedade no que tange as cosntelações de 

aprendizagem na visão matriarcal, e também se percebe que a transversalidade do 
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corpo é algo que reafirma as muitas escritas através dele, despertando para um 

universo sempre proprício a investigação. 

A presente pesquisa poderá ter uma boa repercussão no âmbito educacional e 

pode se estender para outros contextos sociais enfatizando assim novos 

pensamentos sobre o espaço do outro, diminuindo as ações de intolerância religiosa 

e ajudando a amenizar o preconceito por ser produzida no universo acadêmico, visto 

que no Brasil ocorre uma situação paradoxal. Se por um lado as religiões de raízes 

africanas são profundamente aceitas e festejadas como uma forma de turismo, por 

outro viés a miscigenação da presença civilizatória africana e da estética negra do 

povo brasileiro não é aceita. 

Pensando na importância de se abordar a questões que envolvem a 

religiosidade afrobrasileira nos bancos escolar e, por alcançar um maior número de 

pessoas, a presente pesquisa abre possibilidades de futura investigações que 

evidenciem as vozes apagadas da existência do corpo negro no Brasil, ressaltando a 

beleza e a estética do corpo de homens, de mulheres e das crianças negras como 

sendo agentes que falam sobre a importância da valorização da cultura afrobrasileira. 

Em se tratando em futuras pesquisas, ou seja, estudo que falem do corpo negro 

preencheria a lacuna que neste trabalho não foi preenchido. Lacunas estas que 

abordariam a dança de origem africana que originou em danças afrobrasileiras, mas 

que traz em si os estereótipos da matriz africana muito presente no seu povo e muitas 

vezes estão representadas apenas nos espaços dos terreiros devido o preconceito 

acentuado existente no país. 
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