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À Zélio Moraes em memória

A todas as divindades que orientam a vida  humana nas mais diversas culturas.



“O racismo começa quando a pomba branca é da  
paz e a galinha preta é da macumba”

(Autor desconhecido)



RESUMO

Trabalho acerca da expressão religiosa Umbanda. Aborda os preconceitos e dis-
criminação contra essa religião como fruto de um processo historicamente cons-
truído na sociedade brasileira, criadora de estigmas e pré-concepções errô-
neas. Busca desmistificar as noções pré concebidas sobre a Umbanda a partir 
do conhecimento de sua origem e estruturação em 1908 com o médium Zélio 
de Moraes e o espírito Caboclo das Sete Encruzilhadas. Explica a cosmogonia 
nigeriana na qual a Umbanda fundamenta sua origem do mundo, que embasa e 
justifica sua hierarquia em sete linhas, explicando a atribuição de cada uma delas 
e de seus Orixás regentes. Apresenta, de modo breve, os principais ritos, objetos 
e vestimentas da Umbanda. Trata o preconceito e discriminação como produto 
histórico-social que adentra a sala de aula e aponta propostas para que a escola 
exerça sua função social de espaço formal de aquisição do conhecimento e, com 
base na lei 10639, possa levar seu alunado a compreender a Umbanda como 
um dos tantos elementos culturais formadores da identidade do povo brasileiro.

Palavras-chaves: Umbanda. Umbanda e identidade. Umbanda e escola



ABSTRACT

Work on religious expression Umbanda. Addresses prejudice and discrimination 
against this religion as the result of a process historically constructed in Brazilian 
society, creator of stigmas and erroneous preconceptions. Aims to demystify the 
pre conceived notions about Umbanda from knowledge of its origin and structure 
in 1908 with the medium Zélio de Moraes and the spirit of Caboclo Sete Encru-
zilhadas. Explains the Nigerian cosmogony Umbanda in which bases its origin in 
the world, that supports and justifies its hierarchy in seven lines, explaining the 
allocation of each of them and their rulers Orishas. Presents, briefly, the main 
rites, objects and clothing of Umbanda. This prejudice and discrimination as so-
cial-historical product that enters the classroom and out proposals to the school 
pursues its social function formal space of knowledge acquisition and, based on 
Law 10639, can take its students to understand the Umbanda as one of many 
cultural elements trainers identity of the Brazilian people.

Keywords: Umbanda. Umbanda and identity. Umbanda and school
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INTRODUÇÃO

A Umbanda é uma religião que nasceu em solo brasileiro a partir do sin-

cretismo religioso ocidental, nas influencias cristãs-católicas e kardecista, e das 

matrizes africanas aqui vivenciadas pelos escravos, forçados a trabalharem para 

os senhores de engenho. Embora tenha seu caráter místico, do contrário que se 

imagina, a Umbanda, devido suas influências acima citadas, tende à uma mora-

lização na sua prática. Tais influências na sua formação impulsionam a umbanda 

no caminho inverso ao da magia negra, ou da bruxaria, como se costuma este-

reotipar popularmente. No entanto, resta-nos a questão de entendermos o que 

deu à Umbanda esse caráter negativo ara, assim, a partir do seu conhecimento, 

desmistificar tais preconceitos.

Vale ressaltar que essa associação demoníaca foi fruto de um etnocentris-

mo unilateral, que classificava as culturas entre melhores e piores, ditas civiliza-

das e ditas atrasadas. Inculcando no imaginário popular a ideia de feitiçaria pre-

sente nas praticas místicas, muito embora as religiões ditas melhores também 

tivessem praticas místicas. Como, por exemplo, dizer que os alimentos oferta-

dos num ritual de umbanda são diabólicos e não dizer o mesmo do pão ofertado 

em uma missa, visto que ambos possuem a mesma mística de ofertar um fruto 

material para um ser imaterial?

O oficio de uma missa, por exemplo, comporta uma serie de atos simbóli-

cos ou operações mágicas como as bênçãos, unções e a transubstanciação da 

hóstia em corpo de Cristo. Por sinal, foram as semelhanças entre o catolicismo 

popular e a devoção aos santos, e as religiões de origem africana e indígena, 

com a devoção ás divindades tutelares, que possibilitaram o sincretismo e a sín-

tese cultural que originou a umbanda (OLIVEIRA, 2003, p.9).

A demonização do culto umbandista está, historicamente, ligado à própria 
concepção de inferioridade sócio-cultural que se delegava aos negros 
africanos que trabalhavam nas fazendas, se amontoavam nas senzalas 
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onde eram tratados como seres inferiores aos senhores de engenho. Por 
conseguinte, suas praticas, resquícios de sua cultura original africana, 
eram consideradas menores e fruto de feitiçarias, encantos e atos dia-
bólicos.

O primeiro espaço de culto aos deuses africanos surge nos pátios das sen-

zalas, apesar de sofrer a coibição dos senhores de escravos e seus feitores. 

Essa manifestação também sempre esteve presente na maioria dos quilombos, 

estruturados na reorganizada conformação clânica, alocados em novos meios 

biogeográficos, e por vezes estabelecendo o intercambio com os povos indíge-

nas locais, o que provocou a incorporação de novos elementos espirituais, culi-

nários e fitoterápicos (FRANCO, 2010, p.24).

Desse intercâmbio se fortaleceu, historicamente, a imagem demonizada 

elaborada pela elite dominante no Brasil. O pensamento popular da umbanda 

como prática diabólica nada mais é do que resquício desse etnocentrismo que 

classificava culturas entre inferiores e superiores. A implementação de elementos 

a partir do contato com os povos indígenas reforçou essa visão sobre a umban-

da, posto que os índios eram considerados seres selvagens, detentores de uma 

cultura inferior, de feitiçarias.

Dentro da diversidade religiosa que se encontra no território brasileiro, a 

umbanda é uma das expressões mais frequentes em várias partes do país. No 

entanto, os mistérios que circundam suas manifestações e crenças se estendem 

às influências de outras doutrinas que contribuíram, senão para seu surgimento, 

mas para sua estruturação. O desconhecimento dessas origens reforçam o es-

tado de ignorância de grande parte das pessoas, acentuando, ainda mais, toda 

uma série de preconceitos e mitos referentes às suas práticas e doutrina.

O sincretismo, processo no qual o cristianismo católico, instaurado no 
Brasil desde a invasão portuguesa no século XVI, se misturou com a 
cultura africana presente nos escravos negros trazidos do outro lado do 
Atlântico para que estes pudessem participar da religião daqueles, não 
pode ser visto como uma mera transposição nominal dos santos católicos 
para nomes que poderiam ser pronunciados e cultuados pelos negros.
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A umbanda, embora possuidora de um padrão ritualístico próprio e dis-

tanciado de qualquer outro, formou-se devido a junção de pelo menos quatro 

religiões: os diferentes cultos africanos trazidos pelos escravos negros trazidos 

d`África; o catolicismo, base religiosa de todo o processo colonizatório brasileiro; 

as religiões dos diferentes povos indígenas do próprio território e, mais recente-

mente, ao instituir-se, no século XX, o Espiritismo de Allan Kardec, principalmen-

te (AZEVEDO, 2010, p.4).

A umbanda é uma religião que nasce da influência dessas quatro grandes 

vertentes religiosas formadoras da crendice brasileira. Ainda assim, tem o gran-

de desafio de enfrentar o preconceito que faz suas práticas serem, geralmente, 

vistas como ato de feitiçaria para causar malefícios aos outros.

Embora se tenha ciência de que existam adeptos da Umbanda que se utili-

zam de seus preceitos e doutrinas com fins individuais, isso não é fato suficiente 

para generalizar e estigmatizá-la. Por isso, para que os preconceitos em torno da 

umbanda sejam desmistificados, é necessário que se tenha o conhecimento da 

sua história, seus desafios no início da estruturação, os preconceitos e as carac-

terísticas que formam sua doutrina e seu ritual, destacando-se, ainda, os objetos, 

espaços e toda a simbologia presente nos mesmos.

Nesse intuito, torna-se necessário levar à público o conhecimento dessa 

religião, para que seja conhecida e respeitada, desmistificando uma gama de 

preconceitos que, do início de sua organização até os dias atuais, a lançaram na 

marginalidade social e religiosa. Nessa empreitada, a escola, enquanto institui-

ção formal de ensino, exerce grande contribuição, pois nela a Umbanda pode ser 

abordada como um tema transversal, amparada pela lei 10639, e, dessa forma, 

ser compreendida pelos alunos como elemento constituinte da cultura e identida-

de do povo brasileiro.
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CAPÍTULO 1

 UMBANDA: 
história e características
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Falar da origem da Umbanda nos remete, necessariamente, a dois perso-

nagens importantes para a sua história: Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo 

das Sete Encruzilhadas.

Imagem 1: Zélio Fernandino de Moraes1

Zélio Moraes era um jovem de apenas 17 anos em 1908. Sua história e a 

da Umbanda começam a se cruzar quando passaram a lhe ocorrer fatos estra-

nhos, fatos esses que se revelavam uma manifestação mediúnica do jovem, pois 

ele se mostrava como que incorporado por forças alheias às suas.

As vezes, ele assumia a postura de um velho, falando coisas aparente-
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mente desconexas, como se fosse outra pessoa e que havia vivido em 
outra época. Em certas ocasiões, sua forma física lembrava um felino 
lépido e desembaraçado que parecia conhecer todos os segredos da 
Natureza, os animais e as plantas (LINARES, 2009, p.21).

Esse comportamento fez com que a família de Zélio de Moraes, preocupa-

da, buscasse explicações e soluções para tais acontecimentos. Após recorrer ao 

auxílio de um médico, diretor de um hospício, e de um padre, as manifestações 

continuaram. Porém, foi após sofrer uma paralisia sem explicações e ficar cura-

do, repentinamente, e voltar a andar normalmente, que sua família o levou à uma 

curandeira que, incorporada por um Preto-Velho, comunicou ao jovem Zélio que 

ele havia desenvolvido a mediunidade.

Embora essa revelação tenha sido feita por uma curandeira, os pais de Zé-

lio foram buscar orientação junto às sessões espíritas, pois sua família tinha um 

nível social elevado e o espiritismo se caracterizava como uma religião elitista.

No entanto, quando Zélio de Moraes manifestou sua mediunidade durante 

uma sessão espírita, ele fora reprimido, não pelo fenômeno em si, mas pelo espí-

rito que falou através dele: o caboclo das sete encruzilhadas. Ou seja, um espírito 

indígena, que era considerado de baixa evolução espiritual.

O jovem Zélio foi conduzido à mesa pelo senhor José de Souza e, toma-
do por uma força estranha e alheia à sua vontade, levantou-se e disse: 
“aqui está faltando uma flor”. Saiu da sala em direção ao jardim, voltando 
logo a seguir com uma flor que colocou no centro da mesa. Essa atitude 
causou um grande tumulto entre os presentes, principalmente porque, ao 
mesmo tempo em que isso acontecia, ocorreram surpreendentes mani-
festações de caboclos e pretos- velhos. O diretor da sessão achou aquilo 
tudo um absurdo e advertiu- os, com aspereza, citando o “seu atraso 
espiritual” e convidando-os a se retirarem (LINARES, 2009, p.22).

Após esse episódio, tendo revelado ao senhor José de Souza o nome do 

Espírito que o incorporava, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Zélio de Moraes 

recebeu no dia seguinte em sua casa uma multidão de pessoas que buscavam 

o conhecimento e auxílio que essa nova religião oferecia, sem discriminação so-
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cial. O local passou a ser chamado de Tenda Nossa Senhora da Piedade. Para 

lá acorreram, também, muitos kardecistas incrédulos de que haveriam pessoas 

que pudessem se tornar adeptos do jovem Zélio de Moraes.

Enquanto o espiritismo se referia ao contato com os espíritos evoluídos, 

a umbanda surgia, ou melhor, se organizava como canal de comunicação entre 

os vivos e aqueles que, tanto na vida, quanto após a morte, eram tratados com 

desprezo e discriminação por aqueles que sempre estiveram na elite dominante 

da sociedade. Vale ressaltar o fato de que, o preconceito existente no plano ma-

terial acabou por se estender para o plano espiritual. De tal forma que os próprios 

médiuns espiritas sofriam essa discriminação, caso apresentassem qualquer vín-

culo com a Umbanda.

Incluindo alguns médiuns que haviam sido afastados de centro kardecis-
tas, justamente porque haviam permitido a incorporação de índios, po-
bres ou pretos como aquele e que, solidários, buscavam na nova casa, a 
Tenda Nossa Senhora da Piedade, a oportunidade que lhes fora negada 
em seus centros de origem (LINARES, 2009, p.30).

Os médiuns que migraram do Espiritismo por se sentirem excluídos foram 

acolhidos na Tenda Nossa senhora da Piedade. Lá, puderam exercer sua me-

diunidade e realizar as incorporações, sem serem repreendidos por contas dos 

espíritos com os quais fizeram e mantiveram contato, o que não proporcionou a 

atração de mais adeptos para Umbanda.

1.1 A mediunidade

A mediunidade refere-se ao fato de estabelecer comunicação com os                     

espíritos dos mortos. Esse intercâmbio pode ser de diversas formas. Porém, an-

tes de falar sobre essa capacidade comunicativa entre seres viventes e mortos, 

é preciso destacar algo fundamental para que isso aconteça: a noção de imortali-

dade da alma. Sendo que, nesse contexto, alma não será entendida como a sede 

da razão, como por vezes foi posta na história da filosofia.
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Platão, filósofo da Grécia Antiga, já desenvolvia seus pensamentos a res-

peito da imortalidade da alma, afirmando que a mesma era imortal e que, no ato 

da morte corporal, se libertava e voltava em um outro corpo, mantendo-se, dessa 

forma, perpétua.

Em suas explanações, Platão não menciona a possibilidade de uma co-

municação entre essa alma desencarnada com algum ser vivente. No entanto, 

ele dizia que, por vezes, uma pessoa podia ter lembranças, ou seja, sensações 

de lembranças de fatos ocorridos em outros tempos. A essas lembranças Platão 

chamava de reminiscências, que seriam resquícios de memória da alma em sua 

encarnação anterior.

Platão também achava que a alma já existia antes de vir habitar nosso 
corpo...Entretanto, no momento mesmo em que a alma passa a habitar 
o corpo humano, ela se esquece das ideias perfeitas. E então tem início 
um processo extraordinário: quando as pessoas entram em contato com 
as formas da natureza, aos poucos uma vaga lembrança vai emergindo 
dentro de sua alma (GAARDER, 1995, p.103)

Desse pressuposto da imortalidade da alma, com o passar dos tempos, e 

os contextos culturais, surge a noção de comunicação com essas almas/espíritos 

desencarnados: a mediunidade.

Resta agora a questão de saber se o Espírito pode se comunicar com o 
homem, quer dizer, se pode trocar pensamentos com ele. E porque não? 
O que é o homem senão um espirito aprisionado em um corpo? Porque 
o espirito livre não poderia se comunicar com o espirito cativo, como o 
homem livre com o que está aprisionado? (KARDEC, 2008, p.12).

Cientificamente, não se pode comprovar a comunicação entre vivos e al-

mas. Só por analogia, baseando-se na concepção de imortalidade da alma de 

Platão, que assume o corpo como a prisão da alma, é que se pode aceitar certa 

lógica nesse fenômeno.

Para a produção do fenômeno, é necessário a intervenção de uma ou 
várias pessoas dotadas de aptidão especial, e que se designam sob o 
nome de médiuns..os médiuns gozam, sob esse aspecto, de uma força 



18 19Ennio Silva de Souza

UMBANDA: ritual e imagem

mais ou menos grande e produzem, em consequência, efeitos mais ou 
menos pronunciados (KARDEC, 2008, p.52).

Entendendo-se, aqui, “efeitos pronunciados” não como uma verbalização 

do fenômeno, mas sim como uma manifestação já, mais ou menos, esperada 

quando do início da ação mediúnica. Esse fenômeno visa, através da integração 

entre o plano físico e o espiritual, transmitir conhecimentos e orientações para 

que as pessoas tenham maiores condições de guiarem suas vidas de forma mais 

correta, sendo que esse contato entre o espirito e o médium pode dar-se de di-

versas formas.

Segundo o espiritismo, médium é toda pessoa com capacidade ímpar de 
se comunicar com espíritos e elementos da natureza que se manifestem 
conscientemente, seja por meio da incorporação física daquele ente em 
seu corpo, pela vidência (enxergando o ente), pela audiência (ouvindo o 
que ele diz e transmitindo ou filtrando suas palavras) ou pela psicografia 
(ato da escrita motivado pela presença ou pelos ditames de um espirito 
que guia a pessoa em seu trabalho (AZEVEDO, 2010, p.20).

O médium é o elo, a ponte, a interseção entre a natureza material e a imate-

rial. Devido a importância do médium nessa comunicação, a mediunidade é vista 

como um sacerdócio que deve ser exercido com todo compromisso, dedicação 

e responsabilidade, zelando com todas as suas obrigações, tanto durante o ato 

mediúnico, quanto nos cuidados anteriores à manifestação do fenômeno e após 

o mesmo.

Na umbanda, o médium serve como instrumento dos guias e das En-
tidades que vem à terra em missão de caridade. Entretanto, exercer a 
mediunidade não é uma tarefa fácil, e para estar preparado para ela, é 
necessário entregar-se à oração, aos estudos canônicos do exercício da 
mediunidade, à meditação e ao autocontrole. O médium deve prezar o 
equilíbrio e valorizar sua moral, elevando-se como pessoa e como espi-
rito, aprendendo os conceitos necessários para o exercício da umbanda, 
respeitando as pessoas, Guias e Orixás (AZEVEDO, 2010, p.20).

A mediunidade presente na umbanda tem os mesmos princípios básicos 

do espiritismo, muito embora não se tenha registro da prática psicográfica e o 

processo ocorra de modo mais peculiar, quando no ato do culto, ou de forma 
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inesperada, quando uma pessoa “recebe” uma entidade, mesmo fora do terreiro 

e do momento celebrativo.

A manifestação mediúnica mais comum na umbanda é a incorporação, fe-

nômeno pelo qual a pessoa “recebe” uma entidade e, a partir desse momento, 

até o fim da manifestação, ela deixa de agir por suas próprias deliberações e pas-

sa a ser um veículo de comunicação entre essa entidade e as pessoas a quem 

ela se dirigir.

Embora tenha essa grande semelhança, a mediunidade foi o ponto chave 

para que a umbanda pudesse se organizar e receber esse nome. Pois, o espiritis-

mo, no início do século XX, tinha um cunho elitista e isso se refletia, também, nas 

próprias reuniões. Durante as sessões espiritas, o médium entrava em contato 

apenas com os espíritos que eles consideravam evoluídos. Em outras palavras, 

espíritos de pessoas brancas que, durante sua vida encarnada, faziam parte da 

classe alta da sociedade.

No Brasil, o espiritismo tornou-se rapidamente preconceituoso e pedan-
te. Quem, em vida, não tivesse sido importante, não possuía o direito de 
se manifestar nas chamadas sessões espíritas (mesas brancas). Isso 
se justifica, pois as famílias que defendiam as doutrinas de Allan Kardec 
haviam se beneficiado do trabalho escravo e suas fortunas eram, não 
raras vezes, conseguidas a custo do sangue de um povo negro que eles 
haviam aprendido a renegar e desprezar (LINARES, 2009, p.20).

Cabe, ainda, destacar que o início do século XX é fortemente marcado 

pela divisão social entre negros e brancos, posto que a abolição da escravatura 

não aboliu o modo da maioria da sociedade ver o negro. Assim, o espiritismo se 

caracterizava como uma religião de branco, feita para pessoas brancas se comu-

nicarem com espíritos de pessoas brancas, enquanto a umbanda, marginalizada, 

era vista como religião de negros, feita para a comunicação dos negros com os 

espíritos de negros e índios, considerados seres de baixa evolução espiritual. Os 
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médiuns que fizessem contatos com espíritos de origem negra ou indígena eram 

discriminados e excluídos por prática do “baixo espiritismo”.

O episódio ocorrido com Zélio Moraes não foi o primeiro, posto que em 

outras sessões médiuns já haviam sido retirados pela manifestação de caboclos 

e pretos- velhos. No entanto, é com Zélio que essa entidade manifestada revela 

pela primeira vez seu nome: Caboclo das Sete Encruzilhadas. A partir de então, 

essa entidade deu nome à essa religião que começava a se organizar: Umbanda.

O médium não deve se considerar um ser especial ou superior aos outros, 

não deve utilizar essa capacidade para obter elevação social. Ele deve assumir 

a mediunidade como uma missão, um serviço ao outro, toda sua capacidade 

comunicativa com as entidades espirituais é exercida em função do bem do pró-

ximo.

Uma das coisas fundamentais é a mediunidade não ser um dom que 
torna o indivíduo mais importante ou mais especial que as pessoas à 
sua volta, portanto, não deve ser exercida por vaidade ou desejo de se 
destacar, mas, sim, por compromisso consigo e com os outros, com seus 
Guias, como uma oportunidade clara e bem direcionada de cumprir o 
resgate dos erros cometidos, nesta vida ou nas outras (AZEVEDO, 2010, 
p.21).

Por outro lado, não pode ser visto como um peso que sacrifique o médium. 

Embora não seja tarefa fácil, o desenvolvimento espiritual do médium, do espirito 

que faz contato e da pessoa que procura ajuda é o foco desse fenômeno. É im-

portante destacar que, o desenvolvimento mediúnico é uma oportunidade ímpar 

para promover a purificação do espirito por meio da prática do bem e da caridade.

Para tanto, é necessário que, além de cumprir os rituais que lhes são de-

vidos quando da preparação da manifestação mediúnica, o médium precisa não 

se deixar influenciar por sentimentos humanos de cunho egoístas, posto que o 

espirito do médium estabelece uma relação de identificação com o espirito com 

o qual se comunica, do que resulta o seguinte fato:
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As qualidades morais do médium tem influência capital sobre a natureza 
dos Espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se ele é vicioso, os 
Espíritos inferiores vem se agrupar ao seu redor, e estão sempre prontos 
para tomar o lugar dos bons Espíritos que se evocaram. As qualidades 
que atraem, de preferência, os bons Espíritos são a bondade, a benevo-
lência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimen-
to das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são: o orgulho, o 
egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade, e todas as 
paixões pelas quais os homens se prendem à matéria (KARDEC, 2008, 
p.195).

O médium deve zelar por sua conduta em vista de atrair, o máximo possí-

vel, os bons Espíritos para o usarem como instrumento de comunicação. A pes-

soa que se deixa dominar pelos defeitos, ou pelas paixões que o tornam egoísta, 

não é impossibilitado de desenvolver sua mediunidade. Porém, esse médium 

atrai os maus Espíritos que dificultarão sua caminhada de purificação espiritual. 

Isso se deve ao fato de que, esses Espíritos não o conduzirão na prática do bem 

e da caridade, fatores fundamentais na prática umbandista. E, em vista de evitar 

esse aspecto negativo que pode ocorrer com a mediunidade, que a umbanda tem 

recomendações necessárias para o bom desenvolvimento mediúnico e que deve 

ser cumpridas rigorosamente.

O médium deve realizar, sempre que possível, os rituais necessários, 
banhos, sacudimentos, amacis, entre outros, que sejam adequados a 
seus Orixás e Guias. Ele deve se comprometer com aquilo que escolheu 
realizar por vontade, e estar pontualmente no terreiro com sua roupa 
sempre limpa. Deve também, sempre conversar com o chefe espiritual 
do Terreiro quando estiver com alguma dúvida, problema espiritual ou 
material ((AZEVEDO, 2010, p.22).

Essas recomendações revelam não somente o comprometimento indivi-

dual do médium quanto à sua preparação, mas também a presença de um “chefe 

espiritual” responsável pela sua orientação.
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1.2 O Caboclo das Sete Encruzilhadas

Imagem 2: Caboclo das Sete Encruzilhadas2

Durante a manifestação ocorrida em Zélio de Moraes, a entidade que lhe 

havia incorporado não se apresentou de imediato. No entanto, ao ser indagado 

para que se identificasse, deu a seguinte resposta:

O Espírito: se é preciso que eu tenha um nome, digam que eu sou o 
Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos 
fechados. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as fa-
mílias e que há de perdurar até o fim dos tempos (LINARES, 2009, p.22).

Essa foi a primeira vez que a palavra Umbanda foi pronunciada e, embora 

não se tenha registro concreto de quando ela surge enquanto crença, esse acon-

tecimento marca a instituição da Umbanda no Brasil. Porém, essa manifestação 

foi recebida com incredulidade e desprezo por parte do senhor José de Souza, 

que presidia a sessão espirita na qual tudo aconteceu.
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Ante o repúdio do senhor José de Souza, o Caboclo das Sete Encruzilha-

das se manteve firme, demonstrando sabedoria ao responder às indagações que 

lhes eram feitas, causando maior espanto, ainda, a profecia feita e que, pode-se 

arriscar dizer, se cumpriria nos anos seguintes.

Este mundo de iniquidade mais uma vez será varrido pela dor, pela ambi-
ção do homem e pelo desrespeito às leis divinas. As mulheres perderão a 
honra e a vergonha, a vil moeda comprará caracteres e o próprio homem 
se tornará afeminado. Uma onda de sangue varrerá a Europa e quando 
todos pensarem que o pior já foi atingido, uma outra onda, muito pior do 
que a primeira, voltará a envolver a humanidade e um único engenho 
militar será capaz de destruir, em segundos, milhares de pessoas. O ho-
mem será uma vítima de sua própria máquina de destruição (LINARES, 
2009, p.23).

Esse é apenas um trecho do diálogo que se sucedeu entre o senhor José 

de Souza e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que não se mostrou intimidado e 

convidou a todos que quisessem para se fazerem presentes no dia seguinte, na 

casa de Zélio de Moraes, que ele chamava de seu “aparelho”, onde qualquer en-

tidade poderia se manifestar, independe do que houvessem sido em vida. Essa 

não discriminação dos espíritos por sua condição social em vida seria funda-

mental para atrair, no dia seguinte, diversos adeptos para a Umbanda. Vale res-

saltar que vários membros da federação espírita estavam presentes na casa de 

Zélio de Moraes, que passaria a se chamar Tenda Nossa Senhora da Piedade. 

Esse fato suscita um questionamento: se as manifestações de Caboclos e Pre-

to-Velhos eram repudiadas e tratadas sem importância, por serem considerados 

espíritos inferiores, quem é o Caboclo das Sete Encruzilhadas para despertar o 

interesse e curiosidade daqueles que, até então, não lhes dava valor ou impor-

tância alguma?

Em vista de se obter conhecimento dessa entidade, que começa a guiar 

a Umbanda no seu surgimento, o escritor, poeta e jornalista Leal de Souza, que 

também era dirigente da Tenda Nossa Senhora da Conceição, dedicou-se à pes-

quisa, do que resultou um histórico da entidade em questão.

Estava esse espírito no espaço, no ponto de intersecção de sete cami-
nhos, chorando sem saber o rumo a tomar, quando lhe apareceu, na 
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sua inefável doçura, Jesus, e mostrando-lhe em uma região da Terra, as 
tragédias da dor e os dramas da paixão humana, indicou-lhe o caminho a 
seguir, como missionário do consolo e da redenção. Em lembrança des-
se incomparável minuto de sua eternidade e para se colocar no nível dos 
trabalhadores mais humildes, o mensageiro de Cristo tirou o seu nome 
do número dos caminhos que o desorientavam, e ficou sendo o Caboclo 
das Sete Encruzilhadas (LEAL DE SOUZA Apud LINARES, 2009, p.35).

Em seus estudos, Leal de Souza ainda constatou o grande conhecimento 

do Caboclo das Sete Encruzilhadas sobre a bíblia, o que confirmava a revelação 

feita à José de Souza quando da sua primeira manifestação.

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 1775. Mas, em minha última existência física, Deus conce-
deu-me o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro (LINARES, 
2009, p.22).

Por seus relatos, constatamos que, em suas duas reencarnações conheci-

das, o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio com a missão de alertar sobre acon-

tecimentos que afetariam o mundo.

Imagem 3: Padre Gabriel Malagrida3

3  LINARES, Ronaldo Antonio. Iniciação à Umbanda. São Paulo: Madras, 2009.
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No entanto, só nessa última ele veio como Caboclo, em missão dada pelo 

próprio Jesus Cristo, ou seja, embora ele tenha uma grande importância para 

a organização da Umbanda, ele não se coloca como um ser acima de todos os 

outros, mas, sim, como um enviado incumbido de trazer para as pessoas a men-

sagem de caridade recebida no momento em que se encontrava desorientado 

diante dos sete caminhos que lhes estavam apresentados, pertencendo à Linha 

de Ogun.

1.3 As sete linhas da Umbanda

Falar sobre as linhas da Umbanda é um tarefa um tanto complexa, pos-

to que muitos estudiosos atribuem uma diversidade grande das mesmas nesse 

seguimento religioso. Esse equívoco se pelo fato de que, muitas vezes, a va-

riedade de entidades manifestadas é confundida e, erroneamente, classificada 

como uma linha da Umbanda. Atendo-se a esse tipo de acontecimento, teria-se 

um grande número das já erradamente conhecidas, com margem para se “criar” 

tantas outras. Dessa forma, para se obter uma fundamentação segura quanto 

à quantidade e características das linhas da Umbanda, faz-se necessário uma 

explanação prévia a respeito dos chamados Orixás Ancestrais e a hierarquia de 

divindades que se segue, dando origem e significado às linhas da Umbanda e 

suas manifestações através dos médiuns, intermédios necessários para que a 

orientação divina possa chegar aos seres humanos na sua busca pela purifica-

ção por meio da bondade e caridade.

Segundo o mito da criação de origem nigeriana, na qual a Umbanda se 

baseia, Olorum (Deus) não teria criado o mundo sozinho. Ele teria emanado sete 

irradiações divinas (Fé, Amor, Conhecimento, Justiça, Lei, Evolução e Geração) 

e, posteriormente, teria incumbido sete Orixás, chamados de Orixás Ancestrais. 

Estes seriam a personificação das irradiações emanadas por Olorum e teriam 

a missão de realizar as essências divinas e concluir a criação da Terra, como 
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afirma Saraceni (2012, p. 109), “na cosmogênese nigeriana, Deus (Olodumare 

ou Olorum) delegou aos Orixás a função de concretizar o Ayê ou Terra (planeta) 

e os seres que o habitariam”. Dessa forma, a terra teria sido criada por Olorum, 

com o auxílio dos orixás Ancestrais, a partir das irradiações divinas emanadas 

por Olorum.

As sete irradiações planetárias não se restringem só ao nosso univer-
so religioso (material ou espiritual), mas, sim, alcança tudo o que existe 
neste nosso planeta, mas que se mantém oculto de nós por pertencer a 
outras dimensões da vida, muito mais populosa que a nossa.

Dentro desse nosso planeta há sete dimensões elementares básicas, 
que são: dimensão cristalina pura, dimensão mineral pura, dimensão ve-
getal pura, dimensão ígnea pura, dimensão eólica pura, dimensão telúri-
ca pura, dimensão aquática pura.

Cada uma delas tem um par de Orixás regentes, sendo que um é uma 
divindade masculina e outra é uma divindade feminina, ambas geradoras 
e irradiadoras de magnetismo mental, de energia viva e de sentimentos 
relacionados ao elemento que os distingue (SARACENI, 2012, p.111).

Essa cosmogênese fundamenta a estruturação da Umbanda em sete li-

nhas, que ordenaram a criação de tudo o que existe e os caminhos da criação. 

Como podemos ver a seguir.

1° Linha – sob a irradiação da Fé, essa linha é regida por Oxalá e seu par 

Oyá Tempo, sendo responsável pela fé e a religiosidade no planeta. Nela, a fé é 

irradiada de modo constante à todos, por meio de Oxalá, que também é o gera-

dor dessa fé. Por outro lado, Oyá Tempo gera e irradia a religiosidade. Porém, 

mesmo sendo continua, a ação de Oyá varia de acordo com as necessidades dos 

seres.

A fé é um mistério de deus. Já a religiosidade é um sentimento dos seres 
criados por Ele. Logo, Oxalá irradia essa qualidade divina denominada 
fé, e Oyá Tempo estimula ou paralisa a qualidade religiosa dos seres mo-
vidos pelos sentimentos desvirtuados (SARACENI, 2004, p. 71).

A ação de Oyá Tempo gira em torno de manter equilibrada a religiosidade 

nos seres. Por isso, sua irradiação não é constante. Dessa forma, se um ser 
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demonstra abatido, Oyá Tempo irradia religiosidade, do contrário, quando o in-

dividuo se apresenta eufórico, esse sentimento é paralisado em vista dos seres, 

movidos pelos seus aspectos emocionais, não se desviem do caminho da fé em 

Deus.

Assim sendo, então devem orar para Oxalá para que ele fortaleça cada 
vez mais a vossa fé em Deus e devem orar a Oyá Tempo e pedir a ele 
que o ampare na fé e não permita que seus emocionais desvirtuem a fé 
em Deus e os sentimentos religiosos (SARACENI, 2004, p. 72).

Fé e religiosidade são dois atributos diferentes, sendo que este último, es-

tando em desequilíbrio, desvirtuado, pode fazer com que o indivíduo tenha sua 

fé em Deus comprometida. Dessa forma, conclui-se que, Oxalá gera e irradia a 

fé, e as orações à ele são no sentido de que ela seja fortalecida. Por outro lado, 

Oyá Tempo gera e irradia a religiosidade, e as orações são com o objetivo de que 

esse sentimento permaneça equilibrado, para que os aspectos da pessoa não 

comprometam sua fé em Deus.

2° linha – sob a irradiação do Amor, essa linha é regida por Oxum e seu par 

Oxumaré. A primeira divindade, sendo ela mesma próprio amor de Deus, cons-

titui- se como a própria concepção das coisas, pois é ele quem faz a agregação 

necessária para que a existência possa acontecer, existindo, assim, em tudo e 

todos que forem criados por Deus, pois ela é o próprio amor D´ele.

Oxum, a partir das agregações, dá origem à concepção das coisas, já que 
ela é a própria concepção divina enquanto qualidade do divino Criador, 
que individualizou essa Sua qualidade nela, a sua divindade do amor, 
que agrega e concebe.

Esse aspecto dessa divindade de Deus não está restrito só à concepção 
porque, por ser uma qualidade divina, está em tudo que foi criado e em 
todos os aspectos da criação, seja ela animada (seres) ou inanimadas 
(substâncias) (SARACENI, 2004, p.83).

É Oxum, na sua qualidade agregadora do amor divino, que permite, ou 

mesmo, que concebe a vida entre os seres, pois ela rege a própria gestação na 
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carne e a proliferação dos seres por meio dela. Por outro lado, o seu par Oxuma-

ré, age como uma divindade renovadora da criação.

Enquanto Oxum dá origem ás coisas a partir das suas agregações no amor 

divino, Oxumaré age na perspectiva de manter o equilíbrio e harmonia dessa cria-

ção, ou de restabelecê-la. Sempre que as agregações feitas por Oxum se tornam 

instáveis, a criação fica em desequilíbrio e desarmonia. Nessas circunstâncias, 

Oxumaré desfaz as agregações, as ligações, que perderam sua estabilidade e as 

refaz sob novas condições, para restabelecer o equilíbrio.

Mas o mistério Oxumaré não se limita só a diluir as agregações, pois seu 
fator renovador traz em si a qualidade de renovar um meio ambiente, 
uma agregação, uma energia, um elemento e até os sentimentos dos 
seres.

O divino orixá da Renovação da vida é a divindade unigênita em Deus 
que traz em si, e em si mesmo o orixá que tanto dilui as causas dos 
desequilíbrios quanto gera de si as condições ideais para que tudo seja 
renovado, já em equilíbrio e harmonia (SARACENI, 2004, p.85).

A ação de Oxumaré restitui não somente as agregações, mas também o 

ambiente em que elas acontecem para que o equilíbrio seja restabelecido e as 

novas agregações não sejam comprometidas novamente e, assim, a criação 

possa renovar a harmonia.

3° linha – sob a irradiação do Conhecimento, esta linha é regida por Oxós-

si. Ele é o próprio conhecimento do Criador, presente em todo o ato da criação, a 

onisciência de Olorum. Continuamente ele gera conhecimentos divinos e sobre a 

origem das coisas, sendo irradiado constantemente para todos. Essa irradiação 

atua nos seres com o intuito de estimular a desenvolver suas capacidades racio-

nais para que, conhecendo melhor os mistérios divinos, eles sejam religados ao 

Criador.

Seu magnetismo expande as faculdades dos seres, aguça o raciocínio e 
os predispõe a buscar a gênese das coisas (o conhecimento sobre elas). 
Logo, Oxóssi é o estimulador natural dessa busca incessante sobre nos-
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sa própria origem divina e quanto mais sabemos sobre ela, maior é o 
nosso respeito para com a criação e mais sólida é nossa fé em Deus, pois 
passamos a encontra-lo em nós mesmos (SARACENI, 2004, p. 104).

Nessa perspectiva de conhecer a origem divina e aumentar o respeito para 

com Deus, encontramos, atuando junto à Oxóssi, Obá, a orixá que trata de con-

centrar o raciocínio dos seres em vista de tornar seu conhecimento consistente 

e firme. Ela é responsável tanto para impedir que o seres se encaminhem para 

o fanatismo, guiando-se por conceitos religiosos errados, quanto para corrigir o 

seres.

Obá é vista e interpretada como a mestra rigorosa, inflexível e irredutível 
nos seus pontos de vista (conceitos sobre a verdade). Ela não é envol-
vente, mas sim absorvedora. Ela não é amorosa, mas sim corretiva, e 
não se peja se tiver que esgotar toda a capacidade de raciocinar de um 
ser que se emociona e se desequilibrou mentalmente (SARACENI, 2004, 
p. 105).

A ação de Oxóssi é irradiar para todos o conhecimento sobre a origem di-

vina das coisas e, ainda, estimular os seres a desenvolverem suas faculdades 

mentais para melhor conhecer e respeitar o Criador. Enquanto Obá, preza pela 

fidelidade desse conhecimento e, para alcançar esse objetivo, sua correção é 

severa, para que a emotividade e o fanatismo não desvirtuem os conceitos reli-

giosos e nem desequilibrem a fé.

4° linha – sob a irradiação da Justiça, Xangô é o regente dessa linha, sen-

do ele mesmo a própria justiça divina. Ele é o responsável pelo equilíbrio que 

sustenta toda a criação. Sua irradiação visa levar os seres à serenidade. Para 

isso, ele consome as emotividades para que sejam levados ao equilíbrio. Ele é 

em si mesmo a justiça, a força equilibradora e, ainda, gera e irradia para os seres 

essa qualidade, de forma que quem a absorve tem capacidade de se tornar paci-

ficado e restaurador do equilíbrio no ambiente em que se encontra.

Essa qualidade equilibradora está presente em todos os processos divi-
nos (criação e geração). Por isso, assim que algo alcança seu ponto de 
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equilíbrio, o processo criador ou gerador é paralisado e o que foi criado 
ou gerado estabiliza-se e adquire uma definição só sua, que o qualificará 
dali em frente (SARACENI, 2004, p.122).

Mas sempre que esse equilíbrio é quebrado, Xangô consome a emotivi-

dade causadora do desequilíbrio e purifica o ser. A partir desse momento, o seu 

par, Iansã, passa a atuar nesse ser, já livre dos seus vícios, dando-o uma nova 

direção e o conduzindo para um novo caminho, onde ele poderá continuar seu 

processo de evolução.

5° linha – regida por Ogum, esta é a irradiação da Lei, sendo ele a própria 

Lei Maior que se aplica em tudo e todos, ordenando todos os aspectos da criação 

para alcançarem sua evolução. Como grande ordenador, sua irradiação é apli-

cada, ainda, sempre que o ser se desvia do caminho da retidão. Junto à Ogum, 

encontra-se Égunitá, o orixá responsável pelo caráter da aplicação da Lei Maior. 

O seu fogo atinge os seres que se deixam levar pelos vícios e, consequentemen-

te, se tornam desequilibrados, ou desvirtuam a Lei Maior.

O fogo de Egunitá consome as energias dos seres apaixonados, emo-
cionados, fanatizados ou desequilibrados, reduzindo a chama interior de 
cada um (sua energia ígnea) a níveis baixíssimos, apatizando-os, para-
lisando-os e anulando seus vícios emocionais e desequilíbrios mentais, 
sufocando-os (SARACENI, 2004, p.134- 135).

Ogum é o grande legislador, uma vez que ele é a própria lei divina. Por 

outro lado, Egunitá é responsável pelo cumprimento dessa lei regida e ordenada 

por Ogum. Sendo atraído pelo próprio ser que perde o equilíbrio, Egunitá sabe 

sempre onde e em quem atuar para aplicar sua punição.

6° linha – esta é a irradiação da Evolução, regida por Obaluaê. Nela, estão 

presentes dois aspectos fundamentais de Olorum, o Criador: de um lado, a es-

tabilidade que proporciona aos seres um ambiente ideal, por outro, a mobilidade 

que permite aos seres estarem em constante movimento, favorecendo, dessa 

forma, sua evolução. Esse duplo aspecto garante a sustentação da criação (es-



32

UMBANDA: ritual e imagem

Ennio Silva de Souza

tabilidade) e impede que os seres fiquem imóveis. É Obaluaê, a partir de suas 

irradiações, que mantem o movimento contínuo de tudo e todos, fazendo com 

que os seres tenham vontade de seguir em frente ante as dificuldades, a buscar 

níveis mais elevados e mais próximo de Deus.

Obaluaê é evocado como senhor das almas, dos aceleradores de sua 
evolução, e todos sentem uma calma e um bem-estar incrível quando um 
ser natural de Obaluaê baixa num médium e gira no templo, pois ele traz 
em si a estabilidade, a calmaria, além da vontade de avançar, de seguir 
adiante e de ir para mais perto de Deus (SARACENI, 2004, p. 152).

A ação de Obaluaê gira em torno de permitir que os seres possam fazer a 

passagem para outros níveis evolutivos. As incorporações de seus seres naturais 

estabiliza os seres para que, uma vez sustentados, estáveis, possam continuar 

evoluindo. Cooperando nessa ação, encontra-se o seu par, Nanã Buruquê. Ela 

não atua sobre tudo e todos, mas somente sobre aqueles que, devido seus ví-

cios, pararam de evoluir. Os excessos que causam o desequilíbrio emocional nos 

seres são desfeitos, os vícios que os escravizam são enterrados. Assim, o ser 

está pronta para novamente ser estabilizado e posto em movimento, pela atua-

ção de Obaluaê. Mas a ação de Nanã se estende `preparação dos espíritos que 

estão prestes a reencarnar.

Por essa sua qualidade ela é a divindade ou mistério de Deus que atua 
sobre todos os espíritos que vão reencarnar, pois decanta todos os seus 
sentimentos, magoas e conceitos, e os adormece para que Obaluaê re-
duza-os ao tamanho de feto no útero da mãe que os reconduzirá à luz da 
carne. (SARACENI, 2004, p.153-154)

Obaluaê e Nanã Buruquê regem a linha da Evolução. Ele estabilizando o 

meio e colocando o ser em movimento. Ela, desfazendo os excessos e vícios 

que desvirtuam os seres e paralisa sua evolução, bem como prepara os espíritos 

para que Obaluaê os transforme novamente em fetos, prontos para a próxima 

reencarnação.

7° linha – a irradiação da Geração Divina tem como regente Iemanjá. Ela 

é a própria geração e criatividade de Olorum. Ela, irradia essas duas qualidades 
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divinas, tornando os seres criativos e geradores. Essas características também 

determinam outro aspecto presente em Iemanjá: o amor maternal despertado 

nos seres. Esse amor se desenvolve e se manifesta nos seres que seguem sua 

irradiação de modo correto. Quanto à seu aspecto da criatividade, é ela que pos-

sibilita aos seres buscar novos meios para se adaptarem às circunstâncias difí-

ceis da vida. Em relação ao caráter gerador, é ele quem permite a fusão, a união 

das coisas e seres para que possam multiplicar-se.

Ela, por ser em si mesma a qualidade criativa e geradora de Olorum, en-
tão gera de si duas hierarquias divinas: uma é regida pelo orixá da criati-
vidade, que gera em si mesmo essa qualidade e a irradia de forma neutra 
a tudo o que vive, tornando todos os seres, criaturas e espécies muito 
criativos e capazes de se adaptar às condições e meios mais adversos à 
vida. A outra é regida pelo orixá da geração, que é em si mesmo a quali-
dade genésica do Divino Criador e gera e irradia essa qualidade a tudo e 
a todos, concedendo a tudo e todos a condição de se fundir com coisas 
ou seres afins para multiplicar-se e repetir-se (SARACENI, 2004, p. 162).

Preservando esse duplo aspecto de Iemanjá, criatividade e geração, atua 

junto à ele Omolu. Ele protege a vida, paralisa e pune o que se desvirtua. Assim 

como Iemanjá une os seres afins para que possam gerar, Omolu conduz os seres 

afins para os mesmos lugares. Ele não atua sobre tudo e todos, mas somente 

sobre aqueles que, por algum motivo, desvirtuam ou degeneram a criação, esta-

belecendo sentidos opostos aos determinados pelo Criador.

A cada um segundo seu merecimento é o que diz a Lei. Já o mistério 
Omolu aplica esse princípio em seu aspecto negativo e o define assim: 
a cada um segundo seus atos. Se positivos, que sejam conduzidos à 
luz da vida, mas, se negativos, que sejam arrastados para os domínios 
sombrios da morte dos sentidos e sentimentos desvirtuadores da vida 
(SARACENI, 2004, p. 163).

Por esse aspecto, se torna injustificável o temor à Omolu pelo fato dele 

reger os cemitérios e os espíritos dos mortos. Pois, somente os seres que aten-

tam contra a vida recebem sua ação, enquanto os seres que se mantem retos, 

em sintonia com os sentidos divinos, terão sua criatividade aguçada por Iemanjá, 

além de aumentarem suas possibilidades de geração de outras coisas ou seres.
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CAPÍTULO 2

RITOS E OBJETOS 
DA UMBANDA
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As religiões tem como objetivo principal estabelecer uma relação entre 

seus adeptos e suas divindades. Em busca de alcançar seu intuito, foram criados 

modos, maneiras para que os fiéis pudessem conhecer e cultuar seus deuses. 

Essas maneiras de cultuar os deuses se chamaram ritos. Durante muito tempo, 

eles eram feitos de forma bem simples, primitiva até, pois o homem tinha a com-

preensão da presença dos deuses em toda a natureza. Consequentemente, o 

culto à natureza se configurava como culto às próprias divindades nas quais se 

acreditavam.

Para eles Deus era o sol que germinava as sementes lançadas à terra, 
era a própria terra que alimentava e dava vida às sementes, era a chuva 
bendita que vinha do céu para molhar a terra e fazer crescer as planta-
ções, matar a sede e encher seus poços de água.

As árvores que davam bons frutos também eram respeitadas e algumas 
eram objetos de culto.

Consequentemente, a natureza era sagrada para aqueles povos sim-
ples. Eles encontravam Deus em todos os lugares, toda manifestação da 
natureza era uma manifestação divina (SARACENI, 2012, p. 18).

No entanto, à medida em que as sociedades foram evoluindo, a sua forma 

de se relacionar com suas divindades foram modificadas, adequadas ás trans-

formações culturais existentes. Com isso, os ritos religiosos passaram a receber 

uma estruturação mais organizada, com local próprio para o culto, gestos, sím-

bolos e posturas a serem adotadas para que a comunicação com as divindades 

pudesse ser estabelecida de forma de forma mais segura, mais próxima e eficaz. 

Com essas modificações, surge, ainda, a figura do líder religioso, responsável 

por toda liturgia do culto e pelas diretrizes de sua religião, assumindo uma posi-

ção acima dos demais adoradores.

Porém, a Umbanda busca fazer o movimento inverso, ou seja, visa esta-

belecer entre seus adeptos e as divindades uma relação mais próxima e direta. 

Nesse ponto, o médium recebe a importante missão de ser o canal, o elo entre 
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os planos da vida material e espiritual. Para isso, o ritual umbandista é ligado à 

própria natureza, pois as irradiações divinas estão presentes nela. Dessa forma:

O que importa atualmente é manter o maior contato possível com as 
forças da Natureza, pois aí está o maior mistério do ritual de Umbanda, 
o ritual aberto a todos os povos, sem distinção de cor, credo ou raça, já 
que as forças da Natureza atuam em todos os pontos do globo terrestre, 
quase sempre de forma oculta (SARACENI, 2012, p.23).

O ritual de contato com a Natureza como forma de cultuar os deuses não é 

novidade da Umbanda. Essa prática já existia em vários povos da África, Améri-

ca, etc e foram sendo suprimidas pelos europeus à medida em que passaram a 

impor sua cultura aos povos que dominavam.

Quando o expansionismo das religiões verticais se fez sentir nestes                
locais, o culto de divindades naturais foi suprimida a ferro e fogo, a natu-
reza foi desprezada, a lógica simples do seu ritual foi suprimida (SARA-
CENI, 2012, p. 25).

Mas, essa é uma outra discussão. O importante do ritual umbandista é, 

principalmente, resgatar essa ligação do homem com suas divindades, reconhe-

cidas na própria natureza, regida pelos Orixás. Para isso, aqueles que pretendem 

conhecer mais sobre os mistérios de Deus deve passar por algumas etapas ne-

cessárias para sua preparação espiritual nessa jornada.

2.1 O Batismo e o Amaci

Nas mais diversas religiões espalhadas pelo mundo, quando um adepto 

começa uma nova etapa dentro do seu seguimento, é comum acontecer o ritual 

do batismo, ou de iniciação, dependendo da tradição religiosa. Por esse rito, o 

indivíduo entra em um novo momento das sua vida pessoal e religiosa. Na Um-

banda, o batismo não só faz a passagem do adepto para essa nova fase, como 

define ao médium a Entidade que irá acompanha-lo nos seus trabalhos e na sua 

missão de favorecer o crescimento espiritual dos seus consulentes. Devido o 
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grande compromisso que o médium terá daí em diante, a sua preparação para 

receber o batismo possui alguns preceitos que devem ser executados fielmente 

para que, no momento do ritual, seu corpo e alma estejam preparados.

Durante sete dias que antecedem o ritual é preciso purificar o corpo por 
meio de banhos que equilibram a energia espiritual e a física. Portanto, 
quando começarem os banhos, deve-se acender uma vela de sete dias 
em local apropriado, e tomar banho todos os sete dias. Muitas casas 
recomendam banhos com ervas neutras como folha- da-costa, folha-da-
-fortuna, tapete-de-Oxalá (boldo) ou arruda, porém, depende de cada 
uma e da necessidade do médium, pois são todas ervas de Oxalá, mas 
caso seja preciso usar as ervas de seus próprios guias, isso lhe será 
informado.

Durante a semana deve-se evitar ambientes carregados e usar roupas 
brancas ou o mais clara possível. Faça dessa semana a sua melhor se-
mana (AZEVEDO, 2010, p.24).

A preparação para o batismo, durante a semana que antecede o rito é fun-

damental importância e não deve ser vivida fora desses preceitos. É necessário 

que o médium esteja com suas energias equilibradas no momento do batismo, 

caso contrário, ele não poderá conhecer com clareza os mistérios divinos que 

lhes são revelados e, ainda, sua mediunidade ficará comprometida, não poden-

do, dessa forma, alcançar o desenvolvimento devido para exercer sua missão na 

Umbanda. O ritual deve ser feito, de preferência, em uma cachoeira, mas antes 

que se chegue ao local determinado, deve-se fazer uma oferenda (farofa, água 

ou gym) para Exu, mensageiro da carne e do corpo, como modo de expressar, ou 

até mesmo entregar seu corpo para receber as energias que irão favorecer sua 

evolução, se desprendendo de suas necessidades corporais.



38

UMBANDA: ritual e imagem

Ennio Silva de Souza

Imagem 4 : Batismo4

Chegando ao local onde o batismo deve ser realizado, uma cachoeira de 

preferência, o espírito que irá dirigir a sessão deverá ser evocado e incorporado 

no dirigente da casa que realiza a cerimônia. Os espíritos que irão auxiliar du-

rante o ritual também serão incorporados e assim permanecerão até o fim dos 

trabalhos. os que não irão colaborar na cerimônia do batismo passarão, farão sua 

saudação a todos os presentes e se retirarão. A partir desse momento, aqueles 

que serão batizados são postos diante do espírito dirigente para dele receberem 

as instruções sobre o novo momento que irão viver dentro da Umbanda.

O espírito dirigente fala sobre os direitos e obrigações dentro da Umban-
da, sobre o que se espera do comportamento do médium e como ele 
deve se portar no caminho da evolução espiritual. Ele fala também sobre 
os caminhos de cada um, pois nem todos se tornarão dirigentes ou incor-
porarão sempre. Deve-se dizer que as festas de uma Casa servem para 
agradecer aos deuses, e não para inebriar o corpo e perverter o espírito 
(AZEVEDO, 2010, p.26).

Uma vez feita essa instrução, cada um dos que serão batizados receberão 

sinais no corpo (pequenas cruzes), serão purificados com incenso, aspergidos 

com água e sal grosso. Durante cada uma dessas etapas cantos são entoados 
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para que os Orixás concedam benção e proteção. Após esse momento, o que 

será batizado segura uma vela especifica para o ritual, representando o fogo de 

Xangô (Justiça). É esse fogo que deve orientar o coração do iniciado. Então, as 

pessoas presentes no local depõem sobre sua história de vida e faz-se um canto 

para Xangô.

Pedra rolou Pai Xangô 

Lá nas pedreiras 

Afirma o ponto meu Pai 

Na cahoeira

Tenho meu corpo fechado

Xangô é meu protetor 

Afirma ponto meu filho 

Pai de cabeça chegou 

Xangô morreu de velho 

Na pedra ele escreve 

Justiça meu Pai, Justiça 

Ganhou quem mereceu 

Justiça meu Pai, Justiça 

Ganhou quem mereceu. 

(AZEVEDO, 2010, p. 29)

Daí, o dirigente dos trabalhos faz a unção do alto da cabeça dos que serão 

batizados. Todos, juntos, cantam para Iemanjá e, então, recolhe-se a água da 

cacheira para, de fato, realizar o batismo.

O filho deita-se sobre a toalha branca com a cabeça em direção à ca-
choeira. Então, canta-se para Oxum, a senhora das águas doces, mãe 
amorosa que abre os braços para receber o filho na Umbanda.

A água é jogada em sua cabeça, e ele escolhe um santo católico para 
ser seu padrinho espiritual e uma madrinha (pessoa), que será sua teste-
munha no processo – a madrinha não precisa ser da religião, mas deve 
entender a importância do que se passa ali (AZEVEDO, 2010, p. 30).
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Após esse momento, o batismo se encaminha para seu final. Assim, o filho 

faz a prece de Cáritas, pela qual ele pede força à Deus para superar as dificulda-

des da vida, luz para guia-lo à verdade, compaixão, caridade, consolo, seguran-

ça, justiça e todo amparo que o Pai pode dar. Segue-se com a Profissão de Fé da 

Umbanda, o Hino da Umbanda, um canto pelo próprio batismo (nesse momento 

os recém- batizados banham-se com as roupas que estão usando) e finaliza-se 

a cerimônia com uma saudação às sete linhas. Porém, quando aquele que será 

batizado chega com suas habilidades mediúnicas sem controle, é preciso, antes 

de se batizar, passar por outro rito para que essa habilidade seja reequilibrada: 

o Amaci.

O Amaci é um ritual feito tanto em médiuns que não são ainda batizados, 

quantos em médiuns mais antigos. Ele serve para tornar o médium mais recep-

tivo às energias, mais equilibrado. A preparação do Amaci, nos sete dias que 

antecedem o ritual, é igual à do batismo.

O médium que receberá o Amaci deverá passar por uma preparação de 
sete dias. Entre suas obrigações para esse período estão: manter uma 
dieta controlada, abster-se de bebidas alcoólicas, do fumo e das relações 
sexuais (inclusive da masturbação), banhar-se diariamente com ervas 
como manjericão, tapete-de-Oxalá, folha-da-costa, entre outras (AZEVE-
DO, 2010, p.36).

O cumprimento dessas obrigações é fundamental, pois a quebra de qual-

quer um desses preceitos implica no desequilíbrio das energias do médium. Ele 

ainda deverá escolher os padrinhos. Caso já seja batizado, geralmente se man-

tem os mesmos. Se o médium ainda não for batizado, é aconselhado que esco-

lha os mesmos que, também, serão seus padrinhos de batismo. Todo o ritual do 

Amaci tem como objetivo controlar a mediunidade do filho, seja dando força por 

meio das energias que o médium recebe durante todo processo, seja acalmando 

essa capacidade, sobretudo pelas vezes em que se manifesta de modo muito 

intenso.
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O médium não participa da preparação do rito, nem pessoas que possuam 

qualquer ligação à ela, seja vinculo sanguíneo ou afetivo. Na abertura do rito 

canta- se para Oxalá e Iemanjá, embora possa-se também cantar para suas refe-

rências católicas. Após a oferenda para Exu, como no batismo, entoa-se o canto 

de abertura do ritual em si. Nesse momento, se utilizará o banho preparado com 

ervas específicas.

Enquanto se canta, é derramado o liquido na cabeça do médium, e os 
fios dele são colocados na bacia menor em que está o resto do liquido, a 
qual se completa com um pouco do que caiu de seus cabelos e cabeça 
(AZEVEDO, 2010, p. 39).

Como no batismo, nesse ritual o médium usa roupa branca. Além disso, 

sua cabeça é envolvida com um pano para ser protegida da água, pois o banho 

nessa parte do corpo só pode ser feita pelo Pai de Santo ou a Entidade dirigente. 

Após o término do ritual o médium se recolhe e passa a noite deitado em uma 

esteira, em silêncio, para não romper o equilíbrio e harmonia das energias que 

passaram a fluir em seu corpo a partir desse rito.

Paralelo a isso, as folhas utilizadas no preparo do banho devem ser des-

pachadas em um rio limpo, ou jardim, nunca no lixo, pois estando carregadas de 

energia, devem retornar à natureza. Outro ponto importante do Amaci, é o fato 

de que ele não precisa ser mantido contra a vontade do médium. Caso ele queira 

deixar a Casa ou a Umbanda, ele não só pode, como deve, fazer um ritual de 

purificação para “levantar” o Amaci. Isso deve ser feito porque as energias que 

ele recebe vem da natureza, por isso, não deve ser quebrado, sob o risco da 

natureza se voltar contra o médium no qual essas energias habitam, mas sim, 

devolvidas para a natureza.

2.2 Trabalhos e Banhos

Trabalhos, dentro da Umbanda, referem-se ao próprio culto realizado. Mes-
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mo quando se trata de trabalhos rotineiros, é importante que os integrantes deem 

seu devido valor e respeito. Por isso, sua abertura já é repleta de significado e 

veneração, desde a chegada ao terreiro onde todo o trabalho será feito, onde 

deverá chegar concentrado, em silêncio, buscando se desprover ao máximo de 

qualquer pensamento que possa lhe causar perturbação.

Ao chegar ao portal de acesso ao terreiro, terá que cruzar o chão três 
vezes com sua mão direita. Isso o obrigará a tocar o solo com um dos 
joelhos, ato de humildade que significa que o referido filho de fé reconhe-
ce estar pisando em solo sagrado (LINARES, 2009, p. 128).

Esse respeito ao espaço sagrado deve ser demonstrado por todos os que 

se encontram presentes, sobretudo, no zelo pelo silêncio absoluto nos momentos 

de meditação. Canta-se para Oxum e Oxalá na abertura dos trabalhos, abrem-se 

as cortinas que ocultam o conga (altar) e entoa-se o ponto para “bater cabeça”, 

que é o momento em que o filho de fé, deitado de bruços numa esteira diante do 

altar, toca a testa no chão como sinal de sua submissão e dependência divina.

Imagem 5: Bater cabeça5

Logo após, o filho fica diante do Babalaô para que este cruze suas costas 

(do filho) orando mentalmente, preparando-se, após, para a defumação com in-

5  Imagem de internet
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censo com o seguinte ponto.

Defuma com as ervas da Jurema 

Defuma com arruda e guiné

Defuma com as ervas da Jurema 

Defuma com arruda e guiné

Com benjoim, alecrim e alfazema 

Vamos defumar filhos de fé

Com benjoim, alecrim e alfazema 

Vamos defumar filhos de fé

(AZEVEDO, 2010, p. 130)

Esse ponto deverá ser repetido enquanto a defumação não estiver comple-

ta, que se encerra somente depois que todos os presentes são envolvidos pela 

fumaça do incenso.

Imagem 6: defumação6

6  Imagem de internet
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Terminada essa etapa, faz-se a prece para a abertura e, então, iniciam-se 

os trabalhos, onde ocorrem as consultas, passes, etc..sendo importante, ainda, 

também se realizar trabalhos nas matas e praias. Esses locais são pontos de 

energia e realizar trabalhos neles servem para que os médiuns, que tem suas 

energias desgastadas, possam renová-las para exercer sua atividade com equi-

líbrio e harmonia.

O Banho

O banho, na Umbanda, é um preparado de ervas que tem como finalidade 

lavar o corpo das más energias e maus fluidos que, por ventura, passam a fluir 

no médium pelo desgaste em suas obrigações. Por isso, sempre antes de ir para 

o terreiro ele deve fazer seu banho ritual, para que cumpra suas obrigações com 

as energias purificadas. É comum após o banho o médium fazer sua defumação 

com incenso. Também é frequente que se recomende aos consulentes, seguindo 

todas as recomendações necessárias para o preparo e execução do banho.

O banho é preparado fervendo-se as ervas em água e deixando-se de-
pois em infusão por 15 minutos, abafando-se o recipiente (panela, por 
exemplo). Depois, coam-se as ervas e ele está pronto para o uso.

Antes, porém, deve-se tomar o banho normal higiênico. Logo após, jo-
ga-se a infusão de ervas por cima dos ombros, evitando-se molhar a 
cabeça. Espera-se que a água escorra por todo corpo e, após alguns 
minutos, faz-se uma vigorosa fricção com uma toalha seca (LINARES, 
2009, p. 144).

Como no Amaci, as ervas são dispensadas em água corrente, pois trata-se 

de energia da natureza e para ela deve voltar. Nenhum banho é igual a outro, 

pois as ervas utilizadas devem ser relativas aos Orixás nos quais se buscam au-

xilio, muito embora algumas ervas sejam usadas no preparo do banho de mais de 

um Orixá: a angélica, por exemplo, serve para preparar o banho relativo a Inhaçã 

e Iemanjá, enquanto que o Capim-santo serve para o banho apenas deste último 

Orixá.
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2.3 Vestimentas e Objetos

Dentro do ritual da Umbanda, não somente os gestos e posturas tem sig-

nificados para tudo o que acontece. Mas, também, as vestimentas e objetos que 

são utilizados durante todo o ato celebrativo.

Quanto às vestes, ou indumentária, elas por si só correspondem a toda 

uma linguagem própria que transmite aos participantes do rito uma série de in-

formações sobre o que ocorre naquele momento. Tanto os trabalhos que serão 

realizados, quanto os próprios membros podem ser identificados pelas vestimen-

tas que utilizam.

•	 Para as roupas de um Filho de Santo existe toda uma linguagem 
própria que o identifica como:

•	 Parte de um determinado templo ou Casa;

•	 Parte de um determinado grupo dentro da Casa ou de sua doutrina 
Umbandista;

•	 Possuidor de um determinado cargo dentro do templo;

•	 Com determinado tempo de convivência e aprendizado dentro da 
Casa;

•	 Em qual estágio de evolução espiritual suas entidades estão, em rela-
ção às dos dirigentes e às de outros frequentadores;

•	 Quais são suas entidades e guias;

•	 E, por fim, quais são seus Orixás. (AZEVEDO, 2009, p. 18-19)

A vestimenta na Umbanda é, por si só, uma linguagem própria que comu-

nica, de imediato, aos que tem entendimento sobre seus significados, toda a 

ambientação da Casa e a importância do que irá ser celebrado. Pode-se perceber 

isso ao observar-se as roupas utilizadas em dias de festas, pois são mais pom-

posas, visto que é um momento de jubilo e regozijo em honra do Orixá que guia 

os trabalhos daquela Casa.
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Imagem 7: roupa de Mãe de Santo7 Imagem 8: roupa de Pai de Santo8

As roupas usadas em dias de trabalho, embora, na aparência, sejam mais 

simples, trazem também em si toda uma significação que auxilia na organização 

dos trabalhos. Pela roupa, sabe-se quem é quem e quais suas funções, sem que 

seja preciso o dirigente delegar, no inicio dos trabalhos, tarefas, pois, ao mesmo 

tempo em que a roupa confere uma identidade, ela também determina a função 

de cada dentro do rito.
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Imagem 9: roupa de Filha de Santo9        Imagem 10: roupa de Filho de Santo10

Os detalhes das roupas também são fundamentais. Nada na vestimenta 

da Umbanda está presente como puro adereço, como por exemplo, sabe-se o 

tempo que um filho de fé está no caminho da Umbanda por meio dos detalhes de 

suas roupas

Imagem 11: detalhes das sais11

No que se refere aos objetos, eles também possuem uma carga simbólica 

importante para a Umbanda, de modo que nenhum é utilizado sem que esse uso 
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esteja ligado aos trabalhos realizados na religião. Dentre eles podemos destacar 

alguns: a vela, a toalha ritualística, o patuá, os fios e guias.

A Vela

A vela, ao longo da história humana, sempre teve uma grande importância 

para o homem nas suas atividades de práticas religiosas (visto o fogo sempre 

teve uma conotação sagrada). Na Umbanda, o uso das velas é herança do ca-

tolicismo e, inicialmente, era apenas branca, pois ela representa, justamente, a 

própria luz do Divino Criador. Tempos depois, passou-se a adotar uma cor de 

vela para representar os Orixás e, daí por diante, criaram-se velas especificas 

para determinados fins, com formatos próprios.

Podemos citar como exemplo as seguintes vela: VELA ESPADA: usada 
para Inhaçã ou Ogum.

Vela na forma de ROSA: usada para vários Orixás e também para Pom-
bagiras.

Vela SETE GALHOS: usada para desmanchar, por meio de Magia Bran-
ca, trabalhos de Magia Negra. Quando nas cores preto e vermelho, são 
utilizadas para promover o mal.

Vela CAIXÂO: utilizadas por pessoas maléficas que pretendem a morte 
de outra pessoa (LINARES, 2009, p.138).

Vale lembra que embora, popularmente, essas velas tenham ganho uso 

em alguns terreiro ou tipos de trabalhos, elas são consideradas como formas de-

turpadas, posto que a vela branca representa o Ser Supremo, o Divino Criador. 

As variações de cor e forma derivam da imaginação daqueles que distorcem a 

prática umbandista.
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A Toalha

A toalha utilizada no ritual de Umbanda são próprias pra essa finalidade, 

ou seja, é um item sagrado. Também é conhecida como Toalha de Pescoço, pois 

é colocada no pescoço do médium e desce pelos lados até chegar à altura da 

cintura, branca, com fins claros dentro do ritual.

Imagem 12: Toalha ritualística12

Serve para envolver as guias.

É usada para saudar o conga (bater cabeça)

É usada para auxiliar no amparo ao médium, quando da incorporação 
(evita-se tocar diretamente, principalmente quando é do sexo oposto).

Serve para envolver a cabeça do médium após a sua consagração em 
uma obrigação (LINARES, 2009, p. 140).

A Toalha Ritualística, ou Toalha de Pescoço, tem tamanha importância na 

Umbanda, que se toma cuidado no seu momento de lavagem, nunca misturan-

do-as com as roupas de uso comum.

12  Imagem de internet
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O Patuá

O uso do patuá, da forma como hoje se entende, tem sua origem com 

os negros mandingas, trazidos para estas terras como escravos. Os mandingas 

eram um povo que próximo aos árabes, no que decorreu o fato de, muitos deles, 

se tornarem mulçumanos e obtendo uma cultura diferenciada dos demais, como 

por exemplo, sabiam ler e escrever, além de possuírem domínio da matemática. 

Ao serem traficados para o Brasil e colocados junto com outros negros africanos, 

a questão religiosa era ponto de conflito entre eles, pois os mandingas (negros 

mulçumanos) consideravam infiéis os negros que permaneceram nos cultos afri-

canos.

Os negros que praticavam o culto aos Orixás eram vistos como infiéis 
pelos negros mulçumanos. O branco, aproveitando-se dessa rivalidade e 
confiando aos mandingas funções superiores que os demais, fazia a ani-
mosidade entre eles crescer. Os mandingas não eram obrigados pelos 
brancos a ingerir restos de carne de porco e, até mesmo, era permitido 
que trouxessem trechos do Alcorão encerrados em pequenos invólucros 
de pele pendurados ao pescoço (LINARES, 2009, p. 141).

Devido seu nível cultural mais elevado do que os demais, os mandingas 

eram postos em postos como capitães-do-mato, responsáveis pela caça e cap-

tura dos negros que fugiam. O involucro pendurado ao pescoço (patuá) servia 

como sua identificação, pois somente os mandingas o utilizavam. No entanto, o 

patuá passou a ser usado como peça de estratégia de fuga, pois os negros, vi-

sando escapar, o penduravam com o objetivo de se passarem por mandingas e 

escaparem sem serem perseguidos.
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Imagem: objetos de preparo do patuá13                   imagem: patuá14

Porém, sempre que um mandinga suspeitava de um negro que portava um 

patuá, ele o interrogava em árabe. Caso o negro não respondesse, sabia-se logo 

que se tratava de uma tentativa de fuga. Os brancos passaram a associar esse 

nível de cultura ao uso de feitiçaria, acreditando que o patuá era sua fonte.

Com esse pensamento se espalhando, com o passar do tempo e a abolição 

da escravidão, cada vez mais negros passaram a usar o patuá como forma de 

pedir proteção, sobretudo quando a Umbanda passou a tomar força.

As pessoas que buscavam proteção começaram a encontrar nesses ob-
jetos sagrados um apoio (era algo material que continha a força mágica 
vibratória da Entidade que o trabalhara e que o crente poderia ter sempre 
consigo). A partir daí as Entidades de luz passaram a orientar sua elabo-
ração, indicando quais objetos seriam incluídos na confecção do patuá e 
como se deveria proceder com ele para que recebessem o seu axé, isto 
é, sua força mágica (LINARES, 2009, p. 143).

Dessa forma, o patuá se tornou um objeto consagrado, portador da força 

espiritual, devendo ser confeccionado no templo, por uma Entidade incorporada, 

que irá defumar e abençoar os ingredientes necessários. Após isso, os objetos 

são colocados num involucro. O filho de fé o recebe e o coloca junto ao peito, 

na altura do coração, onde, de preferência, deverá sempre ser carregado.
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CAPÍTULO 3

DO TERREIRO 
PARA SALA: 

Uma abordagem 
pedagógica da Umbanda
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É Umbanda é uma das expressões que compõem o vasto e complexo qua-

dro cultural brasileiro. Ante a pluralidade aqui existente, muito se fala em respeito 

às diferenças e aceitação dessa diversidade. No entanto, ainda persiste um pre-

conceito disfarçado contra as manifestações de origens negras. Mas, para che-

gar-se a essa discussão deve-se refletir sobre o papel da escola como veículo, 

tanto construtor, quanto reprodutor de valores e contra-valores.

Não se pode negar a importância da escola enquanto formadora de opinião 

e de cidadãos, na execução de sua função de construtora de uma sociedade 

mais justa por meio da educação. Mas é necessário lembrar que a relação escola 

e sociedade é dialética. Ou seja, assim como a escola exerce influência sobre a 

sociedade, ela (a escola) também é influenciada pelo contexto social no qual está 

inserida. Dessa forma, a escola também torna-se um espaço onde a discrimina-

ção, de modo aberto ou mascarado, é realizada. Discriminação essa construída 

historicamente na sociedade escravocrata, perpetuada mesmo após a abolição 

da escravatura, perdurando até os dias atuais e chegando, ainda, nas salas de 

aula.

Numa sociedade como a nossa, na qual predomina uma visão negativa-
mente preconceituosa, historicamente construída, a respeito do negro e, 
em contrapartida, a identificação positiva do branco, a identidade estrutu-
rada durante esse processo de socialização terá por base a precariedade 
de modelos satisfatórios e a abundância de estereótipos negativos sobre 
o negro (CAVALLEIRO, 2006, p.19)

Os estereótipos criados e vivenciados na nossa sociedade adentram os 

muros da escola, invadem as salas de aula e por mais que se fale em igualdade 

racial e aceitação das diferenças, a questão étnica na escola ainda passa por 

um processo de aceitação daquilo que, ao longo do tempo, sempre foi visto com 

estranhamento por ser elemento da cultura negra, em detrimento da aceitação 

dos elementos de uma cultura branca. Nessa perspectiva, a religiosidade serve 

como elemento crucial para que se perceba esse preconceito e discriminação, 

pois, é fato que um aluno cristão, independente de qual seja sua vertente, não 
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sente vergonha, nem mesmo se sente inibido em expressar sua opção religio-

sa. O mesmo não ocorre com um aluno que pratica a Umbanda, pois ainda que 

não sinta vergonha de assumir perante os outros sua postura religiosa, sente-

-se minorado, rechaçado, até mesmo ridicularizado pelos demais com piadas e 

brincadeiras. Não se ouve zombaria quando um aluno chega e fala que no fim 

de semana foi à igreja. No entanto, o aluno vira motivo de risos se falar que no 

domingo, por exemplo, foi a um terreiro. Isso explica-se pelo fato de que a escola, 

ainda, é influenciada pelos preconceitos além muro, necessitando que se mude 

a maneira de agir, para que se cumpra o papel de laicidade que a Constituição 

atribui ao Estado.

Sendo a vida social um aprendizado permanente e, nós, o produto de 
instâncias socializadoras diversas, entre elas a Educação que, segundo 
Durkheim tem como fim preparar o homem para o convívio em socieda-
de, é de se esperar que a escola, dado seu caráter coercitivo, nos impo-
nha determinado modo de conceber o religioso a partir do olhar daquele 
que a mantem. No caso de um Estado laico, a partir de uma moral laica 
(MEIRELLES, 2012, p.147)

Embora seja essa a orientação, a laicidade do sistema educacional é falha, 

pois de maneira intrínseca, e camuflada, a escola valoriza, e até consolida, uma 

religião que durante todo o processo colonizatório foi posta como expressão de 

civilidade, enquanto marginaliza as expressões religiosas provenientes dos po-

vos que, no mesmo processo, eram vistos como selvagens, primitivos e inferio-

res.

No entanto, deve se ter claro que a construção da identidade do povo bra-

sileiro se dá com a participação do elemento negro, entre outros. Disso decorre 

que, enquanto instância formadora da sociedade, a escola deve ser espaço onde 

a cultura negra, excluída e marginalizada há tanto tempo, possa ser transmitida, 

não na perspectiva de impor a mesma como superior, mas como parte constituin-

te da pluralidade cultural brasileira. Nessa perspectiva
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A Lei 10639 propõe uma revisão de conteúdos relativos à história do 
negro no Brasil, assim como avança positivamente ao tornar obrigató-
rio o estudo das culturas africanas que deram origem às manifestações 
afro-brasileiras. Assim, entre os vários objetivos da lei 10639 foi possível 
identificar como um de seus propósitos fundamentais a construção de 
uma visão que seja capaz de reconhecer a importância da cultura afro-
-brasileira e da população negra para o país (SILVA e FILHO, 2012, p. 
711)

Essa lei visa fazer valer o caráter de desenvolvimento que deve ser promo-

vido pela educação. Porém, é preciso que se repense o modo como essas ques-

tões são tratadas no âmbito escolar. Nesse aspecto, a Umbanda pode ser um 

recorte dessa vasta cultura negra que, ao mesmo tempo em que  faz parte dessa 

identidade nacional, é minorada, excluída e menosprezada no que concerne à 

transmissão do patrimônio imaterial constituinte do povo brasileiro.

A Umbanda pode ser abordada de várias formas dentro da prática pedagó-

gica, não no sentido de doutrinação dos alunos, de impor a religião à eles, pois 

isso feriria a laicidade na qual a escola deve basear sua ação. Mas no que con-

cerne a tratar a Umbanda com naturalidade, não como algo estranho e alheio, 

mas como elemento formador da cultura e identidade do povo brasileiro, para 

despertar no aluno a aceitação da Umbanda (bem como outras expressões ne-

gras) pro reconhecer sua importância, não porque é politicamente correto aceitar.

Essa abordagem será como tema transversal, uma responsabilidade de 

toda a escola, sendo passível de ser trabalhada em várias disciplinas, devido 

seus vários elementos. Como podemos propor da seguinte forma:

A disciplina história, por exemplo, pode abordar o contexto sócio—cultural 

do Brasil pós escravidão, no qual está inserida a estruturação da Umbanda, en-

fatizando o preconceito e discriminação contra o negro e suas formas de mani-

festações culturais, fazendo a contextualização com os dias atuais, levando os 

alunos a perceberem os avanços alcançados, os obstáculos superados com o 
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passar dos anos, assim como os preconceitos que ainda permanecem, embora 

camuflados por uma suposta aceitação das diferenças, enfatizando que essa 

expressão religiosa também é constituinte da cultura e identidade do povo brasi-

leiro.

Nas artes, a indumentária umbandista, rica em detalhes, torna-se objeto de 

estudo pelo seu caráter imagético, tanto na sua produção em si, quanto pelo seu 

aspecto simbólico, posto que ela (a indumentária) não é um adereço que está 

ali e pode ser tirado sem comprometer todo o conjunto ritualístico. Assim como 

pode-se abordar a produção imagética das divindades que compõem o panteão 

da Umbanda.

A geografia pode produzir um mapa da expansão da Umbanda pelo país, 

o que levará os alunos as regiões onde ela se instalou durante o processo de 

desenvolvimento demográfico brasileiro.

Em língua portuguesa e literatura, os pontos cantados servem como exem-

plo de gênero literário, o professor pode abordar a parte poética, de rimas e, prin-

cipalmente, o significado deles com a interpretação textual.

A sociologia, baseando-se numa perspectiva antropológica, busca fazer um 

histórico da formação da sociedade brasileiro e o processo de marginalização 

da população negra, fazendo com que os alunos possam perceber que a atual 

situação de discriminação e preconceito é fruto de um processo historicamente 

construído.

A matemática no conteúdo sobre gráficos pode instigar os alunos a pesqui-

sarem dados sobre as religiões presentes no Brasil, apresentar seus números 

de adeptos no país inteiro, por região, e apresentar em gráficos e porcentagem.

A filosofia, tratando de normas e valores, suscita o questionamento sobre a 

fundamentação dos preconceitos e discriminação, fazendo que os alunos descu-
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bram que tal prática não se justifica, bem como refletir sobre a discriminação que 

por vezes se reproduz involuntariamente.

A abordagem da Umbanda em sala de aula não visa uma conversão dos 

alunos, posto que além do Brasil ser um país laico, o professor deve exercer sua 

função sem proselitismo, ou seja, ser imparcial quanto a orientação religiosa do 

alunado. Ela deve ser tratada como objeto de estudo, pois o importante na sala 

de aula não é que os alunos vivam o culto aos Orixás, mas que tenham conheci-

mento sobre a Umbanda e de sua importância enquanto expressão religiosa que 

faz parte da identidade brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pode negar que muito tem-se avançado no que concerne à discri-

minação e preconceito no Brasil. A Umbanda tem superado barreiras, o seu rito e 

sua prática tem recebido maior aceitação no meio social, sua visão demonizada 

tem-se reduzido. Porém, ainda há um longo caminho a ser percorrido, pois essa 

religião se encontra marginalizada e, mesmo que aceita como religião, é posta 

em contexto de inferioridade. Se por um lado, os praticantes da Umbanda não 

são mais expulsos dos locais onde se encontram devido sua opção religiosa, as-

sim como aconteceu com o jovem Zélio de Moraes em 1908 e com os médiuns 

espíritas que se permitiram a incorporação de pretos-velhos e caboclos, por ou-

tro lado, se percebe um estranhamento quanto à presença da Umbanda, ou, em 

outros casos, uma ridicularização da mesma.

É importante que a história da Umbanda seja conhecida, não como algo 

dissociado da própria história da sociedade brasileira, mas como algo tão in-

trínseco na formação identitária do povo quanto o preconceito que persiste em 

marginalizar essa religião. Fazendo referência ao empenho de Zélio de Moraes 

na sua empreitada de sustentar uma religião que, ao contrário do que se vivia 

em sua época, buscava fornecer um conforto espiritual à parcela da população 

que, desde a escravatura, vivia sob o julgo da marginalização, exclusão e discri-

minação.

A superação da visão negativa com relação à Umbanda se dá por meio de 

um processo que, ao longo do tempo do tempo, tem alcançado conquistas. 

Porém, ainda corre de modo lento. A Umbanda deve ser levada a conhecer, so-

bretudo, naquilo em que mais deve ser desmistificado: o seu aspecto espiritual, 

como no caso do exercício da mediunidade, que tem o mesmo objetivo que no 

Espiritismo: estabelecer a comunicação entre o mundo espiritual e os seres vi-
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vos, para que, dessa forma, se perceba quão sem sentido é essa discriminação 

que vem transcendendo o passar dos anos.

Disso decorre, também, a importância de se esclarecer a relevância do 

Caboclo das Sete Encruzilhadas na organização e consolidação da Umbanda 

no Brasil, principalmente, reforçando o seu caráter de servo de Jesus Cristo, em 

missão de trazer uma mensagem de caridade para as pessoas.

A ligação demoníaca que, erradamente, é feita à Umbanda é outro ponto 

que deve ser esclarecido. Para isso, o conhecimento da origem do mundo, na 

qual a Umbanda sustenta sua crença e sua hierarquia, nos fornece informação 

suficiente para que se perceba a ação dos Orixás como personificação dos atri-

butos, irradiações divinas, responsáveis tanto pela ordenação quanto pela ma-

nutenção do seu equilíbrio. Com isso, tem-se a base necessária para que se 

conheça a importância e significado dos ritos realizados, a simbologia dos gestos 

e objetos utilizados nos mesmos, o que pode criar nas pessoas um sentimento 

de respeito real, não apenas a mera aceitação que camufla toda uma carga de 

preconceito.

Nessa perspectiva, a escola, enquanto espaço formal de ensino, tem um 

grande papel e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Pois tratar o tema Umban-

da em sala de aula mexe não só com o imaginário do s alunos, mas, também, 

com os preconceitos que eles trazem de fora para dentro da escola. Por isso, 

parece mais fácil não “tocar” no assunto. Porém, a lei 10639 torna obrigatório o 

ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. O que, na prática, não tem 

significado muita coisa.

Para que a lei tenha uma real efetivação, esse tema precisa ser tratado 

com naturalidade, sendo abordado pela escola e seus profissionais, não como 

um tema estranho e separado, mas como algo que pode, e deve, ser trabalhado 
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nas mais diversas disciplinas que compõem o currículo escolar, levando os alu-

nos a perceberem que a Umbanda também faz parte da identidade e formação 

do povo brasileiro.

Por fim, vale ressaltar que a Umbanda é uma religião com raízes no solo 

brasileiro , devendo ser tratada e respeitada como elemento constituinte da cul-

tura e identidade nacional. É preciso que o preconceito e discriminação sejam 

dissolvidos e, embora essa seja uma tarefa árdua e longa, isso só será alcançado 

a partir do momento em que cada vez mais pessoas tomarem conhecimento da 

Umbanda, suas origens, seus propósitos e, assim, passarem a ver seus ritos, 

gestos e símbolos na mais como obras de feitiçarias, mas como ato de devoção 

sincera em busca do bem e da caridade.
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