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Resumo 

Esta pesquisa analisa o trânsito religioso de pessoas que tiveram a sua biografia religiosa 

marcada pela participação/envolvimento em cultos evangélicos e que atualmente se declaram 

praticantes de ritos de candomblé e umbanda na região do ABCD paulista
1
. Para a realização 

da mesma conduzimos entrevistas com líderes religiosos que nos ajudaram a compreender a 

organização dos terreiros de umbanda e candomblé na região; também aplicamos 80 

questionários em oito terreiros espalhados pela região, compreendendo assim o perfil 

socioeconômico de seus frequentadores.  

Durante a análise dos questionários verificou-se a ocorrência do trânsito, de maneira ainda 

mais intensa entre praticantes da umbanda, e analisamos as motivações para esta 

movimentação religiosa, identificando ainda as motivações de gênero para esta 

movimentação, além das relações de trocas simbólicas estabelecidas entre os fiéis e as 

instituições religiosas. Verificamos os principais grupos evangélicos por onde estes sujeitos 

religiosos transitaram, observando possíveis semelhanças, bem como o distanciamento de 

suas práticas cúlticas e as práticas dos cultos afro-brasileiros.  

 

 

 

Conceitos-chave: Umbanda – candomblé – trânsito religioso – igrejas evangélicas  

 

 

 

                                                 
1
 Espaço geográfico que abriga as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e   

Diadema. 
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Abstract 

This research analyzes the religious transit of people who had their religious biography 

marked by the participation/involvement in evangelical practices and who currently declare 

themselves practitioners of Candomblé and Umbanda rituals in the ABCD Paulista region. In 

order to accomplish this research, we interviewed religious leaders who helped us to 

understand the organization of Umbanda and Candomblé terreiros in the region; we also 

applied 80 questionnaires in eight terreiros all around the region, in order to understand the 

socio-economic profile of the participants. 

During the analyses of the questionnaires, it was verified the occurrence of transit, in an even 

more intense way among the Umbamba practitioners, and we analyzed the motivations for 

that religious move, identifying also the gender motivations, besides the relations of symbolic 

exchange established among the members and the religious institutions. We verified the main 

evangelical groups in which those religious subjects transited, observing possible 

resemblances, as well as their moving away from their worship practices and the African-

Brazilian worship practices. 

 

 

 

Keywords: Umbanda – Candomblé – religious transit – evangelical churches 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho discute um tema que nas últimas décadas tem se intensificado no Brasil: 

a movimentação religiosa de fiéis que migram de um grupo para outro, fenômeno chamado de 

trânsito religioso. O tema tem atraído os olhares de pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento
1
, além de criar certo desconforto entre líderes religiosos, que não conseguem 

fidelizar a participação do seu público.  

Em geral, as pesquisas apontam para o trânsito constante e comum entre sujeitos 

religiosos que através do processo de “conversão” aderem aos cultos evangélicos, 

principalmente ao pentecostalismo e/ou ao neopentecostalismo. Podemos citar aqui a pesquisa 

de Wander de Lara Proença
2
, que analisa a conversão de católicos e praticantes de religiões 

afro-brasileiras para a Igreja Universal do Reino de Deus, e também a publicação de Ronaldo 

                                                 
1
 Sobre trânsito religioso, encontramos pesquisas em diversas áreas. Apresentaremos a seguir dois exemplos, o 

primeiro da área de teologia e o segundo da antropologia: BECKER, Jonas Rodrigo. Trânsito religioso: uma 

leitura crítica a partir da Teologia Prática – desafios e perspectivas. 2002. 165f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Religião) – Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo; COGNALATO, Rosana Pontes. 

Trânsito religioso inter-pentecostal e experiências de aflição. Revista Sacrilegens. Juiz de Fora, v. 4, n. 1, p. 85-

96, 2007.  
2
 PROENÇA, Wander de Lara. Conversão do olhar: contribuições da história cultural para a análise do campo 

religioso brasileiro. Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá, ano 1, n. 2, p. 1-45, 2011. Disponível 

em: http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf1/01%20Wander%20de%20Lara%20Proenca.pdf. Acesso em 03 mai. 

2011. 
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Nunes
3
 sobre conversão de fiéis para a Igreja Batista e a Igreja Pentecostal Deus é Amor, no 

Rio de Janeiro, na qual o autor identifica que a maioria dos fiéis destas comunidades, 

principalmente da Deus é Amor, era ex-praticante das religiões afro-brasileiras. 

Esta pesquisa dedica-se ao “processo inverso”, ou seja, analisamos a movimentação de 

evangélicos que aderem às práticas de umbanda e candomblé na região do ABCD paulista, 

espaço geográfico composto pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul e Diadema.   O que se percebe é que este trânsito ainda acontece de maneira 

tímida (quando comparada ao caminho inverso) e, por isso, é visto como algo “pouco 

comum”, mas frequente, e é impulsionado pela pluralidade religiosa, pelo sincretismo e pela 

concorrência que se estabelece entre os grupos religiosos.  

Para identificar a presença desses sujeitos religiosos que se converteram às práticas do 

candomblé e umbanda, fez-se necessário compreender, no primeiro capítulo, a estrutura das 

religiões afro-brasileiras, apresentando o seu contexto histórico e a sua organização. Em 

seguida, aproximamo-nos dos terreiros e tendas organizadas na região do ABCD paulista para 

“traçar” o perfil de seus adeptos, bem como as federações e instituições que auxiliam este 

grupo religioso.  

No segundo capítulo, após identificarmos que, de fato, havia uma movimentação 

religiosa de pessoas que outrora eram evangélicas e que, agora, declaram-se umbandistas ou 

candomblecistas, tornou-se necessário analisar o trânsito religioso no país, fazendo uso de 

pesquisas desenvolvidas por autores/as tais como Paula Montero e Ronaldo Almeida
4
, 

Antonio Flávio Pierucci
5
 e Sandra Duarte Souza

6
, entre outros. São ainda utilizados os dados 

                                                 
3
  NUNES, Ronaldo Alves. Conversão, dinheiro e batismo: um estudo sobre dois grupos protestantes. 2005. 180 

f. Dissertação (Mestrado em Sociologia e Antropologia). Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 

Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em: 

http:www.ifcs.ufrj.br/~ppgsa/mestrado/Texto_completo_238.prn.pdf. Acesso em 03 mai. 2011. 
4
  ALMEIDA, R.; MONTERO, P. Trânsito religioso no Brasil. Perspectiva. São Paulo, v. 15, n. 3, p. 92-100, 

2001. 
5
 PIERUCCI, Antonio Flavio; PRANDI, Reginaldo. A realidade social das religiões no Brasil: religião, 

sociedade e politica. São Paulo: Hucitec, 1996. . 
6
 SOUZA, Sandra Duarte de. Trânsito Religioso e construções simbólicas temporárias: uma bricolagem 

contínua. Estudos de Religião. São Bernardo do Campo, ano XV, n. 20, p. 157-167 jan/jun. 2001. 
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do IBGE, publicados no Novo Mapa das Religiões
7
, que se baseia em dados de 2003 e 2009 e 

também em prévias publicadas na internet dos dados do Censo de 2010.
8
  

O segundo passo no desenvolvimento deste capítulo foi a construção de uma “rota” 

em que fosse possível identificar os caminhos traçados pelos/as (in)fiéis que declararam  ter 

transitado por grupos evangélicos.  Com isso, percebemos que grande parte dos participantes 

da pesquisa já havia transitado por mais de dois grupos religiosos. A análise desses dados nos 

possibilitou identificar as motivações para essa movimentação, e ainda comprovou a relação 

de “troca” que se estabelece no mercado religioso. Nesse caso, cada grupo passa a oferecer 

seus “produtos” e “bens”, na tentativa de fidelizar a participação de fiéis que, como “bons 

consumidores”, permanecem no grupo enquanto esse continuar satisfazendo os seus desejos, 

ou até o momento em que sentirem a necessidade de “experimentar” novas crenças. 

Ainda analisando esse trânsito, passamos a identificar o grau de envolvimento dessas 

pessoas tanto com a religião atual quanto com o grupo anterior, para que fosse possível 

perceber quais os tipos de trânsito religiosos encontrados no campo. No início dessa pesquisa, 

nossa hipótese era de que a movimentação religiosa de ex-evangélicos pelos espaços cúlticos 

de umbanda e candomblé pudesse ser classificada, quase que de maneira unânime, como 

trânsito sem pertença; mas observamos nas declarações dos fiéis que foi o processo de 

conversão o mais citado pelos questionados, tal como veremos no desenvolver do texto.  

No terceiro capítulo fizemos a identificação dos grupos evangélicos citados pelos 

participantes da pesquisa do campo, apresentando um pouco do histórico dessas igrejas e da 

sua presença na região do ABCD paulista, organizando-as em protestantes clássicas, 

pentecostais e neopentecostais. Analisamos a estrutura litúrgica desses grupos, verificando 

fatores que aproximam e também os que distanciam essas igrejas e as práticas religiosas afro-

brasileiras. Observamos que são diversos os “serviços” religiosos oferecidos pelas igrejas 

neopentecostais e que se assemelham aos ritos de candomblé e da umbanda. Podemos ilustrar 

                                                 
7
 NERI, Marcelo Cortês (Coord.). Novo mapa das religiões. Rio de Janeiro: FGV/CPS, 2011. 

8
 Os dados gerais do Censo 2010, coletados e analisados pelo IBGE, só serão publicados em maio de 2012. 

Portanto, nesta pesquisa faremos uso dos materiais que já estão disponíveis em diversos sites e, de maneira mais 

específica, os dados do Novo mapa das religiões.  
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esse fato com o exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus, em que no culto intitulado 

Terapia do Amor o pastor promete trazer a pessoa amada em sete dias
9
, desde que o/a fiel leve 

uma foto da pessoa para ser ungida com o óleo de amor. A proposta do culto é muito similar 

às propagandas que encontramos nos postes das cidades, em que pais e mães de santo 

prometem realizar “amarrações” para o amor. A própria sessão do descarrego realizada na 

IURD já indica a semelhança entre os cultos dessa igreja e os ritos afro-brasileiros.  

Em outras comunidades neopentecostais também é possível observar práticas que nos 

remetem aos ritos afro. Em alguns casos, observa-se, por exemplo, que durante os cultos há 

momentos de orações em que os fiéis organizam-se em rodas, nas quais há danças embaladas 

por músicas ritmadas por instrumentos de percussão e palmas; os fiéis, em “êxtase” ou em 

“transe”, fazem orações em línguas estranhas e realizam profecias/revelações/adivinhações 

sobre a vida de outros/as participantes. O rito, muitas vezes, torna-se similar às danças 

circulares que acontecem nos ritos de candomblé e umbanda. Dados que favorecem a 

movimentação religiosa. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, realizamos pesquisa bibliográfica, com leituras 

e interpretação do referencial teórico, conceituando: religiões afro-brasileiras, candomblé e 

umbanda, trânsito religioso, conversão e pluralismo religioso, associando estes conceitos com 

o panorama religioso brasileiro. Em seguida, fizemos um levantamento de números 

estatísticos publicados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), tais como 

dados preliminares do Censo 2010 e também informações de pesquisa como a POF – 

Pesquisa de Orçamentos Familiares, publicada no segundo semestre de 2011 (também 

desenvolvida pelo IBGE).  

Para a pesquisa de campo, realizamos um levantamento de possíveis casas da região e 

estabelecemos contatos com os/as líderes que se dispuseram a nos atender e estabeleceram 

datas em que poderíamos realizar a aplicação dos questionários, os quais nos ajudaram a 

compreender o perfil socioeconômico, o vínculo e o perfil religioso de umbandistas e 

candomblecistas da região. Selecionamos duas casas em cada uma das cidades participantes 

                                                 
9
 Esta cena pode ser conferida no vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=-JaiZs5tdN0. Acesso 

em 23 mai. 2011. 
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da pesquisa – São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e Diadema – sendo 

uma casa de candomblé e outra de umbanda. A única cidade em que encontramos dificuldade 

para a realização da pesquisa foi São Caetano do Sul, onde não conseguimos realizar contato 

com nenhuma casa de candomblé. O perfil da cidade, mais elitista e menos popular, contribui 

para que os cultos de candomblé sejam ritos raros.
10

  

Nos dados do IBGE divulgados em 2006, o número de seguidores desses ritos em todo 

o espaço geográfico de pesquisa era de aproximadamente 7.344 pessoas adeptas dos cultos 

afro-brasileiros.
11

 Decidimos aplicar 10 questionários em cada casa, o que totaliza 80 

questionados. Em algumas casas não foi possível encontrar 10 fiéis, principalmente nas 

casas de candomblé, e em outras, encontramos um número maior de adeptos que se 

dispuseram a participar da pesquisa. Tivemos o cuidado de não criar um distanciamento 

muito grande entre o universo pesquisado e, ao final, foi possível contabilizar a participação 

de 48 umbandistas e 32 candomblecistas. O publico alvo que respondeu ao questionário foi 

composto por homens e mulheres de idades variadas, participantes das atividades das casas, 

independente do exercício de liderança, e que se declaram adeptos da religião.  

Além da aplicação do questionário, fizemos observações participantes dos cultos nas 

casas selecionadas, utilizando como recurso o registro dos ritos e de falas relevantes em um 

diário de campo. Também entrevistamos
12

 quatro líderes de federações e associações ligadas 

aos cultos afro-brasileiros na região do ABCD paulista, com o objetivo de compreender a 

organização dos cultos afro na região.  

 Durante o trabalho utilizamos nomes fictícios para descrever as histórias dos sujeitos 

religiosos, mantendo em sigilo a identidade dos participantes da pesquisa. Apenas os nomes 

dos/as líderes das casas em que aplicamos os questionários, e também os/as líderes das 

federações e instituições, serão divulgados, pois os mesmos autorizaram esta divulgação.  

                                                 
10

 Conseguimos o contato de um líder de candomblé, responsável por uma casa em São Caetano do Sul, mas não 

recebemos nenhum retorno positivo. Para suprir essa ausência, aplicamos questionários extras nas casas em que 

fomos recebidos.  
11

  CAMPOS, Leonildo Silveira. Indicadores sociais e afiliação religiosa no Grande ABCD paulista. Estudos de 

Religião. São Bernardo do Campo, ano XX, n. 31, p. 178, jul./dez. 2006. 
12

 O roteiro de entrevista, assim como o questionário utilizado na pesquisa, podem ser encontrados anexos a este 

trabalho.  
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Assim, é possível afirmar que a pesquisa de campo trouxe grandes surpresa, expressa 

nos números (percentual de pessoas que transitaram) e também nos depoimentos que 

ajudaram na construção deste trabalho e apontaram novas possibilidades de pesquisa. Cada 

capítulo traz dados do campo e histórias de pessoas que experimentaram o trânsito religioso e 

que trocaram as “profecias” e os “cultos”, orientados pela leitura bíblica, pelas contas, guias e 

orixás. 
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CAPÍTULO 1 

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NO ABCD 

O quadro religioso brasileiro se mostra cada dia mais plural e com “fronteiras” menos 

sólidas, permitindo aos seus fiéis uma constante movimentação e a livre combinação entre os 

símbolos religiosos mais diversos. Neste sentido, nem mesmo o culto aos orixás, realizado na 

Umbanda e no Candomblé, com toda a mística, segredos e preconceitos que ainda o cercam, está 

isento das influências e dessas transformações que a modernidade nos apresenta. Observa-se que 

nas últimas décadas as pesquisas apontam para um declínio no número de adeptos dessas religiões, 

também chamadas de religiões afro-brasileiras. Entretanto, é impossível negar a importância dessas 

religiões para a cultura e também para a formação do povo negro escravizado no solo brasileiro.  Na 

academia, pesquisadores tais como Reginaldo Prandi
1
, Roger Bastide

2
, Rita L. Segato

3
, Vagner 

Gonçalves da Silva
4
 e Sérgio Figueiredo Ferretti

5
 contribuíram (e ainda contribuem) para que estes 

ritos possam ser compreendidos e valorizados historicamente. 

No Brasil, segundo dados do Novo Mapa das Religiões, com base nos dados de 2003 a 

                                                 
1
 PRANDI, Reginaldo. O Brasil com axé: candomblé e umbanda no mercado religioso. Estud. Av [online], v. 18, n. 52, 

p. 223-238, 2004. 
2
 BASTIDE, Roger. O candomblé da Bahia: rito nagô. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

3
 SEGATO, Rita Laura. Santos e daimones. Brasília: Universidade de Brasília, 1995. 

4
 SILVA, Vagner Gonçalves da. Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira. 4. ed. São Paulo: Selo Negro, 

2005. 
5
 FERRETTI, Sergio F. Repensando o sincretismo. São Paulo/São Luís: EDUSP/FAPEMA, 1995. 
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2009, aproximadamente 0,35% da população é praticante das religiões afro-brasileiras
6
. Este 

percentual pode ser dividido da seguinte forma: um pouco mais de 0,21% declara-se umbandista e 

os demais representam os candomblecistas. No ABCD paulista, segundo dados de 2006, também é 

possível observar esta realidade. O número de adeptos destas religiões também é constituído por um 

percentual pequeno: 0,31% da população, o que representaria um total de 7.344 pessoas
7
. É 

importante citar que a soma dos habitantes das cidades envolvidas nesta pesquisa (Santo André, São 

Bernardo, São Caetano do Sul e Diadema), segundo as informações do Censo de 2000, é de 

aproximadamente 1.847.532 pessoas. 

Uma das estratégias de sobrevivência e organização dos grupos religiosos afro-brasileiros é 

criação de Federações que possam buscar amparo legal para o exercício de seus ritos e a 

implantação e funcionamento de seus templos. Na região do ABCD paulista, observa-se que há 

entre as Federações uma tentativa constante de realizar atividades que possibilitem a visibilidade do 

grupo e que também possam assegurar aos/às adeptos/as o respeito e a liberdade religiosa que é 

assegurada pelo artigo XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência religiosa e 

religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade 

de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 

observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular.
8
 

 Segundo Reginaldo Prandi, a casa de candomblé mais antiga da região do ABCD paulista foi 

fundada em 1968 por Pai Pérsio de Xangô
9
, como veremos nas páginas seguintes. Mas é muito 

provável que os cultos aos orixás na região tenham tido seu início muito anteriormente, pois a 

presença negra neste espaço geográfico se dá desde o período colonial, quando o mesmo ainda era 

uma vila, conhecida como Vila de Santo André da Borda do Campo. 

Para compreender melhor os temas desenvolvidos nesta pesquisa, dedicaremos este capítulo 

à apresentação do culto aos orixás, no Candomblé e na Umbanda, diferenciando suas práticas e 

                                                 
6
 NERI, Marcelo Cortês (Coord.). Novo mapa das religiões. Rio de Janeiro: FGV/CPS, 2011, p. 54. 

7
 CAMPOS, Leonildo Silveira. Indicadores sociais e afiliação religiosa no Grande ABCD Paulista. Estudos de Religião. 

São Bernardo do Campo, ano XX, n. 31, p. 154-193, jul./dez. 2006. Os dados apresentados no texto têm como fonte o 

IBGE/Censo de 2000.  
8
 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo XVIII. Disponível em 

www.portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em 29 dez. 2011. 
9
 PRANDI, Reginaldo. Linhagem e legitimidade no candomblé paulista. Texto on-line. Disponível em 

www.anpcs.org.b/portal/publicacoes/rbcs_00_14/rbcs14_02. Acesso em 10 abr. 2012. 
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crenças e apresentando dados de organização e hierarquia. Em seguida, fazendo uso dos dados 

coletados na pesquisa de campo e cruzando-os com outros dados, referentes à prática destes ritos 

em todo o território brasileiro, publicados pelo IBGE e outras fontes de pesquisa, faremos uma 

descrição das atividades religiosas desenvolvidas na região do ABCD paulista, e apresentaremos o 

perfil dos sujeitos religiosos que frequentam esses seguimentos e a estrutura das casas que 

participaram desta pesquisa. 

 

1.1 O culto aos orixás em terras brasileiras 

As religiões afro-brasileiras têm a sua gênese no período colonial, durante o qual homens e 

mulheres africanos foram escravizados e impedidos pelos colonizadores de praticar suas crenças e 

ritos. Até a metade do século XX, essas religiões eram uma forma de “preservação do estoque 

cultural dos diferentes grupos étnicos negros que compunham a população dos antigos escravos e 

seus descendentes”.
10   

 Sendo caracterizadas pelo politeísmo, essas religiões (onde se destacam o candomblé e a 

umbanda) apresentam o culto aos espíritos ancestrais e aos orixás, e realizam rituais de cura, 

oráculo, adivinhações, profecias e ritos de passagem. Diferente do sagrado cristão, os orixás não 

apresentam uma intensa relação dual entre as práticas de bem e mal ou condenação e castigo 

resultantes do pecado. A grande ênfase da relação entre a humanidade e os orixás está na prática dos 

rituais e das “obrigações” (sacrifícios) pedidas por estes e que também eram (e são) praticadas no 

espaço das celebrações.  

 Na África havia aproximadamente quatrocentos orixás, e cada um deles era cultuado em     

cidades diferentes e, consequentemente, por tribos diferentes. Entretanto, com o passar do tempo, os 

cultos a estes foram se tornando mais restritos e hoje, nas celebrações de matrizes africanas 

realizadas no Brasil, costuma-se cultuar aproximadamente vinte divindades
11

. São elas: Exu, Ogum, 

Oxóssi, Iroco, Ibejis, Nanã, Omolu, Oxumarê, Euá, Ossaim, Xangô, Obá, Iansã, Oxum, Logum 

                                                 
10 

PIERUCCI, Antônio Flávio. As religiões no Brasil. In: GAARDER, Jostein (Org). O livro das religiões. São Paulo:        

Companhia das Letras, 2005, p. 311.  
11 

PRANDI, Reginaldo. Ifá, o adivinho: histórias dos deuses africanos que vieram para o Brasil com os escravos. São 

Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002, p. 58. 
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Edé, Iemanjá, Ifá, Odudua, Oxaguiã e Oxalá. Mas é importante citar que este número não é 

convencional ou unânime. Ele encontra variações de acordo com as regiões, tradições e as 

organizações das casas; no campo de pesquisa, esta estrutura foi a que se encontrou com mais 

frequência. 

 Os orixás são responsáveis pela organização de alguns aspectos da vida humana e social, 

bem como de algumas forças da natureza; possuem traços de personalidade e poderes específicos; 

diferem-se por cores, musicalidades, bebidas, alimentos e o tipo de sacrifício de animais (cada orixá 

requer um sacrifício).  

 A diversidade de tribos existentes na África se reflete na multiplicidade religiosa trazida 

pelos africanos escravizados para as terras brasileiras. Entretanto, as religiões sobreviventes e que 

se tornaram mais comuns por aqui foram: Candomblé, Xangô e o Batuque. Segundo estas religiões, 

cada pessoa é filha de um orixá e o seu comportamento e os traços de sua personalidade são 

resultantes dessa hereditariedade. 

Os africanos (...) devido às condições em que foram trazidos e espalhados por 

várias partes do Brasil, urdiram um vasto e complexo processo de sincretismo a 

saber: buscaram contornar as diferenças entre as religiões ancestrais por eles 

mesmos trazidas; certamente acolheram conteúdos das religiões indígenas quando 

análogos aos seus e; de modo a evitar confrontos diretos com os senhores que não 

lhes permitiam a prática de outra religião que não fosse o catolicismo, camuflaram 

suas crenças por meio de justaposição dos orixás com os santos católicos.
12

 

 Até hoje, tal como ocorria no período colonial, como uma forma de enganar os 

colonizadores e preservar os seus ritos, os santos católicos são associados aos orixás. Por exemplo: 

Ogum, orixá da tecnologia e da metalurgia, considerado um deus de guerra, com o sincretismo 

passou a ser associado a São Jorge e a Santo Antônio; Oxumarê, orixá do arco-íris foi incorporado a 

São Bartolomeu; Iansã, dona dos espíritos dos mortos e orixá do relâmpago, é associada à Santa 

Bárbara; Iemanjá, orixá dos mares e oceanos, deusa da maternidade, associada a Nossa Senhora dos 

Navegantes e Nossa Senhora da Conceição; Oxalufã, orixá criador da humanidade é associado à 

imagem de Jesus Crucificado, Senhor do Bonfim. 

 A imagem dos curandeiros, também identificados como Nganga
13

, era extremamente 
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 BITTENCOURT FILHO, José. Matriz religiosa brasileira: religiosidade e mudança social. Petrópolis/Rio de Janeiro: 

Vozes/koinonia, 2003, p. 57. 
13

 Palavra do idioma banto, pode ser traduzida por “médico” ou “doutor”.  
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importante dentro dos ritos africanos, não só por serem “especialistas” na prática religiosa, mas pela 

promoção do bem-estar e alívio das dores apresentadas pelos fiéis. Fazendo uso de ervas, fórmulas 

mágicas e amuletos, o curandeiro não só curava como também expulsava os maus espíritos. Como 

as pessoas (incluindo os colonos) também acreditam na existência de feiticeiros capazes da 

provocar o mal, os curandeiros também eram procurados para desfazer magias.14  

 Nesse sistema de crença não há a dualidade entre corpo e alma, tão enfatizada pelo 

cristianismo. Acredita-se que há um mundo para os mortos em que eles vivem normalmente, tal 

como nós, no mundo dos vivos. Assim, prestar culto aos antepassados é uma forma de manter o 

contato entre vivos e mortos; essa interação traz força aos vivos e, por isso, transformou-se em um 

meio de resistência e sobrevivência dos escravos.  

 A religião, para os africanos escravizados no Brasil, tinha uma função vital, pois, muito mais 

do que proporcionar uma interação com o sagrado, ela possibilitava a união entre diferentes tribos 

que rememoravam suas histórias; possibilitava a interação com uma cultura e uma história, da qual 

foram retirados de maneira hostil e violenta. A religião, para esse povo, de fato, exercia o 

significado vital da palavra “religar”, não só de maneira transcendente, mas humana e solidária, na 

medida em que possibilitava o encontro e a união com outros que vivenciavam agonias 

semelhantes. 

 

1.2 Candomblé(s) 

 Um importante pesquisador sobre a história das religiões afro-brasileiras foi Roger Bastide. 

No livro Candomblé da Bahia, o autor apresenta o candomblé como uma religião que nasce na 

África, mas que no Brasil ganha novos “contornos” e adeptos que a transformam em uma religião 

de negros e brancos. O autor também destaca a importância de se observar o candomblé como 

candomblés, pois há variações para o mesmo. Cada grupo segue uma linhagem, de acordo com a 

sua nação de origem.  

Os candomblés pertencem a “nações” diversas e perpetuam, portanto, tradições 

                                                 
14

 Podemos compreender como magia qualquer ato atribuído às forças da natureza ou a seres espirituais que possam 

alterar ou influenciar na ordem de fatos e acontecimentos.  
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diferentes: angola, congo, jeje (isto é, euê), nagô (termo que os franceses 

designavam todos os negros de fala iorubá, da Costa dos Escravos), queto, ijexá. É 

possível distinguir essas “nações” umas das outras pela maneira de tocar o tambor 

(seja com a mão, seja com varetas), pela música, pelo idioma dos cânticos, pelas 

vestes litúrgicas, algumas vezes pelos nomes das divindades, e enfim por certos 

traços do ritual.
15

 

 Bastide descreve que o candomblé, tal como o conhecemos hoje no Brasil, organizou-se 

inicialmente nas terras da Bahia – seguindo variações de acordo com as nações representadas 

pelos/as negros/as escravizados/as que ali habitavam – e em seguida, ganhou novos espaços 

geográficos, tais como São Luís do Maranhão, Recife e Rio Grande do Sul. Entretanto, em cada 

Estado foi possível observar práticas religiosas com características bem distintas, pois as mesmas 

refletiam costumes e atributos próprios das nações africanas que ali se concentravam. Na Bahia 

houve um predomínio da nação Nagô/Iorubá, Queto e Ijexá; no Recife e no Rio Grande do Sul, 

Bantu, Angola e Congo; no Maranhão, Mina-nagô. Por serem nações distintas, isso também 

influenciará na estrutura religiosa desses grupos, o que favorece a compreensão do termo 

candomblés (no plural). Bastide afirma que há também uma variação de nomes para as práticas 

religiosas de acordo com as regiões em que elas se estabelecem: na Bahia, prevaleceu o Candomblé 

de caboclo e em algumas regiões do nordeste, como no Recife, temos o Catimbó; no Amazonas e 

no Pará, a Pajelança. Tempos depois, no Rio de Janeiro, surgiram ritos muito similares ao 

candomblé da Bahia, mas com algumas adaptações que correspondiam às necessidades da “cultura 

urbana local”: os ritos eram feitos em português e os homens começam a exercer a liderança, o que 

nos outros Estados, geralmente, era um ato exclusivamente feminino. Esse culto passou a ser 

chamado de macumba – uma referência aos cumbas, os “dançarinos” de Jongo, uma dança trazida 

ao Brasil pelos bantus:  

Antes de dançar, os jongueiros executam movimentos especiais pedindo a bênção 

dos cumbas velhos, palavra que significa jongueiro experimentado, de acordo com 

esta explicação de um preto centenário: “Cumba é jongueiro ruim, que tem parte 

com o demônio, que faz feitiçaria, que faz macumba, reunião de cumbas.” O jongo, 

dança semirreligiosa, precedeu (…) o modelo nagô. Como o vocabulário é sem 

dúvida angolense, a sua sílaba inicial talvez corresponda à partícula ba ou ma que, 

nas línguas do grupo banto, se antepõe aos substantivos para a formação do plural, 

com provável assimilação do adjetivo feminino má. Nem todos os crentes se 

satisfazem com essa designação tradicional – e os cultos mais modernos, tocados 

de espiritismo, já se intitulam de Umbanda, em contraste com a Quimbanda, ou 

seja Macumba.
16
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 BASTIDE, O candomblé da Bahia: rito nagô, p. 29. 
16

 CARNEIRO, Edison. Candomblé da Bahia. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, p. 12-13. 
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 A localização dos cultos também é um fator que deve ser observado. Para Edison Carneiro, 

os ritos de candomblé só poderiam se organizar em espaços urbanos. Raramente aconteceria algum 

culto em áreas rurais. De maneira mais específica, o autor retrata que: 

(...) o culto organizado não poderia, sob a escravidão, florescer no quadro rural – 

ou seja, a fazenda ou a cata. Para mantê-lo, o negro precisava de dinheiro e de 

liberdade, que só viria a ter nos centros urbanos. Ora, o modelo nagô se sobrepôs às 

diferenças tribais em matéria religiosa exatamente quando a massa escrava, 

acompanhando o fazendeiro e o minerador, se adensava nas cidades, ocupando-se 

em misteres diversos daqueles para os quais chegara ao Brasil.
17

 

 Para compreender um pouco mais sobre a estrutura dos ritos de candomblé e que, em parte, 

mantêm similaridade com os demais cultos afro, podemos observar as próprias descrições feitas por 

Roger Bastide. O primeiro item descrito pelo autor é o sacrifício, um ponto sempre polêmico da 

religião. Como se trata de um ritual reservado, realizado apenas na presença de poucos membros da 

comunidade, o sacrifício é feito de acordo com o orixá a quem se destina a oferenda; pode ser um 

animal de duas patas, ou quatro; tudo depende da entidade a quem o mesmo se destina. Mas, nesse 

rito, o sacrifício é sempre duplo, pois além do orixá a quem se destina o sacrifício, Exu, o guardião 

das casas e do axé, o mensageiro entre o Orun (mundo espiritual; morada dos deuses e dos 

antepassados) e Aiê (o mundo em que estamos, no qual a vida se desenvolve; o presente; o espaço 

físico), também recebe a sua parte. Aliás, ele é o primeiro a receber a oferenda, uma forma de 

garantir que tudo ocorra bem.
18

 

 Faz-se necessário explicar que o sacrifício (ou a oferenda) é resultante de uma “consulta” ao 

jogo de búzios. Quando um sujeito procura esse serviço religioso (que, em geral, é um serviço 

pago) as respostas para as suas aflições podem ser as mais diversas:  

Se tudo estiver normal não será preciso agir para resolver o problema, bastando ter 

fé e confiança no destino e nos Orixás, e esperar a hora certa para que os desejos se 

realizem. Porém, na maioria dos casos, será preciso intervir. O adivinho determina 

qual é o trabalho – o ebó – que permitirá resolver o problema. Mas ele não decide 

nada por si mesmo: é o jogo que determinará a maneira de agir, nos mínimos 

detalhes.  

A yalorixá faz a lista dos ingredientes necessários e pede ao cliente que os compre; 

a despesa, é claro, será paga por ele.
19
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 CARNEIRO, Candomblé da Bahia, p. 11. 
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 BASTIDE, O candomblé da Bahia: rito nagô, p. 32. 
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 Algumas partes dos animais utilizados durante um rito de sacrifício, tais como pato, bode e 

frangos, são cozidas no azeite-de-dendê ou em manteigas especiais e temperadas com cebola, sal e 

camarão seco. No dia seguinte, estes alimentos são servidos para as pessoas que estiverem presentes 

na casa. Na atualidade a consulta aos búzios se torna um “produto” oferecido no mercado religioso 

e “consumido” não exclusivamente pelos/as seguidores/as do candomblé (ou da umbanda), mas 

também por diversos sujeitos (religiosos e/ou curiosos), dispostos a pagar pelo serviço, mas que não 

sentem necessidade de participar ativamente deste segmento. 

 Bastide também destaca a importância dos instrumentos musicais durante os ritos. Os 

tambores, por exemplo, são elementos divinos; cada terreiro possui três tambores, que são batizados 

e consagrados exclusivamente para o uso durante os rituais. Nas cerimônias eles são tocados para 

evocar as divindades e fazê-las baixar sobre os fiéis. Todo o prelúdio de um rito é feito unicamente 

ao som dos tambores, “sem acompanhamento de cânticos ou de danças, falam aos orixás e pedem-

lhes que venham da África para o Brasil”
20

. Da mesma forma, os agogôs e os adjas também são 

considerados sagrados e fundamentais aos ritos, pois ajudam a evocar os orixás e a ritmar as 

canções e as danças, que são fragmentos de diversos mitos; isto se dá até que se inicie o processo de 

transe/possessão, o qual é considerado o clímax de uma cerimônia. É importante destacar que nem 

todos os participantes de um rito incorporam as entidades. Somente alguns/algumas iniciados/as 

recebem os orixás e estes/as são chamados/as de “cavalos”. As equedes, por exemplo, não serão 

possuídas, pois as mesmas têm a função de zelar pelos orixás quando estes se manifestam. 

Produzida a crise de possessão, as equedes, encarregadas de velar pelos filhos e 

filhas-de-santo, retiram-lhes o casaco se se trata de um homem, ou, em se tratando 

de mulher, o xale que a poderia estrangular no caso de convulsões, e, antes de mais 

nada, os sapatos. O gesto é altamente simbólico: trata-se de despojar o indivíduo de 

sua personalidade brasileira para que retorne à condição de africano. Os sapatos 

tiveram importância capital na vida do negro americano. Foram o sinal de sua 

libertação; quando um escravo era alforriado, seu primeiro cuidado era comprar um 

par de sapatos para igualar-se ao branco, embora muitas vezes não os calçasse, pois 

os pés, habituados a andar nus, não os suportavam.
21

 

 Durante o transe, as entidades dançam, alimentam-se e por vezes fazem revelações sobre 

futuro, além de aconselhar alguns fiéis presentes na celebração. Então, inicia-se uma série de 

cânticos com o objetivo de despedir-se das divindades. Estes são chamados de aunló e à medida que 

se canta os orixás deixam os corpos dos fiéis. 
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1.2.1 Organização e hierarquia 

Existe – ideologicamente – um modelo de organização hierárquica do candomblé, no qual se 

observa que a mãe ou o pai de santo são os líderes máximos. São identificadosa/s como as 

autoridades máximas (espirituais e morais). Acredita-se que acima deles/as está somente a 

autoridades dos orixás. “Essa autoridade – absoluta em toda a força do termo – o chefe divide com 

as demais pessoas do candomblé, em linhas muito nítidas que beneficiam especialmente os velhos e 

as mulheres”.
22

 

Essa autoridade – a mãe ou o pai – escolherá uma série de auxiliares que terão funções 

primordiais dentro da estrutura religiosa – uma será auxiliar exclusiva das funções religiosas, esta 

será chamada de iamorô. Em seguida, teremos a dagã e a Sidagã, que serão encarregadas 

exclusivamente de realizar, no início das festas, o despacho para Exu (chamado de padê). Depois 

teremos a iabessê, ajudante responsável pelas comidas dos orixás e a aitebexê, que terá a iniciativa 

de conduzir os cânticos durantes os ritos.  

Outra figura de extrema importância neste quadro hierárquico é a mãe-pequena, que muitas 

vezes é a administradora civil e religiosa da casa, além de ser a sucessora natural da mãe-de-santo, 

até mesmo porque se trata da filha mais velha no que se refere ao tempo de iniciação no rito. Mas 

como cada casa, segundo a sua liderança, acaba criando suas próprias regras, nem sempre esta 

sucessão acontece de maneira natural e normativa. Trata-se apenas de um modelo de organização 

que muitas vezes é observado, mas que também pode ser descartado. Nas casas pesquisadas na 

região do ABCD paulista se observa que as mães-pequenas são muito respeitadas e que, 

provavelmente, na ausência das mães de santo, estas serão suas sucessoras.   

Lugar-tenente da mãe, a mãe-pequena está em contato mais direto com as filhas, 

especialmente nas cerimônias religiosas, e com as iniciandas, pois a mãe apenas 

fiscaliza , aconselha e dirige nessas ocasiões, enquanto a mães-pequena, 

executante, acompanha atentamente a marcha das cerimônias. Também a mãe 

pequena é chamada de mãe pelas filhas, que lhe tomam a bênção e lhe fazem a 

mesma reverência devida à mãe. Apesar de toda a sua autoridade, a mãe-pequena 

não se atreve a desobedecer à mãe ou às ordens e é claro que a sua posição decorre, 

entre outras coisas, da sua habilidade no interpretar, acertadamente, as ordens do 

chefe.
23
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Observa-se que dentro desta estrutura as funções citadas anteriormente ainda são 

consideradas “funções femininas”, mas há também algumas tarefas que, em muitas casas, ainda são 

vistas como atividades masculinas. Para estas existem os seguintes sujeitos: o axogum – trata-se do 

sacerdote encarregado dos sacrifícios. 

A função do axogum é de extrema importância para o candomblé por suas 

implicações rituais, vez que o sacrifício de animais constitui em dos atos 

simbólicos mais efetivos do culto. (...) Basta que se lembre que o sangue dos 

animais é um elemento indispensável a todos os ritos significativos do candomblé, 

e está na essência da ideologia do culto, como parte da integração do crente com a 

divindade.
24

 

Sempre que o axogum exercer o seu ofício, deverá fazê-lo na presença de líderes mais 

velhos; nenhuma outra pessoa teria autoridade para realizar tal ato, a não ser a mãe de santo que 

lidera a casa. Hoje há muitas casas em que as mulheres também realizam tal ato, mas elas o fazem 

sem o reconhecimento ou a legitimidade de um axogum. Geralmente, a escolha deste participante é 

feita entre os ogãs, outra figura exclusivamente masculina. Trata-se de um “protetor do candomblé”, 

um sacerdote que durante os ritos não entra em transe, pois, tal como as equedes, deve estar sempre 

pronto para dar suporte aos “incorporados”. Além disto, o ogã também é responsável pelos 

tambores e demais instrumentos musicais utilizados nos ritos.
25

  

 Na sequência “piramidal”, encontramos agora os filhos e filhas de santo, que são pessoas 

que sustentam religiosamente e economicamente os ritos de uma casa de santo – pessoas que 

participam dos ritos, com suas vestes sempre impecáveis e que sustentam financeiramente as 

cerimônias religiosas. “Cada filha deve, com o seu dinheiro, pagar as ricas vestimentas do seu 

respectivo orixá e as comidas sagradas que se lhe devem depositar aos pés, nos dias que lhe são 

consagrados”.
26

 

 Depois dos filhos e filhas, temos as equedes. Em geral, trata-se de mulheres submissas, 

sempre prontas a servir. Geralmente são protegidas por Oxum, uma divindade feminina que 
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apresenta características de beleza, riqueza e diplomacia. Durante os ritos as equedes cuidam das 

vestimentas, dos adornos, das plantas, dos assentos e, durante o transe, acompanham as filhas, 

dando-lhes atenção e evitando que elas caiam durante a cerimônia. Mas as equedes nunca 

participam diretamente das atividades, pois não incorporam. Por último, temos as iabás, que são 

mulheres que ainda não pertencem efetivamente ao candomblé, mas auxiliam as mães para que, no 

futuro, possam garantir a continuação das atividades da casa.  

 

1.2.3 O candomblé no Estado de São Paulo 

 Segundo Reginaldo Prandi, é muito provável que a prática do candomblé no Estado de São 

Paulo tenha se iniciado entre os anos de 1960 e 1970, e há cinco “caminhos” possíveis:  por 

intermédio de alguns pais e mães de santo que vieram da Bahia e outros que vieram do Rio de 

Janeiro; outra possibilidade, quando alguns umbandistas paulistas vão para o Rio ou para a Bahia e 

lá se iniciam no candomblé. E também é provavel que, como já haviam sido iniciados em seus 

Estados, tenham começado a abrir casas aqui. A migração também é uma possibilidade: pais de 

mães de santo, baianos e paulistanos, que se mudaram para São Paulo e decidiram abrir seus 

terreiros aqui. No caso da migração, também é possível que alguns religiosos que tenham sido 

“feitos” no candomblé optem pela participação na umbanda, para que em outro momento tenham 

condições de abrir suas casas de candomblé. E a quinta possibilidade se trata de filhos/as que foram 

“feitos” em São Paulo por pais/mães paulistanos/as.  

Por volta de 1960, havia um trânsito importante entre Rio e São Paulo entre umbanda e 

candomblé, trânsito que trazia o candomblé para dentro da umbanda e o Rio para dentro 

de São Paulo. Pela memória dos mais velhos, sabemos que os terreiros de mais prestígio 

no Rio de Janeiro nessa época eram todos filiados a tradicionais terreiros da Bahia: o 

terreiro de Goméia de Joãozinho de Opô Afonjá dirigido por Mãe Agripina Souza, 

terreiro fundado por Mãe Aninha (Eugênia Anna dos Santos) no Rio, pouco antes de seu 

retorno a Salvador, onde veio abrir, por volta de 1910, o Ilê Axé Opô Afonjá em solo 

baiano, a casa de Tata Antônio Fomutinho (Antônio Pinto) e a de seu filho-de-santo Seu 

Djalma de Lalu (Djalma Souza Santos); a casa conhecida pelo nome de Pantanal, 

fundada por Pai Cristovão de Ogunjá (Cristovão Lopes dos Anjos) (...) Todas se 

reproduziram em São Paulo entre 1960 e 1970, quando a estas vieram se juntar, 

refundindo-se, refazendo-se, transformando-se, outras de origem geográficas mais 

distante: a nação nagô pernambucano, mina-jeje maranhense, o nagô-gaúcho. 

Refundindo-se, refazendo-os, transformando-se. São Paulo far-se-á cosmopolita também 
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para as nações de candomblé.
27

 

 Prandi também destaca que a cidade de Santos se apresenta como o “berço” das práticas 

afro-brasileiras, pois é neste espaço que encontraremos as casas de candomblé mais antigas do 

Estado. O autor reforça essa ligação do “povo-de-santo” com a região do litoral, pois esses eram os 

primeiros espaços de desembarque para o povo escravizado que chegava da África, e muitas vezes, 

era ao redor deste porto que este povo era explorado. Outras religiões litorâneas também foram 

fundamentais para o desenvolvimento do candomblé. Basta recordarmos o fato de que os primeiros 

terreiros se formaram em Salvador, em Recife, em Porto Alegre e, em seguida, na baixada 

fluminense. Mas, como já afirmamos anteriormente, é importante não tomar estas datas como 

“verdades absolutas”, pois  não podemos ignorar o fato de que, desde o século XVI, o país já 

contava com a presença da população africana, que fora escravizada e trazida para estas terras. 

Logo, é possível que as expressões afrorreligiosas já estivessem  presentes neste espaço geográfico 

desde este período. 

 Em princípio, as pessoas de santo feitas no candomblé e que migram pra São Paulo, atraídas 

pelo desenvolvimento do Estado, começam a frequentar os ritos de umbanda, pois este era o rito 

mais similar presente no território paulistano. Mas há pessoas que não conseguem se adaptar aos 

ritos e que observam a necessidade de abrir suas próprias casas e recuperar os seus ritos religiosos. 

O mais antigo terreiro de candomblé no Estado de São Paulo foi fundado, pelos 

dados de que disponho, em Santos, em 1958, por Seu Bobó. Vindo da Bahia, Seu 

Bobó, José Bispo dos Santos, hoje com 75 anos de idade, ficou no Rio de 1950 a 

1958. Diz a lenda (Bobó já é, em vida, uma lenda do povo-de-santo de São Paulo) 

que Bobó, na Bahia, teria sido suspenso, isto é, escolhido por um orixá no transe, 

para ser ogã no terreiro de Maria Neném (Maria Genoveva do Bonfim. (...) 

Acontece que um ogã não pode ser pai-de-santo, pois ele não tem a faculdade de 

entrar em transe. Comentei sobre essas coisas com ele e Seu Bobó me explicou: 

“Estes meninos de hoje, o que eles sabem do tempo dos antigos? Eu sou do santo e 

estou no santo faz mais tempo que o avô deles. Mas quando eles precisam aprender 

alguma coisa eles pegam o ônibus lá no metrô e vêm tudo correndo aqui”.
28

 

Reginaldo Prandi indica que, na década de 1950, além da casa de Seu Bobó, há outros 

“baianos” que também se estabelecem na cidade e que organizam as suas “casas”, tais como Mãe 

Toloquê (Regina Célia dos Santos Magalhães) e Vavá Negrinha, Valdemar Monteiro de Carvalho 

Filho. De maneira geral, havia uma relação muito direta entre os terreiros de candomblé que se 
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organizavam no litoral paulista e Joãozinho da Goméia, o pai-de-santo mais influente da década de 

1950 e que ajudou na implantação e expansão do candomblé no sudeste do país. 

João Alves Torres Filho nasceu em São Caetano, na Bahia. Durante a infância e a 

adolescência frequentou os ritos católicos. 

Sua inserção no mundo do candomblé foi consequência da busca por soluções para 

problemas de saúde. Sofrendo de fortes dores de cabeça não diagnosticadas pelos 

médicos, sua madrinha, iniciada para Iansã (...) levou-o para o terreiro de Severino 

Manuel de Abreu.
29

 

Após a cura, o pai-de-santo lhe orientou que a doença era uma “cobrança dos orixás” que 

aguardavam a sua iniciação. Assim, em 1930, ainda muito jovem, com apenas 18 anos, João Alves 

se tornou pai-de-santo em uma casa na Rua da Goméia, em Salvador, onde passou a ser chamado de 

Joãozinho da Goméia. Sua casa ganhou fama e popularidade, mesmo sendo muito criticada pelos 

praticantes mais antigos da religião, pois misturava práticas de diversas nações e também por conta 

da sua homossexualidade assumida. Em 1946, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ganhou ainda 

mais notoriedade, pois a sua casa era frequentada por pessoas de diversas classes sociais, todas em 

busca de soluções para seus problemas.  

A atuação de Joãozinho na formação do candomblé (...) no Rio de Janeiro e em 

outras cidades do sudeste foi muito significativa. Na formação do candomblé 

paulista, por exemplo, o rito angola foi um dos primeiros a se fixar e entre os 

nomes dos sacerdotes mais lembrados pelo povo de santo encontra-se o de 

Joãozinho que, por meio de frequentes visitas a São Paulo, sobretudo a partir dos 

anos 60, iniciou grande quantidade de filhos, raspando e/ou dando obrigações a 

pessoas já iniciadas no candomblé.
30

 

A própria mãe Toloquê, que como citamos anteriormente, foi uma das primeiras ialorixás a 

organizar sua casa no litoral paulista, era filha de santo de Goméia, assim como Seu José de Oxóssi, 

que segundo Reginaldo Prandi, foi outro personagem importante neste período de formação do 

candomblé paulista. 

Dentre os muitos filhos-de-santo de Joãozinho, feitos em São Paulo, podemos citar, 

entre os primeiros, Dona Isabel de Omulu (1962), e sua filha Wanda (1964); Sessi 

Mikuara, esposa do Tenente Eufrásio, importante nome da história da umbanda 

paulista, além de Gitadê, feito no Rio, e que mais tarde trouxe para São Paulo o que 

restou dos fundamentos do terreiro da Goméia, e a já citada Mãe Toloquê, dos 
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tempos de Joãozinho na Bahia.
31

 

 Um dos fatores que dificultam a oficialização da história do Candomblé paulista é que boa 

parte desta história foi transmitida oralmente e, como o próprio Prandi afirma, “o candomblé não 

passa registro em cartório. E mesmo quando o faz, não o leva muito a sério”,
32

 fator que dificulta o 

registro e a transmissão da história.  

 Na própria contagem do IBGE, há quem acredite que os números não revelem, de fato, a 

quantidade de adeptos da religião. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas
33

, os praticantes das 

religiões afro-brasileiras representariam 0,35% da população. Em nosso universo de pesquisa, a 

região do ABCD paulista, os dados do IBGE (2000) também apontam para um número muito 

próximo ao percentual nacional: 0,31% da população. Especificamente do candomblé, o 

percentual refere-se a 0,13%. Analisando os indicadores sociais e a afiliação religiosa no ABC a 

partir dos dados do Censo de 2000, Leonildo Silveira Campos apontou que 7.344 pessoas, 

habitantes desta região, eram adeptas dos cultos afro-brasileiros
34

. Neste caso, esta pesquisa 

reflete aproximadamente 1,1% dos fiéis afro-brasileiros da região. Sobre estes dados daremos 

mais atenção nos capítulos seguintes. Antes se faz necessário continuar observando a organização 

dos cultos afro-brasileiros. Agora observaremos a umbanda, mesmo que a sua “classificação” 

como tal ainda seja questionada. 

 

1.2 A umbanda  

Convencionalmente, costuma-se afirmar no espaço acadêmico que a umbanda teve sua 

origem no Rio de Janeiro em 1920 e foi considerada uma religião “à moda brasileira”, tal como foi 

definida por Vagner Gonçalves da Silva
35

, por misturar elementos de tradição africana, indígena e 

kardecista. Conforme citamos anteriormente, neste período já havia nas terras brasileiras a prática 

de culto aos orixás, o candomblé, que nasceu entre a população negra africana, escravizada pelos 
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colonizadores católicos e que encontrou na religião uma forma de suportar as opressões e buscar 

força no transcendente para recuperar sua identidade e preservar um pouco de sua cultura, que foi 

ignorada pelos colonizadores. 

Como uma forma de sobrevivência, muitos orixás foram associados aos santos católicos.  

Cultuar os santos católicos era a forma encontrada pelos escravos para venerar seus antepassados e 

também aos orixás, que eram cultuados por algumas tribos africanas. André Droogers salienta que 

essa associação aconteceu porque: 

havia certas semelhanças entre as duas religiosidades, católica e africana. Por exemplo: 

em algumas tribos da África Ocidental se crê em divindades, chamadas de orixás, que 

têm certas características que determinados santos da fé católica também possuem. A 

partir disso, não foi difícil fazer a devoção a certo santo, tudo conforme a religião 

católica, e ao mesmo tempo – ou até em vez disso – fazer o ritual de algum orixá.
36

 

 Para Ortiz, essa associação entre santos católicos e as divindades africanas acabou 

produzindo outro efeito na umbanda, pois salientou muito mais a tradição católica do que a tradição 

africana, efeito que contribuiu para o “embranquecimento” da religião: “Na umbanda, (...) os laços 

com a África se rompem e a divindade africana passa a ser máscara dos valores culturais de uma 

sociedade branca e católica”.
37

  

Este processo também se torna nítido no momento de “transe”, pois tal como acontece no 

candomblé, este ato também é visto como fundamental para o desenvolvimento dos cultos. 

Entretanto, como já citamos anteriormente, no candomblé o transe é uma forma de rememorar as 

histórias míticas de cada orixá e, portanto, as músicas, as danças e roupas utilizadas durante um rito 

são escolhidas de acordo com a divindade que se manifesta naquele ritual. Já na umbanda, esse 

momento não é regulamentado pelos orixás, mas pelos espíritos que se manifestam entre os fiéis:  

Na umbanda essa característica do transe regulamentado pela tradição africana – a 

repetição dos mitos, as aventuras e desventuras dos deuses – desaparece 

completamente. Por outro lado as divindades negras não descem mais, nem 

dançam alegremente lado a lado com os homens; elas são substituídas por espíritos 

que cavalgam no corpo dos médiuns.
38

 

Os espíritos que se manifestam na umbanda são classificados em dois grupos: os espíritos de 
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luz – caboclos, preto-velhos e crianças – e os espíritos das trevas, também conhecidos com exus. Na 

utilização desta nomenclatura – “espíritos” – nota-se a clara influência do kardecismo, uma religião 

que surge na França em 1865, com Allan Kardec, e que acredita na reencarnação. Ou seja, cada 

espírito tem a possibilidade de voltar à vida, com a finalidade de buscar purificação e evolução da 

alma. E desde que a umbanda (institucionalizada!) começou a se formar no Rio de Janeiro, sempre 

houve a participação de brancos, intelectuais kardecistas, de classe média e alta, nesta expressão 

religiosa. 

Na manifestação dos espíritos se observa que os espíritos de luz mesclam o kardecismo às 

crenças indígenas. Há caboclos – espíritos de índios que, ao manifestar-se nos ritos, gostam de 

charutos e geralmente são vistos como indóceis e rebeldes. Os espíritos chamados de pretos-velhos 

são compreendidos com a manifestação de antigos escravos. 

Quando eles descem, o corpo do neófito se curva, retrocedendo-se como o de um 

velho esmagado pelo peso dos anos. Envolvido pelo espírito, o médium permanece 

nesta posição incomoda durante horas. Em deferência à idade dos preto-velhos lhes 

é oferecido sempre um banquinho onde eles podem repousar da fadiga espiritual; 

ficam assim sentados, fumando calmamente o cachimbo que tanto apreciam. Falam 

com uma voz rouca, mas suave, cheia de afeição, o que transmite uma sensação de 

segurança e familiaridade àqueles que vêm consultá-los.
39

 

Segundo Ortiz, o preto-velho é um espírito que se mostra mais “passivo” do que o caboclo. 

Isso seria resultado de uma assimilação de estereótipos herdados do período colonial. O índio se 

rebela contra a escravidão, enquanto o negro é visto como aquele que cede aos senhores, 

permitindo-se ser escravizado e que para ser aceito na sociedade precisa demonstrar humildade.  

Ainda sobre os espíritos, observa-se que eles rememoram o “ciclo da vida”, no qual se vê a 

vitalidade dos adultos (representada pelos caboclos), a velhice (dos pretos-velhos) e a manifestação 

das crianças, espíritos que trazem pureza e alegria para as cerimônias. Quando estes espíritos se 

manifestam os médiuns cantam, dançam, engatinham, choram e falam como crianças. Neste 

momento, as pessoas que auxiliam os ritos oferecem doces e brinquedos aos médiuns que estão em 

transe. Por fim, temos os exus, que são espíritos que trabalham para o bem e para o mal, mas que, 

em geral, estão associados à desordem e a tudo que possa ser considerado inconveniente.  

 Na umbanda, assim como no kardecismo, também se acredita que os seres humanos estão 
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em constante evolução. Portanto, o exercício da caridade auxilia no desenvolvido moral, espiritual e 

material. Assim, neste sistema de crença, no exercício de doação é possível “expiar” as faltas do 

presente e do passado. Observa-se, ainda, que a prática da caridade encontra respaldo nas doutrinas 

de Kardec, mas também no amor ao próximo, que é o maior mandamento cristão – o que reforça o 

caráter sincrético desta religião. Tal como se vê no espiritismo, é possível encontrar casas de 

umbanda que realizam obras assistenciais. Todas essas características ajudariam a compor a ideia de 

que a umbanda se afasta das religiões afro-brasileiras. Mas é impossível negar que muitas 

características e até mesmo o seu processo de formação contou com a participação da população 

negra e pobre deste país, com seus batuques e ritos, bem como com a presença dos orixás:  

A síntese umbandista pôde assim conservar parte das tradições afro-brasileiras; 

mas para estas perdurarem, foi necessário reinterpretá-las (…). Não estamos, pois, 

mais em presença de um culto afro-brasileiro, mas diante de uma religião brasileira 

que traz em suas veias o sangue do escravo que se tornou proletário.
40

 

 Esse “sangue de proletariado” reflete o processo de industrialização e urbanização vivido 

pela sociedade brasileira. Ortiz destaca que na década de 1970, nos espaços geográficos em que 

havia um avançado processo de desenvolvimento urbanístico e industrial, foi possível perceber 

um avanço no número de adeptos da religião. O autor descreve que até 1966 a Umbanda não era 

vista, pelo IBGE, como uma religião, mas como um conjunto de crenças e, portanto, neste 

período seus adeptos eram contabilizados como kardecistas. Contudo, neste mesmo ano, quando 

esta religião passa a ser contabilizada, já havia um número de 185.422 e esta cifra, no ano 

seguinte, passa para 240.603. E no ano de 1969 já contabilizava 302.952 fiéis declarados, um 

crescimento de 324%.
41

 Neste período, a umbanda cresce nos grandes centros como São Paulo, 

Minas Gerais, Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Como se trata de uma religião popular, ganha 

adeptos entre os proletariados, mas também atrai os olhares da classe média. Por isso havia 

muitos terreiros em que a maioria de seus frequentadores era de classe média: médicos, 

industriais, advogados, autoridades civis e militares – fator que contribuiu para o processo de 

embranquecimento da religião. 
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1.2.1 Organização burocrática da religião  

 A primeira Tenda de Umbanda data de 1920 e foi fundada por Zélio de Moraes, porém 

somente no final da década de 1930 e no início de 1940 é que encontraremos uma expressão que a 

caracterize como um movimento com ideologia e membros que se identificam entre si. Neste 

período o Brasil experimentava o Estado Novo e havia uma forte repressão policial às expressões 

culturais afro-brasileiras. Entretanto, neste período há também uma movimentação da elite 

brasileira, composta por artistas e intelectuais, que demonstra apoio e envolvimento com esta 

religião. 

A umbanda desse período, ao minimizar as influências africanas em suas práticas e 

sendo liderada por setores médios da população, organizou-se tendo como ponto de 

apoio essas ideias. Ao mesmo tempo que “embranquecia” os valores religiosos da 

macumba, considerados os atrasos ou primitivos (e alvos da perseguição policial), 

“empretecia” os valores do kardecismo, considerando-os europeus por demais, 

distantes de nossa realidade. Ao identificar-se com os cultos afro, os umbandistas 

(a maioria de classe média) propunham uma religião brasileira nascida aqui. Essa 

religião refletia os anseios de reconhecimento dos segmentos marginalizados 

(negros, índios, prostitutas, estivadores – pobres em geral) e as possibilidades de 

acomodação desses anseios numa sociedade urbana e industrial, marcada por 

divisões (de classe, trabalho, sexual, etc.), discriminações e desigualdades, e onde 

os valores da cultura dominante branca continuavam a ser mais influentes.
42

   

A influência da classe média foi fundamental para a organização e reconhecimento da 

religião. E, ao contrário do que se vê na organização do candomblé, a umbanda busca se organizar 

seguindo os moldes das associações civis (cartoriais), e por esse viés os terreiros passam a ser 

organizados por intermédio de um estatuto, onde cargos de presidente, secretário e tesoureiro são 

decididos entre os participantes, que agora passam a ser chamados de “sócios” e pagam 

regularmente suas mensalidades para a manutenção da associação. 

Embora não haja um consenso, grande parte dos umbandistas defende a ideia (e a publicam 

em artigos, blogs e páginas institucionais) de que a primeira federação umbandista do país foi 

fundada em 1939, no Rio de Janeiro. Trata-se da União Espírita da Umbanda do Brasil, que dois 

anos mais tarde organizou o Primeiro Congresso do Espiritismo de Umbanda, também no Rio de 

Janeiro. A partir desta data, a umbanda começa a se expandir para São Paulo e Porto Alegre. Com o 

tempo, e pelo próprio desenvolvimento da crença, outras tendências doutrinárias passaram a ser 

agregadas ao movimento e aos poucos as primeiras dissidências do grupo começaram a surgir.  
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Se o Primeiro Congresso teve como um dos temas centrais criar a imagem de uma 

umbanda “pura”, “branca”, através da eliminação dos elementos africanos tidos 

como maléficos (ou de quimbanda), a partir da década de 1950 setores dessa 

religião provenientes dos estratos mais baixos da população, geralmente negros e 

mulatos, começaram a contestar o distanciamento da umbanda das práticas 

africanas. À “umbanda branca” opôs-se a tendência de recuperação dos valores 

africanos presentes na religiosidade popular.
43

 

O Segundo Congresso ocorreu em 1961, e a principal discussão foi a possibilidade e o 

potencial de crescimento do grupo. O Terceiro Congresso aconteceu em 1973, e neste período, além 

dos centros, as federações já contavam com um amplo trabalho social, movido pela filosofia da 

caridade e da ajuda, e as instituições contavam com creches, escolas, ambulatórios, etc. 

A religião passa a ganhar notoriedade e já organiza manifestações e ritos em espaços 

públicos. Assim, em 1967, no Rio de Janeiro, o dia dos umbandistas passou a fazer parte do 

calendário do Estado e, desde esta data, todo dia 31 de dezembro, dia de Iemanjá, os umbandistas 

também comemoram o seu dia. Em São Paulo, em 03 de dezembro de 1976, a prefeitura de Praia 

Grande construiu uma estátua para esta divindade e a festa de Nossa Senhora da Conceição (que no 

sincretismo passou a ser associada a Iemanjá) passou a ser comemorada do dia 08 de dezembro até 

o dia 31 deste mesmo mês. Além disso, na cidade de São Paulo, todo dia 13 de maio, em celebração 

ao Dia da Abolição e ao dia do Preto Velho, e 23 de abril, festa de São Jorge (Ogum), há uma 

celebração no Ginásio do Ibirapuera que conta com o apoio governamental. Neste evento há a 

participação de umbandistas de todo o Estado, além de políticos e também estrangeiros. 

 

1.2.2 Organização das casas 

A organização hierárquica da umbanda
44

 é muito similar ao que se vê no candomblé. 

Entretanto, há uma divisão que diferencia os dois ritos: a diretoria espiritual e a diretoria material. 

Na diretoria espiritual, a liderança está centralizada nas mãos do pai ou da mãe de santo. Em 

algumas casas também são chamados de Babalorixás (homens) ou Ialorixás (mulheres). Em geral, 

são pessoas responsáveis por tudo o que acontece na casa, tanto nos ritos quanto na organização. 
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Em seguida, temos a imagem da mãe pequena ou do pai pequeno: 

Se o “Pai/Mãe-de-santo” constituem os sustentáculo organizacional e espiritual dos 

“terreiros”, abaixo deles como braço familiar, estão o pai pequeno ou mãe pequena,  

que possuem mais autoridade e prestígio em relação aos outros médiuns. O 

desempenho de seus papéis está ligado à dependência da chefia quanto à produção 

simbólica dos rituais e a um domínio de informações da organização. (...) Cabe a 

eles, preparar os médiuns adequadamente para as obrigações e comidas de santo 

(Bori), mostram o segredo do trabalho de preparar as ervas dos banhos rituais e as 

roupas específicas.
45

 

  Geralmente, pai e/ou mãe pequena estão sendo preparados para assumirem as atividades 

como pai e mãe de santo. Depois deles/as, encontramos os/as médiuns mais antigos/as (Filhos/as de 

santos). Em algumas casas esses/as também são chamadosa/s de médiuns de trabalho. Como já se 

“desenvolveram espiritualmente”, eles/as trabalham junto aos pais e mães de santo e por isso podem 

atender (ou “dar consulta”) pessoas que procuram os “serviços religiosos” da casa. Há também os 

médiuns em desenvolvimento, que tal como o médium de trabalho já incorpora, mas ainda não está 

apto para dar consultas. Temos também os ogãs, responsáveis pela musicalidade do espaço.  E os 

médiuns iniciantes, que geralmente estão há pouco tempo na religião e auxiliam nos ritos, enquanto 

aprendem o que cada rito significa. Estes também são chamados de cambone.   

Na liderança material, encontramos uma nova ordem hierárquica composta por um/a 

presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, um conselho fiscal e o conselho deliberativo. 

Todas essas pessoas ajudam a organizar os serviços administrativos da casa, pois como já citamos, 

uma casa de umbanda funciona como uma associação, na qual os médiuns são associados/as e 

contribuem regularmente, cumprindo assim com os seus direitos e deveres.  

Entre esses deveres e direitos, tanto da administração quanto da espiritual, estão 

também a ajuda assistencial a entidades filantrópicas e as pessoas carentes. Este 

papel assistencial consta dos Estatutos e a Diretoria não deixa de lembrar isso aos 

seus associados cobrando – os pelos benefícios que ela distribui. Os associados são 

instados a se perceberem como beneficiários espirituais da caridade exercida 

através da Associação.
46

 

Assim, compreende-se que a organização material se torna tão importante quanto a organização 

espiritual, pois para os participantes se tratam de hierarquias que se completam e colaboram para a 

evolução espiritual e material de todos os médiuns.  
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1.2.3 Divindades africanas e brasileiras 

Ao contrário do que vemos no candomblé, quando os ritos acontecem conforme o calendário 

e como os ritos que acontecem com grandes intervalos entre um e outro, a umbanda oferece ritos 

semanais e que são dedicados a diferentes entidades. As giras, como são chamados os rituais, 

seguem praticamente a mesma estrutura em todas as casas: a abertura – momento dedicado para 

evocar as entidades, pedir-lhes a “bênção” e pedir proteção para a casa e para o rito; a gira 

mediúnica – momento em que os médiuns incorporam suas entidades e passam a atender o público 

que assiste ao rito; e o encerramento – quando se encerram as atividades agradecendo as entidades 

que se manifestaram no rito. Observa-se que, nos ritos da umbanda, as atividades costumam ser 

encerradas às 21h, evitando assim possíveis reclamações de populares que residem ao redor. 

Além do panteão africano similar ao que se vê no candomblé, na umbanda é possível 

encontrar outras entidades que apresentam características distintas: além dos deuses africanos, há 

também os espíritos dos mortos – herança do kardecismo –, elementos do catolicismo e também 

muito da cultura indígena. Assim como nos terreiros de candomblé, preserva-se a estrutura familiar: 

pai e mãe e filhos e filhas. No espaço em que o rito se desenvolve é possível encontrar imagens 

diversificadas de santos católicos, de caboclos (índios), pretos-velhos e outras imagens. Trata-se de 

um “mix” de crenças e imagens. Nas paredes, além de quadros e imagens de santos católicos, 

sempre haverá um quadro que indique a formação dos líderes e os documentos que demonstrem a 

filiação da casa com alguma federação. 

Em geral, o espaço em que o rito se desenvolve é dividido em dois: um será destinado aos 

médiuns que efetivamente participarão do rito com as danças e as incorporações e, do outro lado, há 

uma disposição de cadeiras destinadas aos visitantes que estiverem presentes no espaço para 

acompanhar o rito como espectadores. Os atabaques, assim como os médiuns que o lideram, 

ocupam lugar sagrado no rito; estão sempre em evidência e são sempre muito respeitados. 

O terreiro reflete a riqueza ou a pobreza dos seus líderes e médiuns. Apesar do ideal de 

acolher todas as classes e todas as raças, existem distinções entre os terreiros e os seus adeptos. O 

próprio prédio, a sala, o altar, a roupa, os instrumentos: tudo isso já indica a classe da maioria dos 

frequentadores. 

Para cuidar do aspecto material do terreiro, pode existir uma diretoria, cujos 
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membros, não raras vezes, pertencem às classes mais abastadas do que a maioria 

dos médiuns. (...) As sessões às quais o público tem acesso são chamadas de 

sessões de caridade. Existe também um outro tipo de sessão, chamada de 

desenvolvimento, que é dedicada à aprendizagem dos médiuns inexperientes.
47

 

Durante os ritos, após os cânticos e saudações iniciais, inicia-se o processo de transe, no 

qual alguns espíritos se manifestam: os caboclos, que como citamos anteriormente, são índios que 

costumam fumar muito charuto, manifestam-se com pulos, batidas no punho e no peito e com 

dança; o preto-velho ou preta-velha, que costuma manifestar-se com conselhos sábios e fala serena; 

e os espíritos de crianças que se manifestam sem se preocupar muito com os pudores dos adultos. 

Além destas entidades, há também os Exus e a Pombagira, como vimos. Os Exus, em geral, são 

chamados de mensageiros entre o Deus supremo, os espíritos dos mortos e os vivos. Para Droogers, 

a imagem do Exu se opõe à imagem do preto-velho, pois se é possível enxergar no preto-velho a 

imagem de um negro “pacato”, com características de escravizado. Vemos no Exu características de 

um negro que se rebela, diz o que quer, bebe muita cachaça, gosta de cachimbos e fala palavrões. Já 

a Pombagira apresenta características similares às do Exu, mas se trata de divindade feminina, que 

apresenta características mais sensuais e que, segundo a mitologia, são mulheres de sete maridos.  

Nilza Menezes Lino Lagoas
48

 afirma que os rituais dedicados à Pombagira costumam 

ocorrer no mesmo momento em que acontecem os ritos de Exu, e durante a cerimônia são utilizados 

flores, perfumes, joias, bebidas e cigarros. E ao se manifestar “ela enquanto entidade liberta as 

mulheres dos seus papéis tradicionalmente construídos e as libera para assumir um comportamento 

mais libertino”.
49

 Esse comportamento faz com que se alimente a ideia de que a Pombagira é uma 

representação do mal, tal como o Exu, que dentro da crendice cristã é frequentemente associado ao 

demônio, principalmente pelos elementos utilizados nos ritos – cigarro e bebida – e a sexualidade 

sempre associada a essas figuras, elementos pecaminosos dentro do universo cristão.  

Ao observarmos as referências feitas notadamente pelas igrejas neopentecostais, 

encontramos a figura da Pombagira associada ao mal e que deve ser extirpada, 

principalmente do corpo das mulheres, relacionando-a aos distúrbios sexuais, 

bebidas, drogas e infelicidade na vida amorosa.
50
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Além de Exu e Pombagira, encontramos outras entidades populares na umbanda e que não 

estão ligadas a essas características mais “rebeldes”. Mas, em geral, elas costumam ser associadas 

mais frequentemente com as imagens de santos/as católicos/as, tais como Santa Bárbara, cultuada 

como Iansã; São Jorge, identificado como Ogum; Xangô, relacionado com a imagem de São João 

Batista; Iemanjá, como Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição e Nossa 

Senhora da Glória; Ibeji, Cosme e Damião; entre outros. Essa “mistura” de crenças que se vê na 

prática da umbanda é um fator que favorece a constante “circulação” de fiéis e de sujeitos 

religiosos, oriundos de diversos grupos religiosos, bem como a dupla pertença: há fiéis que, mesmo 

frequentando constantemente os ritos da umbanda, continuam se declarando católicos. “Sou da 

umbanda, mas também sou católico; quem não é?
51

” – declarou um de nossos entrevistados, 

umbandista há cinco anos, participante de um terreiro em Santo André. Essa dupla pertença, assim 

como o trânsito para o candomblé, apresenta-se como um ato comum e constante no universo 

religioso. E no espaço em que esta pesquisa se desenvolve essa movimentação também é frequente.  

Na atualidade, os seguidores da umbanda representam 0,21% de toda a população brasileira. 

Faremos a análise destes dados mais adiante, entretanto, faz-se necessário observar a presença e a 

organização dos terreiros de umbanda e candomblé nas regiões do ABCD paulista. 

 

1.3 Candomblé e umbanda no ABCD: organização dos terreiros e 

perfil dos sujeitos religiosos  

 Não há registros oficias que mostrem a inserção das religiões afro-brasileiras na região do 

ABCD paulista, mas, segundo dados da Federação Umbandista do Grande ABC, desde 1958 já 

havia moradores desta região que participavam dos ritos de umbanda desenvolvidos na Praia 

Grande, litoral paulista. Neste período a Federação ainda não havia se formado e também não havia 

a Associação Paulista de Umbanda. Somente na década de 1970, com o grande crescimento da 

umbanda, principalmente na região sudeste do país, é que se iniciou um movimento de organização 

das federações e, mais especificamente, da Federação do Grande ABC (F.U.G. - ABC), que tem o 

ano de 1972 como data de sua fundação.  
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 Hoje, sediada em Santo André, a Federação recebe registros de casas não só no espaço 

geográfico do grande ABC, mas também de outras partes do Estado de São Paulo.
52

 A Federação 

divulga em seu site que já há mais de 2.000 templos filiados.
53

 A organização dessa Federação 

passou a buscar melhorias para os seus filiados e a preparação de um espaço próprio, que 

possibilitasse aos fiéis a realização de seus ritos em espaço de contato direto com a natureza, onde 

houvesse mata e cachoeira. Isso foi possível com a inauguração do Santuário Nacional da 

Umbanda, que aconteceu no ano de 1975, na cidade de Santo André. O local conta com 640.000m² 

de vegetação, cachoeira, lago e pedreiras destinadas aos ritos, oferendas e despachos. Dentro deste 

espaço há um terreiro que foi fundado antes mesmo da Federação, em 1960; trata-se da Casa de Pai 

Benedito de Aruanda. Por mais de quarenta anos, a casa esteve sob a liderança de Pai Ronaldo 

Antonio Linhares, um dos fundadores e atual presidente da F.U.G. - ABC.  

 Além desta Federação, há outras associações que atendem à região como, por exemplo, a 

FUCABRAD (Federação de Umbanda e Cultos Afro-brasileiros de Diadema), fundada em 1986. Ao 

contrário da F.U.G., esta associação também credencia terreiros de candomblé (ou roças, como 

também são chamados), o que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a inserção do 

candomblé na região. Um dos fundadores desta associação foi pai Francelino de Shapanan, um 

paraense que passou a infância e o início da juventude em uma casa de tambor de mina, onde foi 

iniciado aos 14 anos de idade.  Na juventude, morando no Rio de Janeiro, conheceu o candomblé e 

a umbanda, cultos que até então não conhecia. No ano de 1975, com 25 anos, ajudou a fundar o 

Supremo Conselho dos Cultos de Umbanda e Nações Africanas e, no ano seguinte, começou a vir 

para São Paulo em companhia de alguns amigos para fazer suas obrigações religiosas, até que, em 

1976, mudou-se de vez para o estado e abriu a sua casa – a Casa das Minas de Thoya Jarina – na 

cidade de Diadema.  No início, como se tratava de um culto novo aos olhos dos paulistas que 

conheciam apenas a umbanda e o candomblé, e pouco conheciam das tradições keto, houve certa 

resistência por parte dos demais grupos, mas aos poucos as demais religiões foram se aproximando: 

“A Casa das Minas de Thoya Jarina teve muita aceitação da Umbanda, porque eles viram nos 

Encantados alguns de seus Caboclos, Marinheiros e outras Entidades. Até as cantigas tinham algo 
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em comum. Naquela época, o número de Casas que prevalecia era de Umbanda”.
54

 

 Já estabelecido em São Paulo e tendo o seu terreiro em pleno funcionamento, pai Francelino 

ajudou a criar a FUCABRAD. Na ocasião, fazia parte do conselho de ética da federação e também 

auxiliava na administração. Para dar visibilidade ao grupo e também às casas que estavam 

associadas a ela, a federação passou a organizar eventos tais como: Feira da Cultura Afro, a Festa de 

Ogum, que no ano de 2011 comemorou sua 20ª edição, e também Festivais de Cantigas de Terreiro. 

Na liderança da FUCABRAD, juntamente com Pai Cássio Ribeiro, Pai Francelino de Shapanan 

participou ativamente do movimento interreligioso e sempre lutou contra a discriminação étnica e 

religiosa. A associação também estabeleceu parcerias com o MAP – Museu de Arte Popular de 

Diadema – que foi fundado em 2007 e que por vezes recebeu materiais etnográficos da associação 

sobre a tradição religiosa para exposições. Neste mesmo ano, Pai Francelino faleceu e, em sua 

homenagem, o MAP abrigou uma exposição temática denominada “Francelino de Shapanan – a 

trajetória de um Toy Vodunnon”. Além desta exposição, também houve a primeira vernissage e festa 

de louvor “Águas de Iemanjá”, que passou a fazer parte do calendário do museu. A Casa das Minas 

de Toya hoje é conduzida por Sandra de Boço Xadantã, que também é membro da diretoria da 

FUCABRAD desde a sua fundação, e por Toy Hunji Márcio de Boço Jara. Esta casa igualmente nos 

recebeu para o desenvolvimento da pesquisa. 

 Cássio Ribeiro, atual presidente da FUCABRAD, afirma que é difícil saber exatamente 

quantas casas de Umbanda e Candomblé existem nas cidades do ABCD, pois “as casas podem se 

filiar a qualquer federação, independente da localização geográfica. Hoje temos 350 terreiros 

filiados, mas aproximadamente 50 estão em Diadema”.
55

 Em entrevista ao jornal Diário do Grande 

ABC, no ano de 2008, Ribeiro afirmou que acreditava que na região aproximadamente 15% da 

população era praticante das religiões afro-brasileiras. Declarou ainda que “o número pode ser 

maior, pois, tem gente que deixa de se declarar como umbandista até mesmo na hora de responder 

ao censo”56. Mas estes não são dados oficiais; apenas refletem a opinião do entrevistado. 

 Outra casa tão antiga quanto esta também se destaca em São Bernardo do Campo. Trata-se 
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da casa de Pai Pércio de Xangô, uma casa de Candomblé de Kêtu do Ilé Alákétu Asè Airá, 

localizada no bairro Batistini e que é considerada uma das mais tradicionais casas de candomblé da 

região sudeste do país. Tata Pércio, como era conhecido, abriu a sua casa no ano de 1968 (período 

em que a umbanda começou a se estabelecer com mais força e em que há uma movimentação de 

umbandistas no ABC, não como grupo, mas como participantes no litoral paulista). Não era muito 

comum a prática de candomblé nesta região. Por isso mesmo, antes deste feito, pai Pércio era 

praticante da umbanda. Nas narrativas de Reginaldo Prandi, Pérsio está localizado como um dos 

“personagens” que, já iniciado na umbanda, conhece o candomblé e volta para São Paulo para abrir 

a sua própria roça:  

Pérsio de Xangô, que já morava em São Paulo com casa de umbanda, voltou à 

Bahia em 1968, onde se iniciou com Nezinho da Muritiba, sendo sua dofona de 

barco Tia Nilzete, filha carnal de Simpliciana, ialorixá de Axé de Oxumarê, em 

Salvador, onde ela ocupa o cargo herdado da mãe. Em 1971, Pérsio iniciou Tonhão 

de Ogum, de quem mãe Rosinha foi a mãe-pequena. Seu Nezinho da Muritiba, 

Manuel Siqueira do Amorim, era o chefe do terreiro do Portão de Muritiba, no 

Recôncavo, onde Mãe Rosinha de Xangô era mãe-pequena; era estreitamente 

ligado por laços religiosos ao Gantois e à Casa Branca do Engenho Velho, onde fez 

o jogo de búzios para indicar a sucessora da falecida Tia Maci.
57

 

 Toda essa explicação dada pelo autor se faz pela necessidade de que se compreenda que, no 

candomblé, as relações estabelecidas entre os terreiros seguem uma “linhagem familiar”. Isso 

significa que Pai Pérsio de Xangô, em algum momento em sua “árvore genealógica e religiosa”, 

tem algum grau de parentesco com Joãozinho da Goméia, pai de santo baiano citado anteriormente, 

que possibilitou esse trânsito de umbandistas cariocas para a sua roça de candomblé e que, 

futuramente, facilitaria o trânsito de candomblecistas e umbandistas para São Paulo. 

Muitos dos primeiros personagens do candomblé de São Paulo foram por ele 

iniciados (“feitos”, na linguagem-de-santo). E feitos aqui em São Paulo, embora 

esse primeiro começo tenha contado também com filhos de Joãozinho feitos na 

Goméia do Rio e na originária Goméia da Bahia.
58

 

 Pai Tata Pérsio de Xangô, durante toda a sua vida, manteve-se filiado ao terreiro de Mãe 

Menininha, ialorixá no famoso terreiro de Gantois, em Salvador, onde tomou obrigações por sete 

anos. Sua casa sempre foi um espaço respeitado e aberto para pesquisas. Entretanto, pai Pérsio 

faleceu no ano de 2010 por complicações de saúde geradas pela diabete. Seguindo as tradições da 

religião, a casa ainda permanece de luto, o que impossibilitou a aplicação da pesquisa no local.  
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PRANDI, Linhagens e legitimidade no candomblé paulista. Versão on-line. Acesso em 01 ago. 2011. 
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 PRANDI, Linhagens e legitimidade no candomblé paulista. Versão on-line. Acesso em 01 ago. 2011. 



 

43 

 

 Por conta dessa filiação que se dá entre as linhagens familiares, torna-se mais difícil 

encontrar associações/federações específicas das casas de candomblé; somente nos últimos anos, e 

muito provavelmente pelo incentivo das políticas públicas, despontou no ABCD o desejo de se criar 

tais associações. Prova disso é a criação da AFECAB (Associação Federativa da Cultura e Cultos 

Afro-brasileiros de São Bernardo do Campo), fundada em 2009. Este grupo, embora seja liderado 

por uma ialorixá do candomblé, tem a intenção de agrupar todos os cultos afro presentes na cidade 

de São Bernardo do Campo. Maria Emília d´Oyá – Ialorixá da COVOYÁ – Casa de Culto ao Orixá 

Ventos de Oyá (Candomblé da tradição Ketu), é a presidente desta associação, que conta com a 

participação de outros líderes, em sua maioria dos cultos de umbanda. Iyá Maria Emília é uma 

pessoa bem conhecida na cidade. Além de trabalhar como assistente social na prefeitura municipal, 

é coordenadora da Rede Nacional de Religiões Afro-brasileiras e Saúde – Núcleo São Bernardo do 

Campo, e membro do Grupo de Trabalho Religiões e Aids do Estado de São Paulo. 

 Desde a sua criação, a AFECAB, além dos eventos religiosos desenvolvidos em espaços 

públicos como, por exemplo, a Festa de Ogum, a associação tem estabelecido parcerias junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e a Secretaria de Governo, o Departamento de 

Políticas Afirmativas; há também um Grupo de Trabalho, sob a coordenação da Secretaria de 

Governo, que discute cultos afro-brasileiros e que está aguardando liberação de verba e apoio da 

Fundação Palmares para realizar o mapeamento dos terreiros da cidade.  

 

1.3.1 As casas participantes desta pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo fizemos contato com as Federações de 

Umbanda e Candomblé, solicitando a indicação de algumas casas de cultos afro que compõem o 

ABCD paulista. Em seguida, listamos as casas nas quais os líderes concordaram em participar e 

iniciamos o processo de aplicação de questionários e entrevistas.  

 

Santo André 

Na cidade de Santo André encontramos a casa Ilê Axé Efon Odé Akueran – candomblé efã, 

liderada por Beto Ti Odé. Trata-se de uma casa com aproximadamente 31 anos de existência e, 
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segundo o babalorixá, há mais de 120 fiéis ligados à casa e espalhados por vários terreiros de São 

Paulo e até mesmo de outros estados. A casa, de muros e portões altos, está localizada na Vila 

Francisco Matarazzo, um bairro residencial e de classe média. No dia em que os questionários 

foram aplicados, acontecia uma festa para Ogum e casa estava cheia. Havia muitas pessoas que não 

eram ligadas à religião, mas que assistiam ao rito nos bancos destinados as mesmas. Poucos/as 

filhos/as concordaram em participar da pesquisa, mas muitos/as se interessam em saber do que se 

tratava e revelaram, ainda que informalmente, que já haviam transitado por outros grupos religiosos. 

O mapa 1 indica a localização desta casa. 

 

Mapa 1 

 

A letra A indica o centro de Santo André, enquanto a letra B indica a localização da casa.
59

 

Para a aplicação do questionário entre umbandistas, fomos recebidos no Templo de 

Umbanda Iemanjá e Cabocla Janaína, liderado por Iá Sueli da Silva. O templo foi inaugurado há 

16 anos e funciona nos fundos de uma grande casa, onde Sueli mora com a família, na Vila 

                                                 
59

 Cf. http://maps.google.com.br/maps/place?ftid=0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede&q=Santo+Andr%C3%A9&hl=pt-

BR&ved=0CBAQ3g0&sa=X&ei=toU5T8TdMYOINua7xbYH. Acesso em 10 de fevereiro de 2012. 
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Junqueira, um bairro popular da cidade, localizado em uma área periférica.  

Aplicamos a pesquisa em dia de ritos a Exu e Pombagira e, como se tratava de um ato 

reservado aos fiéis da casa, não pudemos acompanhar a sessão, mas foi possível observar a 

movimentação de aproximadamente 30 pessoas, entre mulheres, homens e algumas poucas crianças. 

Abaixo é possível observar a localização da casa em relação ao centro da cidade de Santo André. 

 

Mapa 2 

 

A letra A indica o centro da cidade de Santo André e a letra B, o local da casa.
60

 

 

São Bernardo do Campo 

Em São Bernardo do Campo, aplicamos os questionários na Casa de Culto aos Orixás – 

Vento de Oyá, liderada pela Iá Maria Emília Campi, filha (espiritual) de Tatá Pérsio e líder dessa 

casa há 19 anos. Maria Emília nasceu na umbanda. Sua mãe e sua avó também são mães-de-santo. 

Na adolescência, transitou entre a umbanda e o candomblé, até aderir definitivamente ao segundo 

grupo. Sua casa está localizada no Jardim Represa, periferia de São Bernardo do Campo. 
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 Cf. http://maps.google.com.br/maps/place?ftid=0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede&q=Santo+Andr%C3%A9&hl=pt-

BR&ved=0CBAQ3g0&sa=X&ei=toU5T8TdMYOINua7xbYH. Acesso em 10 de fevereiro de 2012. 
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Entretanto, é frequentada por pessoas de todas as classes sociais, como pudemos constatar na 

pesquisa. Além de ser Ialorixá, Maria Emília também é assistente social e trabalha na prefeitura 

municipal da cidade. Por isso, as atividades de sua casa costumam se relacionar com atividades 

sociais que possam beneficiar a população do bairro. Por exemplo, nos dias que antecedem os ritos 

às entidades femininas, tais como Iemanjá ou Iansã, a Ialorixá desenvolve palestras sobre a saúde da 

mulher e prevenções de doenças. Nos ritos para os ibejis, realizam-se atividades sociorrecreativas 

para as crianças da casa e do bairro. Nos últimos dois anos, contudo, foram realizadas poucas 

atividades na casa, pois ela se encontra em luto desde a morte de Tata Pércio, em 2010. Observe a 

localização da casa: 

 

Mapa 3 

 

Letra A – Centro de São Bernardo do Campo. Letra B – localização da casa, no Jardim Represa.
61

 

O Templo de Umbanda Nossa Casa Nosso Terreiro, um dos mais recentes na região, com 

apenas 2 anos de existência, foi a primeira casa a sinalizar o interesse em participar desta pesquisa. 

No dia em que o questionário foi aplicado, havia aproximadamente 30 fiéis na casa, entre médiuns e 

                                                 
61

 Cf. http://maps.google.com.br/maps/place?ftid=0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede&q=Santo+Andr%C3%A9&hl=pt-

BR&ved=0CBAQ3g0&sa=X&ei=toU5T8TdMYOINua7xbYH. Acesso em 10 de fevereiro de 2012. 
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pessoas que apenas assistiam ao rito. Os líderes, Roberley Meirelles e Lucília Meirelles, já haviam 

participado de outros grupos de umbanda e também já haviam transitado por outros grupos 

religiosos, inclusive igrejas evangélicas. Por isso, incentivam os fiéis da casa a responderem o 

questionário “com sinceridade e sem problemas”.
62

 

 Nessa casa pudemos acompanhar o rito do início ao fim (uma gira de boiadeiro), contanto 

com as explicações da mãe-de-santo da casa, que nesse dia não participou do rito diretamente; 

manteve-se apenas na assistência e na acolhida de populares que se aproximavam da casa, que está 

localizada na Rua Gasparini, no bairro de Rudge Ramos, muito próximo da avenida central do 

bairro. Observe a localização:  

Mapa 4 

 

Letra A – centro de São Bernardo. Letra B – bairro em que a casa está inserida.
63
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 Palavra do líder ao me apresentar aos fiéis e dizer o objetivo da pesquisa. 
63

 Cf. http://maps.google.com.br/maps/place?ftid=0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede&q=Santo+Andr%C3%A9&hl=pt-

BR&ved=0CBAQ3g0&sa=X&ei=toU5T8TdMYOINua7xbYH. Acesso em 10 de fevereiro de 2012. 
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São Caetano do Sul  

 Em São Caetano do Sul, segundo dados de Leonildo Siqueira Campos, pode-se encontrar 

o maior número de adeptos às religiões afro-brasileiras no ABCD paulista – 0,62% da 

população
64

. Entretanto, é provável que esta porcentagem seja composta majoritariamente por 

adeptos da umbanda, pois foi possível localizar apenas uma casa de candomblé na cidade, mas 

não localizamos o líder ou alguém que pudesse autorizar o desenvolvimento da pesquisa. No 

entanto, observa-se a existência de muitas casas de umbanda próximas umas das outras, 

inclusive. Neste caso, aplicamos os questionários e também realizamos entrevistas no Centro de 

Umbanda Pai Herculano das Almas e Mãe Yemanjá, liderada por Sílvio Planizza. A casa, 

fundada há 2 anos, está localizada no Jardim Cerâmica, um bairro de classe média de São 

Caetano do Sul, e conta com um público que oscila entre 35 a 50 pessoas. Mas o número de 

médiuns associados à casa é de 25.  

 A curiosidade que nos levou a esta casa foi o fato de que o seu líder, o pai-de-santo 

Sílvio Planizza, pode ser considerado um “transeunte religioso” .  Na década de 1970, 

frequentou o espiritismo kardecista; depois frequentou uma igreja pentecostal, fez curso de 

teologia, passou para a igreja tradicional/histórica e, após alguns anos, foi consagrado pastor e 

migrou para outra igreja pentecostal. Depois de se desentender com a liderança, passou um 

período sem religião, até que, motivado por problemas de saúde, passou a frequentar os ritos de 

umbanda, tornando-se pai-de-santo. Trata-se de um sujeito religioso em constante 

movimentação e que retrata a realidade das religiões em nosso país.  
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 CAMPOS, Indicadores sociais e afiliação religiosa no Grande ABCD paulista, p. 178. 
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Mapa 5 

 

Letra A – Centro de São Caetano. Letra B – Jardim Cerâmica, localização da casa de Umbanda.
65

 

 

Diadema 

Em Diadema foi possível conhecer a casa de Pai Francelino de Shapanan, Casa das Minas 

de Thoya Jarina, que hoje está sob a liderança de Pai Márcio Adriano Souza Matos. Com 30 anos 

de existência e localizada na periferia de Diadema, no Jardim das Nações, trata-se de uma casa 

tradicional na região do ABCD paulista, como já citamos anteriormente. Hoje há aproximadamente 

30 fiéis ligados à casa e que participam dos ritos. A seguir, observe a localização da casa: 
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 Cf. http://maps.google.com.br/maps/place?ftid=0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede&q=Santo+Andr%C3%A9&hl=pt-

BR&ved=0CBAQ3g0&sa=X&ei=toU5T8TdMYOINua7xbYH. Acesso em 10 de fevereiro de 2012. 
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Mapa 6 

 

Letra A – Centro de Diadema . Letra B – Jardim das Nações.
66

 

 

 Outra casa pesquisada foi a Tenda de Umbanda Mané Baiano e Zé Pilintra, em Eldorado, 

também na periferia de Diadema. Com dez anos de existência, a tenda conta com a participação 40 

pessoas, sendo elas majoritariamente mulheres. Nesta casa também contamos com o depoimento da 

líder, Mãe Sônia de Oxum, que “nasceu católica”, mas por problemas de saúde do marido, também 

circulou entre igrejas evangélicas pentecostais até encontrar a umbanda como resposta para seus 

problemas. O mapa 7 indica a localização da casa: 

Mapa 7 

 

Letra A – Centro de Diadema. Letra B – Eldorado.
67
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 Cf. http://maps.google.com.br/maps/place?ftid=0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede&q=Santo+Andr%C3%A9&hl=pt-

BR&ved=0CBAQ3g0&sa=X&ei=toU5T8TdMYOINua7xbYH. Acesso em 10 de fevereiro de 2012. 
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A seguir, apresentaremos outras informações obtidas no campo de pesquisa e relacionadas com 

outras informações mais gerais sobre o perfil dos frequentadores desses ritos e as suas práticas de  

trânsito religioso.  

 

1.3.2 Perfil socioeconômico dos filhos e filhas de santo do ABCD  

  Observando os dados recolhidos no campo, foi possível observar que, tal como acontece 

nas demais religiões, há uma participação maior de mulheres, embora haja uma diferença pequena 

entre ambos os sexos: responderam à pesquisa 38 homens e 42 mulheres. As idades das mulheres 

variam entre 14 a 62 anos, havendo uma concentração maior de mulheres entre 35 e 47 anos. 

Destas, 19 são solteiras. Entre elas, duas são mães (de uma criança), estão empregadas, recebem 

entre 4 e 10 salários mínimos e possuem ensino superior completo. Apenas uma se declara solteira, 

mãe de três filhos, 48 anos, trabalha como ajudante de metalúrgica e ganha entre 1 a 3 salários 

mínimos. Entre as casadas encontramos o total de 13 questionadas que possuem em média de um a 

três filhos. Entre as divorciadas (4), o número de filhos passa para 2 ou 4.  

  No quesito escolaridade, é possível observar o quadro a seguir, que indica a classificação de 

homens e mulheres:  

Tabela 1 

Escolaridade Homens  Mulheres 

Ensino fundamental completo 5 5 

Ensino fundamental incompleto 2 2 

Ensino médio completo  10 10 

Ensino médio incompleto 10 6 

Ensino superior completo  5 5 

Ensino superior incompleto  5 6 

Pós-graduação 1 1 
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 Cf. http://maps.google.com.br/maps/place?ftid=0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede&q=Santo+Andr%C3%A9&hl=pt-

BR&ved=0CBAQ3g0&sa=X&ei=toU5T8TdMYOINua7xbYH. Acesso em 10 de fevereiro de 2012. 
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Não respondeu 4 3 

Total  38 42 

  

Observa-se, de modo geral, que o nível de escolaridade entre os/as participantes é bastante 

variado; somente no quesito ensino superior nota-se um número maior de mulheres em relação aos 

homens. Entretanto, isso pode ser explicado pelo número maior de mulheres que responderam ao 

questionário. A seguir, vejamos o índice salarial e as variações entre homens e mulheres: 

 

Tabela 2 

Renda Homens  Mulheres  

Entre 1 a 3 salários mínimos 14 13 

Entre 4 a 10 salários mínimos 13 16 

Mais de 10 salários  2 - 

Não respondeu 2 3 

“donas de casa” - 3 

Desempregados/as 5 9 

Total:  35 49 

   

Os vencimentos que variam entre 1 a 3 salários mínimos, em geral, destinam-se a pessoas 

que possuem o ensino médio ou o ensino fundamental (em sua grande maioria negros/as ou pardos); 

os vencimentos que variam entre 4 a 10 salários mínimos se destinam ao grupo que possui ensino 

superior completo ou incompleto. Os vencimentos que ultrapassam a marca de dez salários 

mínimos correspondem a homens, empresários, moradores de São Caetano do Sul e frequentadores 

de ritos de umbanda. Um deles possui pós-graduação, é divorciado e pai de dois filhos/as. 

Frequenta a umbanda há um ano e esse é o seu primeiro grupo religioso. Já a única mulher que 

possui pós-graduação entre as pesquisadas é administradora, funcionária pública, branca e ganha 

entre 4 a 10 salários mínimos. Também mora em são Caetano do Sul e frequenta os ritos de 

umbanda há cinco meses; anteriormente, participou dos cultos da Congregação Cristã do Brasil e 

também da Igreja Católica.  
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A raça-etnia também é um fator que deve ser destacado entre os fiéis dos cultos afro do 

ABCD paulista. Entre os homens, encontramos 21 deles que se declaram brancos, Destes, 9 são 

praticantes da umbanda e 10 são do candomblé. 8 indicam ser pardos: destes, 4 são religiosos da 

umbanda e 4 do candomblé. Apenas 6 se declaram negros e todos frequentam cultos de candomblé. 

Entre as mulheres, constatou-se que 32 delas se declaram brancas. Neste grupo é possível encontrar: 

24 praticantes de umbanda; 1 declara dupla pertença (candomblé e umbanda)  e 8 se declaram 

candomblecistas. Apenas 5 se declaram negras, todas praticantes de candomblé, e 6 se declaram 

pardas – 4 da umbanda e 2 do candomblé. Este dado nos permite afirmar que na região do ABCD as 

religiões afro, de maneira mais explícita a umbanda, também experimentam o processo de 

embranquecimento da religião.  

Exemplos de aspectos mais africanos que desapareceram em muitos terreiros de 

umbanda são: sacrifícios de animais, possessão violenta, iniciação prolongada dos 

médiuns, e até os orixás. Este processo de embranquecimento, porém não é geral. 

Apesar do ideal umbandista, de querer ser a religião de todas as classes sociais, 

existem diferenças de classe entre os terreiros, conforme o bairro em que eles estão 

localizados. Nos terreiros de bairros mais pobres e das favelas, o 

embranquecimento geralmente não é tão forte. Por outro lado existem terreiros 

onde nem batuque (tambor) tem mais vez e onde, na hora do transe, não se dança 

mais.
68

  

 Em geral, os bairros em que a pesquisa foi desenvolvida não são bairros tão periféricos. E os 

que se encontram nas áreas mais pobres foi onde realizamos as pesquisas junto às casas de 

candomblés. Estes, por sinal, são os espaços em que identificamos o maior número de negros/as, 

com os salários mais baixos e também com o menor índice de escolaridade.  

 A cidade em que moram e o Estado em que nasceram também é um quesito a ser verificado, 

já que a migração também é um fator que pode influenciar na escolha religiosa, bem como no 

trânsito religioso. No texto A importância da migração na interpretação do trânsito religioso
69

, 

escrito por Luiza Maria Assunção e Ricardo Vicente Ferreira, observa-se uma proposta de discussão 

sobre o trênsito religioso com os olhares voltados para as questões geográficas e econômicas. 

Segundo Assunção e Ferreira, é possível que a migração seja um fator decisivo para que o sujeito se 
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 CAMPOS, Indicadores sociais e afiliação religiosa no Grande ABCD paulista, p. 16-17. 
69

 ASSUNÇÃO, Luiza M., FERREIRA, Ricardo V. A importância da migração na interpretação do trânsito religioso. Trabalho 

apresentado no XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú/MG, Brasil, de 18 a 22 de 

setembro de 2006. Disponível http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_497.pdf. Acesso em 01 

mar. 2011. 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_497.pdf
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torne um mutante religioso
70

. Em diálogo com as produções de Lísias Nogueira Negrão, Prandi e 

Flávio Pierucci, a dupla aponta para o fato de que, nas décadas de 1950 a 1970, em São Paulo, 

houve um grande crescimento da umbanda e do registro de casas de candomblé nos cartórios da 

cidade.  Neste período, a cidade vivia o auge da migração, o que contribuiu para esse crescimento. 

Nas décadas seguintes, esse movimento migratório diminui e o percentual de fiéis da umbanda 

também, sendo que apenas os pentecostais seguiam em franco crescimento. 

Ainda que haja uma indiferença numérica entre migrantes e não migrantes com 

relação à mudança religiosa, esta pode relacionar-se à migração/não migração, na 

medida em que estas podem ter fabricado dois tipos distintos de mutantes 

religiosos com perfis característicos das suas próprias condições. Por isso, traçar o 

perfil do migrante/mutante religioso e do não migrante/mutante religioso foi a 

proposta cabível e mais pertinente, pois, apesar de todas as semelhanças do 

comportamento religioso desses agentes, a migração pode ainda ligar-se ao 

fenômeno da mudança, do trânsito entre as religiões, bem como ao fenômeno da 

duplicidades/multiplicidades  religiosas. Isso pode ocorrer da seguinte forma: os 

não migrantes apresentariam este tipo de comportamento porque já vivem num 

espaço de diversidade religiosa, e os migrantes passariam a ter tal comportamento 

quando chegam para viver em tal espaço.
71

 

        Para os autores, a mudança de religião não está diretamente ligada ao fator da migração, mas 

isso não pode ser ignorado, pois é no espaço urbano que se pode encontrar uma pluralidade 

religiosa mais efervescente. E por conta de tal afirmação, os autores constatam que são os não 

migrantes que mais transitam entre as religiões.   

          As informações contidas neste capítulo e as informações coletadas no campo de pesquisa 

nos fazem concluir este tópico traçando um paralelo no qual é possível constatar que, entre 80 

questionários analisados, 30 pessoas indicam ter mudado de grupo religioso, sendo evangélicos; 

entre estes, 13 pessoas indicam ter nascido em outro Estado. Há também pessoas que moram em 

outras cidades, mas pelo parentesco (de sangue ou de santo 72) frequentam casas de umbanda ou 

candomblé localizadas em outros municípios.  
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 Para Assunção e Ferreira, mutante religioso é a pessoa que mudou de grupo religioso ao menos uma vez em sua 

trajetória de vida. 
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 ASSUNÇÃO; FERREIRA, A importância da migração na interpretação do trânsito religioso, p. 3. 
72

 Como as religiões são organizadas como irmandades, é comum ver entre os/as fiéis esta consideração familiar. A 

partir do momento em que se identifica e passa pelos ritos da casa, o/a fiel se torna filho/a do pai ou da mãe que lidera o 

espaço; logo, torna-se irmão/ã dos/as demais participantes da casa e estabelecem esta relação de parentela com outros/as 

fiéis, ainda que estes/as não frequentem a mesma casa. São avós, tios/as e primo/as de santo, tal como ocorre na família 

consanguínea.  
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         No capítulo seguinte verificaremos atentamente as motivações apontadas por esses fiéis para 

tal movimentação, observando e analisando os principais “tipos” de trânsito identificados nestes 

30 questionários que indicam a movimentação religiosa.  
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CAPÍTULO 2 

 ENTRE O AMÉM E O AXÉ: ANÁLISE DO TRÂNSITO 

RELIGIOSO 

Neste capítulo analisaremos o trânsito religioso, observando de maneira geral o trânsito 

religioso no Brasil e os caminhos traçados pelos “(in)fiéis”, verificando outras motivações citadas 

na pesquisa. Após identificar o intenso trânsito religioso encontrado no campo de pesquisa, faz-se 

necessário compreender as motivações apontadas pelos sujeitos para esta “peregrinação” religiosa. 

Nota-se que, em geral, o trânsito religioso se estabelece como uma via de mão dupla. Assim como 

encontramos pessoas que outrora foram evangélicas e que hoje participam dos ritos de umbanda e 

candomblé, o caminho contrário também é sempre possível, principalmente porque as igrejas 

evangélicas organizam-se sob o discurso e o apelo da conversão, no qual as pessoas são convidadas 

a abandonar seus antigos ritos e crenças, consideradas demoníacas, assumindo uma nova conduta 

que reflete a sua nova confissão de fé.  

Observa-se que a necessidade de cura é citada como um item frequente nos discursos dos 

participantes, como uma justificativa para a movimentação, principalmente entre as mulheres. Mas 

não é o único item que alimenta o trânsito religioso. Entre os homens se verificam as necessidades 

pessoais e os conflitos institucionais, principalmente referentes a questões financeiras. Veremos isso 
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nas páginas seguintes, observando, em princípio, a movimentação religiosa brasileira e, 

paulatinamente, aproximaremo-nos do nosso campo de pesquisa. 

 

2.1 O trânsito religioso no Brasil 

 Houve um período em que o termo “fiéis” poderia ser considerado um sinônimo para 

“sujeitos religiosos” – entretanto, nos tempos atuais, este termo pode soar como uma grande ironia.  

Com a pluralidade religiosa presente em solos brasileiros e com a “flexibilidade” com as quais as 

pessoas interagem com a religião, torna-se cada vez mais comum a presença de “infiéis” nos 

espaços sagrados. Isso pode parecer contraditório, pois se espera que, ao aderir a um grupo 

religioso, as pessoas assumam os dogmas estabelecidos por este; no entanto, isso não é mais uma 

regra, pois com o advento da modernidade e com os efeitos da secularização, o indivíduo passa a 

direcionar suas opções religiosas e ainda realiza “livres combinações” de fé, misturando diversos 

elementos e práticas doutrinárias.  

 O fenômeno do trânsito religioso no Brasil não é um movimento novo. Contudo, nas últimas 

décadas, pela intensidade com a qual o mesmo tem ocorrido, tem atraído os olhares não só de 

estudiosos, como Paula Monteiro
73

 em parceria com Ronaldo Almeida
74

 e Sandra Duarte de 

Souza
75

, mas também de líderes (“administradores”) religiosos que, na tentativa de conquistar a 

fidelidade de seu público, têm criado estratégias que vão além da “mística” das campanhas, tais 

como Sete semanas de oração, ou 40 dias com propósito, que estabelecem um prazo de participação 

nos cultos em troca de “bênçãos”. Agora as instituições também procuram o apoio de profissionais 

em consultorias de marketing e já há empresas especializadas no assunto.
76
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 Essa prática reflete a fragilidade das instituições religiosas que, a cada dia, têm perdido 

força. Se outrora o sujeito tinha suas experiências religiosas conduzidas ou regulamentadas pelas 

instituições, agora este se percebe como “condutor” das mesmas e compreende que estas podem ser 

moldadas e vivenciadas em espaços e ritos diferenciados. 

Para Sandra Duarte de Souza
77

, nessa nova configuração religiosa não há necessidade do 

sujeito manter-se fiel a uma instituição. Ele pode circular por várias confissões, adotar novas 

verdades e novos símbolos sagrados, desde que estes possam responder aos seus anseios 

momentâneos. Assim, os fiéis que herdaram suas religiões da tradição familiar, ou até mesmo 

aqueles que aderiram a uma religião pelo processo de conversão, aprendem que a experiência 

religiosa pode ser passageira, podendo chegar ao fim quando não for suficiente para suprir suas 

necessidades atuais. Quando novas necessidades aparecem é hora de partir para outras 

experiências, em outros espaços, com outros ritos e credos, em outras instituições. 

A intensa “movimentação religiosa” que assistimos na atualidade, o surgimento 

crescente de novos movimentos religiosos, a relativização do compromisso do 

“fiel” com as instituições religiosas, o chamado processo de “destradicionalização 

religiosa”, mas também o processo de “retradicionalização”, e a 

desterritorialização do sagrado, são evidências das implicações modernas sobre o 

campo religioso e, nesse processo evidenciam também a sua reconfiguração.
78

  

Ao se tornar livre para exercer as suas combinações de fé e escolher os espaços em que 

deseja transitar para exercitar suas práticas religiosas, o fiel vai rememorando, resignificando e 

criando novas possibilidades para a vivência de uma prática que outrora era vista pelas 

instituições como um fenômeno de via única: a conversão. Nesse processo, ainda muito exaltado 

no meio evangélico, o fiel abandona todas as práticas religiosas anteriores e passa a assumir um 

“novo estilo de vida”, pautado nas doutrinas da nova comunidade de fé. Segundo Reginaldo 

Prandi, “houve um tempo em que converter-se a uma outra religião significava romper 

                                                                                                                                                                  
voltados para a administração e marketing. Outras informações estão disponíveis no site do instituto: 

http://www.institutojetro.com/consultoria. Acesso em 04 abr. 2011. 
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SOUZA, Trânsito religioso e construções simbólicas temporárias: uma bricolagem contínua, p. 157. 
78

Idem,  p. 159. 

http://www.institutojetro.com/consultoria
http://rjv.com.br/site/content/view/19/35/
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dramaticamente com a própria biografia, mudar radicalmente de vida. No fundo, ninguém está 

mais muito interessado em defender nenhum status quo religioso”.79 

Em geral, as religiões de conversão tendem a crescer nos espaços em que a pobreza se 

faz mais presente, pois, em geral, ao buscar uma religião, as pessoas sentem a necessidade de 

encontrar respostas e soluções para suas angústias e problemas. As comunidades religiosas 

acabam se transformando em um refúgio ou uma rede de apoio, suprindo as carências que não 

são atendidas pelo Estado. Isso explica o crescimento do pentecostalismo nas regiões mais 

periféricas.  

A conversão religiosa nasce de uma experiência que está fora do sagrado. O 

indivíduo vai ao médico este não o cura, leva uma vida pautada por tudo aquilo 

que acredita dele se esperar e de repente vê escorregar entre os dedos a 

segurança e a certeza de poder até mesmo prover-se materialmente e à sua 

família, persegue objetivos comezinhos e não os alcança, sofre perdas 

emocionais e enfrenta-se com a morte mas não é capaz de atinar o seu próprio 

sentido. A religião supre aquilo que o mundo profano não dá. (…) É no 

momento de crise existencial que a conversão se dá, quando se manifesta a 

cura, quando o problema se resolve, quando a vida recupera o sentido. E a 

religião se repõe como conjunto de símbolos capazes não somente de redefinir o 

mundo mas sobretudo de transferir a eficácia da religião do exterior da 

pluralidade religiosa para o interior do próprio converso. Quando a umbanda, o 

espiritismo, o pentecostalismo e o candomblé curam, suprimindo o mal físico 

ou a loucura, aplainando a crise existencial, repondo a certeza na ação, ainda 

que a ciência possa constatar a mudança operada, podendo até comprovar a 

eficácia terapêutica, não pode, com a ciência interromper o sentido da 

experiência religiosa de cura.
80

 

Nas últimas décadas surgiram algumas pesquisas que tentam explicar esse fenômeno de 

conversão
81

 que fez com que o número de evangélicos crescesse, desfazendo, assim, a imagem 

do Brasil como um país católico. Os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar
82

, divulgados 

pela Fundação Getúlio Vargas, apontam que entre 2003 e 2009 o número de evangélicos em todo 
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o país subiu de 17,9% para 20,2%, enquanto entre os católicos houve um decréscimo de 7,3% – 

o que significa aproximadamente 43,6% da população nacional. A “conversão” é uma das 

justificativas para este crescimento.  

Em 1995, uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Datafolha
83

, na cidade de São Paulo, 

afirmava que “a fonte de origem dos conversos é representada principalmente (...) pelo 

catolicismo com 58% de perda, e as religiões afro-brasileiras era a segunda fonte importante de 

conversos para as religiões pentecostais com taxa de 6%”.
84

 Ainda hoje, é muito comum 

encontrar nas igrejas pentecostais e neopentecostais fiéis que passaram por este processo de 

“conversão”, “abandonando” as práticas anteriores e até mesmo condenando tais práticas, 

assumindo as doutrinas na igreja em que agora estão. Mas esse processo não garante a este 

“sujeito religioso” o abandono “total” de suas práticas religiosas anteriores. Transes, gestos e 

ritos que outrora tinham suas motivações identificadas com as manifestações dos espíritos e 

orixás, agora são identificadas como manifestações do Espirito Santo.  

E se pode dizer que não são apenas os católicos que aderem às igrejas evangélicas, mas 

outros grupos também se tornam “doadores” nesse processo. Em 1999, ao publicar o texto 

Religião e comportamento
85

, Ronaldo Almeida já apontava o alto número de “convertidos” entre 

os evangélicos. Segundo o autor, nesse período 70% dos evangélicos haviam passado por essa 

experiência e, portanto, já tinham transitado por outros grupos religiosos. Neste mesmo texto, o 

autor destaca o fato de que a Igreja Universal do Reino de Deus 

criou um “sincretismo invertido” no conflito com as religiões afro-brasileiras, 

ficando, em alguns momentos como nos cultos de exorcismo, muito distante do 

protestantismo histórico e mais parecida com a religiosidade a que se propunha 

combater (...). Não por acaso, a maior incidência de conversões de religiosos 

afro-brasileiros ocorre para a Igreja Universal.
86

 

 Em busca de soluções para as suas necessidades, (in)fiéis passam a circular entre as 

igrejas e, geralmente, buscam aquelas que ganham espaço na mídia, como é o caso da própria 

Igreja Universal do Reino de Deus ou da Igreja Internacional da Graça e a Igreja Mundial do 
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Poder de Deus – esta última sendo uma das igrejas que, atualmente, mais têm recebido este tipo 

de sujeitos religiosos. Ricardo Bitun
87

 afirma que a Igreja Mundial, que surge após um cisma de 

líderes da Igreja Universal, 

engrossa as estatísticas desta intensa movimentação no campo religioso 

protestante pentecostal. Ao enfatizar a cura divina, a Igreja Mundial do Poder 

de Deus atraído e estimulado o fluir do trânsito religioso entre os fiéis com a 

esperança de alcançarem a graça esperada, ou melhor dizendo, a cura tão 

desejada.
88

 

Não é de hoje que a religião se apresenta como uma possibilidade de redefinir o mundo e 

de buscar soluções para os conflitos pessoais e familiares – desde o processo de colonização das 

terras brasileiras esta dinâmica já se estabeleceu. Entretanto, nesse período não houve 

possibilidade de “escolha” ou “adesão”: o catolicismo se tornou a religião “oficial”, ignorando a 

presença das religiões indígenas e forçando a conversão desta população. Este mesmo processo 

de imposição aconteceu com a população africana, que foi escravizada e inserida neste 

ambiente. Não há opção – a conversão ao catolicismo desponta como um meio de sobrevivência 

e, em seguida, como uma forma de “sincretizar” a fé que outrora praticavam e que passa a ser 

resignificada, ganhando mais similaridade com os ritos e santos católicos. Nem mesmo a 

pluralidade religiosa é capaz de anular as características cristãs tão presentes em nosso país.  

O país está marcado pela diversidade de credos e filiações religiosas. Diferentes 

raças e etnias, com tradições culturais específicas têm contribuído para essa 

diferenciação. O cristianismo, no entanto, ocupa lugar relevante: catolicismo, 

protestantismo e até as religiões de origem afro que tem a marca cristã.
89

 

Essa movimentação no campo religioso se tornou mais nítida a partir da década de 1980, 

quando se observou um declínio maior no número de pessoas que se declaravam católicas. Até 

então, mesmo o Estado sendo “laico”, o país era considerado “católico” pelo grande contingente 

de seguidores desta religião. À medida que se percebe um declínio no percentual de fiéis e um 

crescimento do segmento evangélico, o trânsito religioso passa a ser um fator de análise para 

pesquisadores e instituições religiosas.  
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 2.1.2 Do amém ao axé: os caminhos e desvios traçados pelos 

(in)fiéis 

Como citamos anteriormente, o trânsito religioso sinaliza a autonomia dos sujeitos e a 

construção de novas “rotas de fé”, nas quais novas conversões e/ou combinações (ou apenas um 

“test-drive”) são sempre possíveis. Em 1998, uma pesquisa desenvolvida pelo CEBRAP (Centro 

Brasileiro de Planejamento) para o Ministério da Saúde sob o tema Comportamento sexual da 

população brasileira e percepções do HIV/Aids, revelou que 26% da população brasileira já 

havia mudado de religião. Naquele período, fazendo a análise deste dado e comparando com 

outras pesquisas publicadas, Paula Montero e Ronaldo Almeida traçaram alguns caminhos mais 

frequentes nesse processo de trânsito religioso. Neste texto, a dupla descreve uma trajetória que 

reflete bem a movimentação religiosa da década de 1990 e que tem como sujeito religioso um 

“católico não praticante”:  

Um indivíduo que passou pela Igreja em momentos como batizado, talvez uma 

comunhão e uma crisma, o casamento e, no futuro, receberá dela a extrema-

unção – alguém que pode muito bem se declarar sem religião, dependendo do 

dia em que for entrevistado, mas, ao descobrir ser portador de uma grave 

doença, recorrerá à fé católica, aos santos milagreiros e a alguma devoção a 

Maria. Não conseguindo o seu objetivo, recorre à umbanda, que lhe promete a 

cura mediante oferenda de sacrifício para alguma entidade afro-brasileira. A 

cura, no entanto, não vem. Ele, então, assiste na televisão os testemunhos de 

milagres que ocorrem a quem for à Universal; e lá se fixa o fiel-doente. A partir 

de pesquisa na Igreja Universal, pode-se afirmar que até aqui essa trajetória é 

significativamente observável. Envolvido com o meio evangélico, esse sujeito 

pode seguir ainda dois caminhos. Primeiro, passar para outras igrejas históricas. 

A pesquisa Novo Nascimento pode levar a esta conclusão, uma vez que 25% 

dos evangélicos pertenceram a mais de uma denominação (...).Evidente que 

esse conjunto de passagens representa uma trajetória ideal, porém, como dito, 

plausível de acordo com a bibliografia sociológica e antropológica. Não se 

entende que exista uma relação de determinação entre as duas circulações, na 

qual a mobilidade de fiéis seria o suporte pelo qual o conteúdo religioso fluiria. 

Ou o inverso disso: que a invenção religiosa torna mais plausível para uns do 

que para outros a mudança de filiação. As circulações devem ser entendidas em 

planos distintos, porém correlatas, como se houvesse uma retroalimentação que 

acelerasse tanto a mobilidade de fiéis quanto o trânsito de práticas e crenças, 

resultando na invenção religiosa e em novos agrupamentos de pessoas.
90

 

Para Almeida e Montero, nesse circuito religioso os católicos eram os “maiores 

doadores”, pois seus fiéis acabam seguindo para os mais diversos segmentos religiosos. A 
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pesquisa também indica que os segmentos que mais recebem “fiéis” foram os pentecostais, em 

seguida o grupo dos “sem religião”. Para a dupla, os católicos que aderem a outras religiões, em 

geral, caminham para o pentecostalismo e, em seguida, para o grupo dos “sem religião”, que 

naquele período (1998)
91

, contava com 4,7% da população. No entanto, o grupo passou por um 

processo de constante crescimento e hoje, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos 

familiares
92

, conta com 6,7% da população. Mas, de fato, é possível encontrar “um ex-católico” 

em todos os seguimentos religiosos, como bem afirmou um dos frequentadores de uma casa de 

umbanda, em Santo André: “Sou católico. Mesmo sendo da umbanda, eu não deixo de ser 

católico”.
93

 Neste caso, vale lembrar que este sujeito nasceu em uma família católica, converteu-

se à Igreja Universal do Reino de Deus e só depois, por problemas de saúde e por conflitos 

econômicos, migrou para a umbanda. Mas continua se declarando católico.  

Outro trajeto apontado por Almeida e Monteiro se refere ao caminho feito pelos 

evangélicos: os chamados “protestantes históricos” – batistas, metodistas e presbiterianos, 

costumavam doar fiéis para dois segmentos: o grupo dos “sem religião” e os “pentecostais” que, 

por sua vez, também doavam, em menor número, para os “sem religião” e para os católicos. 

Contudo, em compensação, o conjunto dos pentecostais recebia de todos os demais grupos 

religiosos e, consequentemente, “crescia quatro vezes mais”.
94

 

O fluxograma abaixo nos ajuda a visualizar essa movimentação: 
95
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Na análise dos dados coletados na região do ABCD foi possível constatar uma nova trilha 

para esse transitar religioso. Esse circuito em que não há possibilidade de evangélicos 

transitarem para as religiões afro-brasileiras ganha novos contornos. Entre os/as 80 participantes 

da pesquisa, 30 indicaram que já frequentaram igrejas evangélicas, o que representa 37,5% do 

total de questionados/as. Neste cenário foi possível encontrar protestantes históricos, 

pentecostais e neopentecostais. 

Os quadros apresentados a seguir nos mostram a realidade encontrada no campo 

pesquisado:  
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Tabela 3 - Quadro geral 

Questionados  80 

Umbandistas 48 

Candomblecistas  32 

Que afirmam ter frequentado igrejas evangélicas 30 

Que afirmam nunca ter frequentado igrejas evangélicas 52 

 

 

Tabela 4 - Movimentação religiosa feminina 

Itinerário:  Total:  

De igrejas evangélicas para a umbanda  15 

De igrejas evangélicas para o candomblé 1 

 

 

Tabela 5 - Movimentação religiosa masculina 

Itinerário:  Total:  

De igrejas evangélicas para a umbanda  10 

De igrejas evangélicas para o candomblé 4 
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Tabela 6 - Movimentação religiosa geral 

Itinerário:   Total: 

De igrejas evangélicas para a umbanda  25 

De igrejas evangélicas para o candomblé 5 

Total geral 30 

 

Observando a proposta apresentada por Almeida e Montero, na página anterior, e 

comparando com as informações coletadas nesta pesquisa, é possível traçar uma nova “rota” 

religiosa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fluxograma desenvolvido pela pesquisadora - Lídia M. Lima) 
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Considerando o número total de participantes, observa-se que 10% afirmam ter 

participado de cultos na Igreja Batista; outros 6,25 % indicam ter transitado pela Congregação 

Cristã do Brasil; 7,5 % participaram em cultos da Igreja Presbiteriana; 6,25 %  transitaram pela 

Igreja Universal do Reino de Deus;  2,5 % afirmam que já passaram pela Igreja Pentecostal 

Deus é Amor; pela  Assembleia de Deus, 3,75%; 2,5% pela Igreja Renascer em Cristo; 2,5% 

pela Internacional da Graça de Deus; e 1,25% apresentaram as igrejas Mundial do Poder de 

Deus e Metodista. É interessante observar que, em geral, grande parte das pessoas que 

sinalizaram ter essa passagem por grupos evangélicos hoje se considera religiosos umbandistas. 

Nota-se que há uma movimentação maior no itinerário evangélicos/ pentecostais para a 

umbanda. Um fator que pode favorecer essa movimentação é a “semelhança estrutural” que 

ambos os grupos oferecem. Na visão de Peter Fry e Gary Howe
96

, ambos se constituem como 

“agências” que oferecem respostas ao sofrimento e as aflições humanas.  

As agências que têm surgido como resposta a estas aflições são várias e incluem 

médicos, farmacêuticos, advogados, despachantes, sindicatos (…) curandeiros, 

pentecostalismo, espiritismo, umbanda. Enquanto as agências seculares 

(médicos, advogados, etc) tratam sintomas específicos, as religiosas pretendem 

oferecer soluções para todas as aflições em geral. Entre as respostas religiosas, 

a umbanda e o pentecostalismo se opõem às demais no seu modo de 

recrutamento, que é feito em geralmente através da filiação. (...) Diferente 

também em outros aspectos. Diferem da igreja católica e das igrejas históricas 

protestantes no sentido de serem essencialmente populares e organizadas por e 

para o que seria fundamentalmente a pobreza urbana.
97

  

De fato, é possível observar os menores salários e também menores índices de 

escolaridade entre os fiéis que passaram por igrejas pentecostais ou neopentecostais e que hoje 

frequentam os cultos de umbanda. Ao somar os grupos Congregação Cristã, Deus é Amor, 

Assembleia de Deus, Renascer em Cristo, Mundial do Poder de Deus e Internacional da Graça 

de Deus, é possível chegar a 18,75%.  E, em geral, são pessoas com baixa escolaridade e com 

uma faixa salarial que varia entre 1 a 3 salários mínimos. Este é o caso de Fabíola Barbosa
98 

– 

uma jovem de 27 anos, casada, mãe de dois filhos, com ensino fundamental completo e que 

recebe um salário mínimo por mês e não declarou sua profissão. Fabíola, que se declara 

envolvida com o grupo de umbanda, o qual frequenta há seis meses, já participou dos cultos da 
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Igreja Internacional da Graça de Deus e também da Igreja Batista do Calvário. Fabíola declara 

ter mudado de grupo porque não teve as suas necessidades atendidas, e que permanece no grupo 

atual porque encontrou nele o que buscava. 

Entre as pessoas que afirmaram já ter participado de grupos evangélicos tradicionais 

históricos – metodistas, batistas e presbiterianos – observa-se outro perfil socioeconômico. 

Trata-se de pessoas brancas, com nível superior completo (apenas dois afirmam ter nível 

superior incompleto) e que recebem entre 4 a 10 salários mínimos. Podemos observar, por 

exemplo, Lúcia Silva
99

, sacerdotisa na umbanda, funcionária pública, 42 anos, casada, mãe de 

dois filhos, com formação superior incompleta. Sua faixa salarial está entre 4 a 10 salários 

mínimos, vive em São Bernardo do Campo e há 11 anos frequenta a umbanda. Antes disto, foi 

católica e espírita kardecista. Mas também transitou por igrejas evangélicas.  

Minha mãe era musicista e fazia algumas músicas para a igreja, e assim eu 

conheci a Igreja Presbiteriana, fui algumas vezes para visitar. Depois, uma 

amiga de trabalho me convidou pra conhecer a Igreja Metodista. Nesta época, 

eu já era kardecista, mas fui, gostei e frequentei por  quase um ano. Gostava 

muito da escola dominical, queria aprender mais e por isso, não perdia as aulas. 

Mas, depois, por falta de tempo acabei ficando só com o espiritismo. Até que 

um dia, por problemas de saúde, passei a frequentar a umbanda. Gosto da 

igreja, mas hoje sou líder da minha religião e não tenho tempo de ir à escola 

dominical. 

Ao responder ao questionário, Lúcia sinalizou que a sua saída do grupo anterior foi 

tranquila: “Só a minha amiga sabia que eu era espírita, não tinha por que contar.” Hoje ela 

permanece em seu grupo atual porque encontrou o que buscava e acredita que a similaridade 

existente entre o grupo evangélico e a umbanda é pelo fato de que ambos apresentam uma 

proposta de “encontro com Deus – o pai maior”. Lúcia afirma também que costuma acompanhar 

alguns programas religiosos na internet, e na TV costuma assistir aos programas do pastor Silas 

Malafaia: “Gosto do jeito como ele fala. É empolgante e convence daquilo que ele acredita, mas 

não assisto sempre, só quando tenho tempo.” 

Assim, nota-se que não é possível estabelecer regras e vias únicas para o transitar desses 

fiéis. Os caminhos são traçados de acordo com as suas conveniências e também de acordo com 

os “benefícios” oferecidos pelos grupos religiosos, tal como veremos a seguir.  
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2.1.3 As motivações para o trânsito religioso 

São muitos os fatores que motivam o transitar dos sujeitos religiosos, mas é importante 

observar que questões de gênero também influenciam nas escolhas religiosas. Segundo Sandra 

Duarte de Souza
100

, homens e mulheres apresentam motivações distintas para as suas 

peregrinações. Em nosso levantamento de campo percebemos que, para os homens, os três 

principais motivos para a troca de confissão religiosa são: problemas econômicos, desemprego e 

doença pessoal.  

Antes de ser da umbanda, eu era da (Igreja) Universal. Fui pra lá porque estava 

desempregado e não queria mais voltar pra casa, só queria ficar na rua, andando 

de um lado para o outro como um doido. Aí, como minha mulher já ia na igreja 

resolvi ir também. Naquele dia, na oração, eu caí. O pastor disse que tinham 

colocado um espírito mal em mim – era trabalho feito. Fiquei um ano 

participando das reuniões de oração, mas ninguém acreditava que eu estava 

liberto, nem o pastor. Aí arranjei um emprego e aumentaram as “pedições” de 

dinheiro. Por três meses entreguei todo o meu salário como oferta. Aí cansei, 

desisti e fiquei sem religião. Mas, como já era espírita e não sabia, vim parar 

aqui [no terreiro de umbanda]. Uma noite, estava em casa doente e sozinho e 

dois espíritos apareceram pra mim, era um homem e uma mulher, os dois 

vestidos de preto e vermelho. (...) Eles falavam “você é nosso”. Entrei em 

transe e quando voltei, resolvi procurar uma casa de umbanda. Sarei e frequento 

esta casa até hoje.
101 

Essa foi a declaração de João Caetano, um gari, mineiro, de 52 anos, morador de Santo 

André, casado pela terceira vez, pai de 4 filhos. Há cinco anos João frequenta a umbanda e, 

mesmo sem possuir nenhuma função ou cargo no grupo, considera-se membro porque, segundo 

ele mesmo declarou, “todas as vezes que precisei de apoio encontrei”. Ele afirma também que 

ainda mantém contato com o grupo anterior porque seus familiares ainda participam dele. Ao 

falar sobre a sua mudança de grupo religioso, João diz que mudou de grupo porque não 

concordava com a forma como a igreja “pedia tanto dinheiro e também porque não se sentia 

curado”. Quando a instituição não responde aos anseios de seus fiéis, acaba possibilitando a sua 

mudança de grupo com mais facilidade. 

Entre os homens, observa-se que 28,94 % deles indicam que saíram do grupo religioso 

do qual participaram anteriormente porque não tiveram as suas necessidades atendidas. Em 

geral, essa saída acontece de maneira tranquila, sem causar conflitos. Somente 7,89% afirmam 
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que a saída aconteceu de maneira conflituosa, porque a família permaneceu na igreja, ou porque 

teve problemas com a liderança da igreja, discordando da forma de arrecadação. Em um dos 

casos o conflito se tornou ainda maior, pois além de não concordar com a organização e 

arrecadação da igreja, o entrevistado era pastor. Traremos mais detalhes deste caso nas páginas 

seguintes. 

Já entre as mulheres, é possível observar que as motivações estão centradas em outros 

focos. Entre as que participaram da pesquisa, 10.25% afirmam que trocaram de grupo religioso 

porque precisavam de cura para o marido, ou para o filho, ou para o pai. Entre estas destaca-se a 

história de Mãe Sônia de Oxum
102

, líder de um terreiro de umbanda em Diadema. Ao narrar a 

sua trajetória religiosa, Mãe Sônia sublinha que se aproximou da umbanda porque seu marido, 

além do vício do álcool, estava com problemas de saúde e não havia médico capaz de 

diagnosticar o seu problema e nem ao menos indicar um tratamento ideal que promovesse a 

cura. Àquela época, Sônia e seu marido eram católicos não praticantes. Durante muito tempo 

Mãe Sônia fez várias tentativas de interná-lo em hospitais psiquiátricos, mas não conseguia, 

pois, segundo os médicos, não havia nenhum problema com ele. Nessa saga, em busca de cura 

para seu marido, ela encontrou a Igreja Deus é Amor. Durante um período de aproximadamente 

um ano ela frequentou as celebrações:  

Quando eu não conseguia levar o marido, levava fotos e peças de roupa para 

que os pastores orassem pela cura dele e também trazia pra casa óleo ungido, 

tudo pra afastar meu marido das bebidas e das doenças, mas nada deu jeito. 
103

 

Depois disso, Sônia também procurou outra igreja pentecostal, liderada por uma mulher 

chamada Ana. Lá também fez orações, ungiu peças de roupa e participou de campanhas de 

oração. Mas depois deste período sem resultados e não conformada com as coletas de dízimos e 

ofertas realizadas pelas igrejas, Sônia decidiu procurar ajuda em um terreiro de umbanda. Em 

princípio não queria se envolver com a religião. Queria apenas a cura do marido, mas durante os 

trabalhos realizados na casa, ela afirma que as entidades passaram a responsabilizá-la pela 

situação em que o marido se encontrava e diziam que ele só estaria curado quando ela assumisse 

um compromisso com os guias. Desde então, Mãe Sônia não mais se ausentou dos trabalhos 

religiosos e de suas obrigações.  
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Nota-se que, ao transitar em busca de cura para um ente querido, as mulheres reforçam os 

padrões de gênero que foram socialmente construídos e que vigoram em nossa sociedade. A 

mulher mantém o “status” de cuidadora, tal como se “observa” em toda essa história e, ao mesmo 

tempo, a religião, que deveria ser o seu momento pessoal de espiritualidade, acaba sendo mais um 

item em sua longa jornada, que inclui família, casa e trabalho. Não se trata de algo prazeroso, mas 

há uma relação de troca: em busca da saúde do filho ou do esposo, faz-se necessário criar novos 

vínculos com grupos religiosos. “Nós, mulheres, não somos naturalmente cuidadoras, somos 

ensinadas a cuidar do outro. Cuidamos dos filhos, dos maridos, dos pais, de todo mundo... menos 

de nós mesmas”.
104

 

Outras questões de gênero também influenciam na movimentação religiosa. Sexualidade e 

a corporeidade também foram fatores encontrados na pesquisa de campo. Algumas mulheres 

afirmaram que mudaram de grupo religioso porque não concordavam com as “doutrinas” 

desenvolvidas pelo grupo e que as impediam de se vestir livremente, como relata Talita Ferreira, 

de 29 anos, umbandista, que durante um longo período frequentou a Congregação Cristã do Brasil 

em busca de cura para os vícios do pai e do irmão. “Saí da Congregação porque lá as mulheres 

tinham que ser muito elegantes; acho que a igreja acabava se transformando em um desfile de 

moda”.
105

 Além da Congregação, Talita também frequentou a IURD, mas como não obteve 

respostas para a sua inquietação, mudou de grupo e também mudou o foco de suas preocupações. 

Atualmente Talita está à procura de um noivo e a mãe de santo da casa que ela frequenta já está 

observando os frequentadores para auxiliar sua filha na escolha desse parceiro. 

A orientação sexual também foi apontada como um fator para a movimentação religiosa. 

Ao responder o questionário, Marcos Vinícius, 24 anos, que também é babalorixá, declarou que 

sempre participou dos ritos de candomblé e que nunca havia transitado por nenhum outro grupo 

religioso. Mas aos poucos, enquanto conversávamos sobre os objetivos desta pesquisa, Marcos 

decidiu contar-nos um pouco mais sobre sua trajetória religiosa:  

Quando tinha quinze anos, procurei a Igreja Universal do Reino de Deus, pois 

estava com problemas pessoais, referentes à minha sexualidade. Lá, o pastor 
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ficou sabendo pela minha amiga, que estava comigo, que eu era do candomblé. 

O pastor orou pedindo para os orixás se manifestarem, mais isto não aconteceu. 

Depois orou pra expulsar o demônio do homossexualismo (SIC), mas não 

aconteceu nada. Sai de lá pior e nunca mais quis voltar. Continuo no candomblé 

porque aqui eu sou aceito.
106 

Assim como Marcos Vinícius, há muitas pessoas que procuram nas religiões respostas para 

seus conflitos referentes à orientação sexual e, por vezes, acabam sendo vítimas de exclusão e 

violência simbólica.  Segundo Maria das Dores Campos Machado
107

, ainda que a sociedade atual 

mantenha o discurso da inclusão, as igrejas, principalmente as pentecostais, ainda preservam um 

discurso permeado de preconceitos e enfatizam a necessidade de “libertação e cura” aos que se 

declaram homossexuais, pois acreditam que a homossexualidade é um ato pecaminoso e que 

revela um “desvio comportamental” resultante de ações demoníacas:  

A “endemonização” do comportamento e da orientação sexual dos gays e 

lésbicas é resultado da doutrina pentecostal que associa todas as expressões do 

mal, particularmente os desvios morais às influências de forças sobrenaturais 

malignas. Afastado de Deus, o homem é uma presa fácil para o demônio que 

mexe com seus sentimentos, guia suas atitudes e direciona a sua vida. A atração 

por parceiros do mesmo sexo biológico é, portanto, um desdobramento da 

interferência negativa do diabo na personalidade do indivíduo.(...) Aqui seria 

suficiente mencionar a exteriorização do mal, atenuando a responsabilidade dos 

desviantes pelas suas ações e criando a possibilidade de ruptura e de 

reinterpretação das experiências passadas à luz de uma nova identidade social – 

os escolhidos de Deus. Da leitura da Bíblia ao comparecimento nos cultos, do 

exorcismo à conversão, do batismo nas águas à vida santificada: múltiplos são 

os caminhos para a purificação do corpo e sua transformação num santuário 

para o Espírito Santo.
108

 

Durante a realização das pesquisas de campo, por muitas vezes foi possível perceber a 

presença de homossexuais nas casas de candomblé, e alguns chegaram a questionar se não havia 

uma terceira opção para responder sobre a sua sexualidade, pois, segundo eles, não era possível 

identificar-se escolhendo entre o masculino e o feminino. Alguns autores escrevem sobre esta 

presença de homossexuais nas religiões afro-brasileiras
109

 fazendo uma relação entre as 

características de cada orixá e a influência destes sobre a vida dos fiéis, e reafirmando a “não 

aceitação” de relacionamentos homoafetivos.  Patrícia Birman afirma que essa “aceitação” aos 

                                                 
106

 Entrevista concedida em abril de 2011, na cidade de Santo André.  
107

 MACHADO, Conversão religiosa e a opção pela heterossexualidade em tempos de AIDS. 
108

 MACHADO, Conversão religiosa e a opção pela heterossexualidade em tempos de AIDS, p. 289. 
109 

SANTOS, Milton Silva. Sexo, gênero e homossexualidade: o que diz o povo-de-santo paulista. Horizonte. Belo 

Horizonte, v. 6, n. 12, p. 145-156, jun. 2008; SEGATO, Rita Laura. Santos e daimones, Brasília: Universidade de 

Brasília, 1995; BIRMAN, P. Fazer estilo criando gêneros: possessão e diferenças de gênero em terreiros de Umbanda e 

candomblé no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: EDUERJ/Relume Dumará, 1995. 



 

73 

 

homossexuais é mais comum no candomblé, pois essa religião rompe com a sociedade e cria 

novas possibilidades de gênero.
110

 É importante citar que o fato de aceitar a homossexualidade não 

significa que não haja preconceitos nestes espaços religiosos. 

 

 2.1.4 O trânsito e a trocas simbólicas no mercado religioso 

  É impossível não observar que essa constante movimentação de fiéis se estabelece 

pela nova configuração religiosa presente no Brasil, na qual os fiéis se tornam “consumidores” dos 

produtos oferecidos pelas instituições. As religiões oferecem um “cardápio” variado e, portanto, o 

fiel pode optar por “pratos prontos” e, nesse caso, consome o que lhe é oferecido ou pode se servir 

do que lhe parecer mais agradável e necessário. Assim se estabelece um sistema de troca: o fiel 

mantem o seu vínculo e traz as suas contribuições na medida em que as suas necessidades  são 

supridas pela instituição.  

[...] a tradição religiosa, que antigamente podia ser imposta pela autoridade, 

agora tem que ser colocada no mercado. Ela tem que ser “vendida” para uma 

clientela que não está mais obrigada “comprar”. A situação pluralista é, acima 

de tudo, uma situação de mercado. Nela, as instituições religiosas tornam-se 

agências de mercado e as tradições religiosas tornam-se comodidades de 

consumo. E, de qualquer forma, grande parte da atividade religiosa nessa 

situação vem a ser dominada pela lógica da economia de mercado.
111

 

 Há uma tentativa constante por parte das instituições religiosas de oferecer elementos que 

“estão em falta no mercado”, ou seja, tudo aquilo que o Estado não consegue suprir se transforma 

em “produto” nas mãos das instituições religiosas: falta saúde, falta prosperidade, emprego e 

amor; seja o que for, sempre haverá uma instituição oferecendo esse produto. Basta observar o 

espaço de pesquisa e isso se mostra muito nítido. Em Diadema, por exemplo, as casas pesquisadas 

para este trabalho estão localizadas em bairros da periferia. Faltam investimentos no lazer e postos 

de saúde. Por isso, os líderes religiosos das casas desta cidade dizem que são procurados 

constantemente por pessoas que buscam “magias” que possam solucionar seus problemas de 

saúde. 
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 As igrejas evangélicas também oferecem os “produtos” de acordo com as necessidades dos 

“fiéis”. Um olhar atento pelos bairros das grandes cidades nos indica os produtos religiosos 

apresentados constantemente aos fiéis. Cura, libertação de vícios e prosperidade, em geral, são os 

itens mais oferecidos por estas instituições, principalmente no universo neo e pentecostal. Ainda 

na cidade de Diadema, por exemplo, onde 12, 91%
112

 da população se declara pentecostal, 

somente no bairro Jardim das Nações, nas proximidades da casa de candomblé em que realizamos 

esta pesquisa, foi possível identificar ao menos três igrejas evangélicas: uma Assembleia de Deus, 

uma Igreja Universal de Reino de Deus e a Igreja Deus é Amor. Em todas elas havia, nas portas, 

cartazes de “Campanhas de oração, por cura e libertação”. 

 Mas não é somente nos espaços evangélicos que se observa esta troca. Há também pessoas 

que, mesmo que se declarem evangélicas, procuram casas de umbanda e candomblé para alcançar 

algo que desejam e que ainda não tenham conquistado. Grande parte dos líderes destas casas 

relatou que há evangélicos que procuram “seus serviços” ou “assistência”, como dizem os 

entrevistados.  

Há sempre um evangélico procurando os terreiros para realizar um trabalho, mas 

eles sempre procuram um terreiro o mais longe possível do bairro onde moram. 

Tudo para não serem vistos junto aos “macumbeiros”. Quando eles não têm 

coragem de chegar até um terreiro, eles chegam discretamente e pedem pra 

gente acender uma vela pra eles, mas só que ninguém pode saber.
113

 

 Em geral, procuram dias de menor movimento e horários em que não sejam vistos pelos 

vizinhos, evitando assim comentários que possam contrariar os princípios religiosos do grupo a 

que dizem pertencer. Outros acabam frequentando os espaços por mais tempo do que os próprios 

líderes poderiam imaginar. Tudo em busca de algum tipo de proteção ou de um desejo que não 

tenha sido contemplado pelo grupo do qual fazem parte. 

O trânsito religioso aqui é muito frequente; há muita gente que vem aos 

terreiros em busca de alguma assistência, mas não diz que é evangélica. Sei que 

a pessoa é, pelo modo dela se vestir e falar. No momento estou dando 

assistência a um pastor. Ele me procurou há mais ou menos um ano, eu percebi 

que ele era crente e ele me disse que era pastor e que tinha uma igreja na 

periferia. Ele me disse que estava precisando de proteção, pois sua igreja ficava 

em um lugar perigoso e algumas pessoas estavam o ameaçando. Disse pra ele 

que era necessário fazer algumas oferendas pra Exu, pois é ele quem nos 

protege a abre os caminhos. Ele aceitou. Depois, fiz pra ele um assentamento de 
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Exu [trata-se de espécie de objeto ritualístico que concentra as energias do 

orixá] e dei pra ele colocar no espaço que lhe fosse mais adequado. Ainda 

brinquei com ele: “não vai por na igreja, hein?” Acho que ele deve ter colocado; 

nem sei. Disse a ele que o assentamento deveria ser alimentado de acordo com 

o calendário da nossa religião. Pra isto ele deveria vir até aqui, periodicamente. 

Achei que ele não viria, mas acredita que o mês passado ele veio? Sempre 

pergunto da igreja, mas ele me disse que o que ele faz dentro da igreja dele não 

me diz respeito. Então, paciência! Eu faço a minha parte.
114 

 Este tipo de trabalho também tem o seu preço. Em geral, a pessoa que procura por estes 

serviços paga uma taxa estabelecida pelo líder religioso e assume as despesas com os materiais 

usados nos ritos: velas, alimentos e alguidares (vasos de cerâmica). Além disso, “algumas 

pessoas também costumam deixar algumas ofertas para a casa” – assim declarou a Ialorixá que 

hoje dá assistência a este pastor. Pode-se observar nessa relação que há uma troca explícita, mas 

que não se faz necessário identificação ou vinculação com a religião; as “entidades”, por 

intermédio da sacerdotisa, “oferecem a proteção”. Em contrapartida, o sujeito religioso, que 

precisa do serviço, paga pelo que lhe é oferecido. 

 Esta não foi a única situação de troca encontrada no campo de pesquisa. Basta 

observarmos os depoimentos utilizados anteriormente e veremos que os mesmos também 

demonstram situações em que a peregrinação pelos mais variados espaços religiosos aconteceu 

porque nem sempre os grupos religiosos conseguiam suprir as necessidades dos fiéis. No campo 

foi possível observar que 36% dos participantes da pesquisa afirmam que mudaram de grupo 

religioso porque não tiveram as suas necessidades atendidas pelo grupo anterior, e 66,25% 

afirmam que permanecem no grupo atual porque encontraram nele o que buscavam. Assim, os 

templos religiosos, a cada dia, assemelham-se a mercados, com as mais variadas ofertas que 

possam satisfazer “os seus clientes”. 

Temos insistido que as religiões fazem sucesso quando tentam se adequar às 

necessidades e desejos de um público alvo. Entretanto, palavras como 

“escassez”, “necessidades” e “desejos” usadas para caracterizar situações 

vividas pelos indivíduos, antes de encontrarem determinadas soluções para os 

seus problemas, podem se tornar conceitos subjetivos, caso não venham 

acompanhadas de evidências claras, que demonstrem quem tem carência, de 

quê e em que circunstâncias. Isso é válido também para o contexto da satisfação 

religiosa. (…) Julgamos que são as carências, que facilitam a constituição de 

um espaço de trocas de bens simbólicos nesses templos/mercados.  

                                                 
114

 Entrevista concedida por mãe Emilia, na Casa de Cultos aos Orixás – Vento de Oyá, em São Bernardo do Campo, 

agosto de 2011. 



 

76 

 

O recrutamento religioso sempre tem sido feito a partir das necessidades não 

resolvidas. Isto não é peculiaridade do pentecostalismo. Faz parte do arsenal 

cultural de nossa sociedade esta maneira de se buscarem soluções para 

sofrimentos, aflições e carências.
115 

 Outro depoimento encontrado no campo e que nos ajuda a compreender este sistema de 

troca, no qual se busca na religião soluções rápidas e eficientes, está no depoimento de Mãe Cida, 

líder umbandista, residente em São Bernardo do Campo e que tem em sua biografia religiosa uma 

intensa movimentação pelos mais variados grupos:  

Passei a minha infância e o início da adolescência, na  Congregação Cristã, 

junto com a minha mãe. Eu ia obrigada, não gostava de nem um pouco. Minha 

mãe comprava um saco de bala de hortelã e distribuía entre os filhos, pra gente 

ficar quieto durante o culto. Depois, com 19 anos, me casei e comecei a 

procurar alguma religião que pudesse responder as minhas expectativas. Tentei 

ir na igreja católica e até no budismo, mas lá tive mais dificuldades, pois não 

entendia nada do que se falava durante os rituais. Depois, frequentei por um ano 

a igreja Batista, com a minha irmã, mas não me encontrava. Ainda não era 

aquilo que eu queria. Depois de algum tempo e tive um problema de saúde, 

muito grave. Fiquei internada e uma mãe de santo, de candomblé, que era 

minha vizinha, foi me visitar, rezou comigo e me convidou para conhecer o 

terreiro: Ela dizia que meu problema era espiritual. Eu fui. E assim que coloquei 

o pé no terreiro já incorporei e sarei. Resolvi que deveria continuar ali. Depois 

de cinco anos, ajudando nos trabalhos do terreiro como equede, decidi mudar 

para a Umbanda; frequentei alguns terreiros e há seis anos as entidades me 

pediram pra abrir a minha casa. De tudo aprendi, e foi bom, mas agora me 

encontrei. 

 Analisando a caminhada religiosa de Mãe Cida, nota-se a presença constante das 

mulheres nos mais diversos grupos religiosos: é a mãe que se preocupava em levar os filhos na 

igreja e, ao mesmo tempo, cuidar (dando-lhes balas) para que permanecessem em silêncio e 

“não perturbassem” o andamento do culto, na igreja Batista.  A entrevistada conta com a 

companhia da irmã e é uma vizinha quem lhe indica o candomblé como uma possibilidade de 

cura. O dado reforça a ideia, apresentada pela FGV, no Novo Mapa das Religiões no Brasil, de 

que “as mulheres são hoje, como sempre foram desde que o mundo é mundo e o Brasil é Brasil, 

mais religiosas que os homens”.
116

 A religião aparece como uma forma de organizar não só a 

sua vida espiritual, mas também como uma resposta para a ordem familiar. Quanto questionada 

sobre a sua relação com a sua mãe, que ainda é evangélica, Mãe Cida respondeu: “Nos damos 

bem e a gente se respeita. Ela às vezes vem na minha casa, mas não em dia de rito. Ela sabe que 
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foi a minha religião que me curou e que me sinto bem aqui”.  

Ao alcançar respostas para as suas inquietações, muitas pessoas acabam aderindo ao 

grupo religioso até que uma nova necessidade apareça, fazendo com que haja a necessidade de 

uma nova peregrinação. Segundo Sandra Duarte de Souza, no caso das mulheres, quando estas 

não estão ligadas diretamente com a liderança das instituições, mantendo-se apenas na 

manutenção dos grupos, elas passam a circular com mais intensidade entre as religiões.
117

 

 

2.1.5 Os tipos de trânsito encontrados no campo  

 A movimentação religiosa apresenta características e motivações diferentes, de acordo 

com o que descreve cada sujeito religioso. Ao analisar as informações presentes no questionário 

e que revelam forma de se relacionar com o grupo atual e com o grupo anterior de cada 

indivíduo, é possível “classificar” a sua forma de transitar pelos grupos religiosos. No texto 

Trânsito religioso e construções simbólicas temporárias: uma bricolagem contínua, Sandra 

Duarte de Souza identifica três possibilidades de classificação para o trânsito religioso atual: o 

trânsito de pertença, o trânsito pertencente e o trânsito sem pertença. Para elucidar cada uma 

destas tipologias, apresentaremos a seguir exemplos de trânsito encontrados no campo e faremos a 

sua caracterização.  

 

Trânsito de pertença 

 O trânsito de pertença é caracterizado pela mudança de grupo e o abandono de toda e 

qualquer prática religiosa que remeta ao grupo anterior. Este grupo foi identificado pelo número de 

sujeitos religiosos que se identificaram como “envolvidos” ou “muito envolvidos/as” com o grupo 

religioso atual, seja a umbanda ou o candomblé, bem como a identificação dos cargos ou funções 
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religiosas desenvolvidas na atualidade. Nesta pesquisa, verifica-se que esta foi a tipologia mais 

encontrada. Basta observarmos o grande número de sujeitos que se declaram “pertencentes” à 

umbanda ou ao candomblé.  

Para comprovar tal resposta temos o quadro a seguir, que se baseia na questão: “Se você 

tivesse que se classificar segundo o grau de envolvimento com o grupo religioso do qual participa, 

qual alternativa escolheria?” Observe: 

 

Tabela 7 

Respostas: Mulheres Homens 

Muito envolvida/o (participa de todas as atividades 

do grupo religioso ao qual pertence) 

27 15 

Envolvida/o (participa da maioria das atividades do 

grupo religioso ao qual pertence) 

11 14 

 Mais ou menos envolvida/o (participa de poucas 

atividades do grupo religioso) 

3 2 

Não envolvida/o (quase não participa das atividades 

do grupo religioso ao qual pertence) 

0 1 

Não Respondeu 1 1 

 

 Se cruzarmos os dados verificando a trajetória religiosa das pessoas que se declaram muito 

envolvidas com o grupo atual será possível constatar que: entre as 27 mulheres, aproximadamente 

11% já transitaram pela Igreja Batista ou de Presbiteriana e 3,7% declaram ter participado da 

Renascer, ou da Metodista, ou da Congregação Cristã do Brasil, ou da Igreja Mundial do Poder de 

Deus. Entre as que se declaram envolvidas torna-se mais difícil identificar a movimentação. 

Apenas 4 identificaram o grupo religioso ao qual pertenceram anteriormente: Universal do Reino 

de Deus, Internacional da Graça, Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus. Pode-se 

afirmar que, do total de entrevistadas, aproximadamente 64,2% se declaram muito envolvidas com 

o grupo atual. 
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 Entre os homens, além de observarmos uma participação menor, o que já é observado em 

todas as religiões como afirmam as pesquisas da atualidade, nota-se que o percentual deles que se 

declara muito envolvidos com o grupo religioso também se torna menor: entre os 33 participantes, 

verifica-se que 45% se declaram muito envolvidos, e o número de envolvidos também é muito 

próximo a este percentual. 

 Neste grupo, tanto homens quanto mulheres declararam ter se “convertido” ao grupo atual, 

abandonando as práticas anteriores. Um exemplo está no depoimento de Pai Garcia, líder de uma 

casa de umbanda localizada em São Caetano do Sul. Como grande parte dos brasileiros, Garcia 

nasceu católico, mas costumava acompanhar os ritos de umbanda praticados na casa de sua 

vizinha. Já na vida adulta, com aproximadamente 30 anos, conheceu uma igreja protestante 

pentecostal e aderiu ao grupo. Seguindo as orientações dos líderes, cursou teologia e foi 

consagrado pastor daquela comunidade. Lá participou ativamente por seis anos, mas depois, por 

desentendimentos ligados às hierarquias e finanças, decidiu abandonar a religião. Tempos depois, 

teve um grave problema de saúde e buscou ajuda de espíritas, não obteve a cura necessária e então 

foi buscar apoio na umbanda “fiquei curado e compreendi que era ali que deveria continuar”.
118

 

Segundo Garcia, não há nenhuma similaridade entre os ritos anteriores e o atual, e como a sua 

saída do grupo anterior aconteceu de maneira conflituosa, prefere não manter nenhum vínculo 

com ele: “Até tento conversar com alguns, mas não é fácil, afinal eu era o pastor e agora sou pai 

de santo. Eles não entendem; também não me importo.” 

 Este “abandonar” das práticas anteriores se torna mais frequente quando o trânsito envolve 

grupos que se “opõem”, como é o caso de igrejas evangélicas, principalmente as 

pentecostais/neopentecostais e as religiões afro-brasileiras. Com o constante discurso de que “luz e 

trevas não se misturam” ou de que “se faz necessário abandonar o velho homem”, os líderes 

eclesiais, com a promessa da salvação, fazem com que os novos adeptos abominem qualquer tipo 

de contato ou prática que se relacione com o grupo anterior.  

Os cristãos consideram que a conversão exige internalização do novo sistema de 

crença, implicando um novo ponto de referência: a auto-identidade do converso. 

Isso implica em assimilação completa (língua, mitos, estrutura, hierarquia, ritos) 

da nova religião e recusa da antiga.
119
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Assim, podemos caracterizar o trânsito de pertença como o uma síntese do processo de 

“conversão”, pois o sujeito muda de confissão religiosa, abandonando as antigas crenças e 

assumindo as doutrinas desta nova religião, negando qualquer sentimento ou prática que possa ser 

identificada como resquício da fé outrora praticada. É o que percebemos em grande parte dos/as 

participantes desta pesquisa, quando pouco mais de 5,0% dos/as entrevistados/as afirmam que 

mantém alguma prática do grupo anterior, as quais se resumem em oração e cântico, que podem 

ser considerados hábitos comuns em diversas religiões. Ou seja, há um abandono das práticas 

anteriores e uma assimilação de novas crenças e ritos.  

 

Trânsito pertencente 

 O sujeito se declara pertencente ao grupo atual, mas também assume que realiza visitas a 

outras instituições religiosas. Este tipo de movimentação religiosa, intitulada trânsito 

pertencente, é feita pela identificação de pessoas que se dizem “mais ou menos envolvidas com 

o grupo”. Nota-se que são poucas as pessoas que sinalizam esta alternativa, mas ainda assim é 

importante destacá-las. Entre elas, encontra-se o caso de Maria de Lourdes
120

 – uma mulher, 

parda, de 48 anos, com ensino fundamental incompleto, solteira, mãe de 3 filhos e que recebe 

um salário mínimo por mês como ajudante de metalurgia. Maria, que se declara mais ou menos 

envolvida com o grupo de umbanda ao qual frequenta há um mês, já participou dos cultos da 

Igreja Internacional da Graça de Deus e ainda costuma assistir pela TV aos cultos do 

Missionário R. R Soares, líder da igreja. “De vez enquanto, ainda vou ao culto. É bom” , declara 

a fiel, que também afirmou que mantém algumas práticas do grupo anterior – faz orações e ouve 

cânticos e hinos: “Ás vezes ouço hinos, choro e me emociono”. 

 As práticas de Maria e o pouco tempo que afirma ser praticante de umbanda indicam que 

a mesma ainda não se firmou no grupo e tampouco “converteu-se” a ele. É provável que a baixa 

escolaridade, a renda familiar, a educação de três filhos e a ausência do antigo companheiro
121

 

sejam fatores que motivem essa caminhada religiosa. A mesma identifica-se como uma médium 

                                                                                                                                                                  
do SILEL. Vol. 2, n. 2. Uberlândia: EDUFU, 2011, p. 2. 
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em desenvolvimento, mas como a sua adesão ao grupo ainda é algo recente e ela ainda mantém 

vínculos com o grupo anterior, torna-se mais fácil identificar-se como pertencente. Ou seja, hoje 

ela está no grupo e se permite visitar outros espaços e, a partir do momento em que sentir a 

necessidade de migrar para outra religião, fará isso sem se sentir constrangida. 

  Outro caso que também sinaliza o trânsito pertencente é o de Neide Oliveira, 36 anos, 

baiana, solteira, operadora de telemarketing, que concluiu o Ensino Médio e que recebe entre 1 a 

3 salários mínimos mensais. Participante de um grupo de umbanda há seis meses, Neide já 

frequentou os cultos da Assembleia de Deus, da Deus é Amor e também da Igreja Universal do 

Reino de Deus. Hoje se considera envolvida com a religião atual e afirma que deixou os grupos 

anteriores porque não teve as suas necessidades atendidas. Entre as múltiplas possibilidades de 

elementos que poderiam servir para viver a fé e que foram apresentados no questionário, Neide, 

que se considera uma pessoa religiosa, sinalizou apenas a oração e que entre o seu grupo atual e 

o grupo anterior é possível encontrar uma similaridade: a incorporação. Também sinalizou que 

costuma assistir programas religiosos na TV, entre eles o “Fala que eu te escuto” , da Igreja 

Universal do Reino de Deus – dados que indicam o seu trânsito pertencente. Ela está no grupo, 

mas isto não a impede de transitar, ainda que seja pelos meios de comunicação.   

 Aliás, esta não foi a única participante da pesquisa que afirmou acompanhar programas 

religiosos televisivos: 3,7% dos/as entrevistados/as afirmam que acompanham algum tipo de 

programa, entre os quais encontramos: O Show da fé, Fala que eu te Escuto e Vitória em Cristo. 

Para a pesquisadora Eliane Hojaij Gouveia
122

, estes programas podem ser classificados como: 

Comunidades eletrônicas de consolo, ou seja, um novo espaço de proselitismo 

religioso televisivo que ultrapassa o lugar fixo e lento dos templos e se projeta, 

por meio das tecnologias eletrônicas, para um espaço sagrado ágil, acelerado e 

não fixo, onde podemos apreciar inúmeros acontecimentos de conversão 

ocorrendo simultaneamente.
123

 

Estes testemunhos de conversão apresentam situações do cotidiano. Tratam-se de 

histórias similares aos de seus/suas telespectadores/as, que precisam de palavras de consolo e de 

ânimo que lhes ajudem a superar sentimentos tais como angustia e solidão. Assim, transitar por 

diversos grupos, ainda que seja através da mídia, é uma forma de buscar, na religião, sentido 
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para a vida e para as inquietações do cotidiano.   

 

 

Trânsito sem pertença 

O trânsito sem pertença é formado pelas pessoas que afirmam não pertencer a nenhuma 

instituição religiosa, mas comportam-se como “buscadores”, ou seja, visitam vários grupos na 

tentativa de sua identidade religiosa individual. Em nossa pesquisa, esse grupo é composto por 

duas pessoas que não responderam à questão sobre o grau de envolvimento com o grupo 

religioso atual, bem como o único sujeito religioso que declara não se sentir envolvido com o 

grupo. Podemos considerar essas pessoas como sujeitos que se apresentam como um buscador – 

ou seja, alguém que acredita que “tudo o que é de Deus é válido”
124

 Tratam-se de apenas três 

pessoas. Entretanto, não podemos ignorar a presença de outras pessoas que não responderam ao 

questionário, mas que também circulam por esses espaços em busca dos serviços religiosos e que 

são citadas pelos sacerdotes e sacerdotisas. Também é válido e importante mencionar que, durante 

a aplicação dos questionários, foi possível identificar muitas pessoas que não eram ligadas às 

casas, mas que, no momento do rito, aproximaram-se para acompanhar ou solicitar um “serviço” e 

que, por se dizerem não praticantes, não quiseram participar da pesquisa. 

Em São Bernardo do Campo, por exemplo, no Templo de Umbanda Nossa Casa Nosso 

Terreiro, observamos uma situação que ilustra bem este tipo de trânsito: assistimos uma gira de 

boiadeiro, entidades que representam a natureza, com características mais ligadas à população 

rural. Neste dia, além dos médiuns que participavam do rito, havia um grande número de pessoas 

que apenas acompanhavam o culto. Nesta cerimônia, a mãe-de-santo não participou diretamente 

do rito; manteve-se na assistência e ficou ao meu lado explicando o sentido de cada ato. Por vezes, 

ela saiu para acolher as pessoas que se aproximavam da porta da casa. Pela acolhida da líder a 

essas pessoas, foi possível constatar que a grande maioria estava ali pela primeira vez. Outras 

pessoas já conheciam, mas não eram frequentadoras assíduas. “A maioria vem por curiosidade, 

outros querem assistência” – afirmou a líder, enquanto caminhava em direção a um médium, 

encaminhando um desses “visitantes”.  Durante toda a gira, outras “fiéis visitantes” foram 
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encaminhadas para a assistência dos médiuns. 

No candomblé também foi possível notar a presença dessas pessoas e segundo, a liderança 

dessas casas, isso acontece não só no dia das festas, mas em outros momentos, principalmente 

quando elas desejam solicitar algum serviço religioso, mas não desejam ser vistas ou reconhecidas 

pela população ao redor, ou pelos próprios fiéis da casa.  

Observa-se que, nesse tipo de trânsito religioso, o que mais interessa aos “buscadores” é 

circular pelos espaços e usufruir dos “serviços religiosos”, sem criar nenhum tipo de vínculo, ou 

obrigação com o espaço e com a liderança religiosa. E que nessa caminhada pelos espaços 

“sagrados” – neste caso, composta por terreiros e igrejas – em busca de experiências místicas e 

respostas, os fiéis vão combinando os sabores das oferendas com os ritos evangélicos e, por vezes, 

assemelham a consulta ao ifá com as profecias pentecostais; e nessas combinações vão traçando 

suas próprias trilhas de fé e suas rotas de ritos, sem que haja a interferência rígida de uma 

liderança ou de uma instituição religiosa.  

No capítulo seguinte verificaremos que, muitas vezes, esse trânsito religioso, bem como 

essas combinações de ritos e credos, podem acontecer pela similaridade encontrada nos grupos 

religiosos: umbanda, candomblé e grupos evangélicos, ou até mesmo pela disparidade ali 

encontrada, mas que, ainda assim, aguçam a curiosidade e o interesse dos sujeitos religiosos, 

principalmente pela magia presente nos ritos afro-brasileiros.  
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CAPÍTULO 3 

 A IDENTIFICAÇÃO EVANGÉLICA SUBSTITUÍDA PELA 

IDENTIDADE DAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS  

 Após descrevermos o contexto histórico e social da umbanda e do candomblé, observando 

suas origens e organização, bem como a movimentação religiosa que ocorre nestes grupos na região 

do ABCD paulista, aproximamo-nos deste terceiro capítulo identificando os grupos evangélicos 

citados por umbandistas e candomblecistas como rotas por onde já passaram para viver a sua fé. 

Analisaremos pontos de proximidade e ainda de distanciamento nas práticas de culto de todos os 

grupos encontrados na pesquisa de campo, observando, principalmente, as narrativas e justificativas 

apresentadas pelos sujeitos religiosos, na tentativa de explicar tal movimentação de fé. 

 Após identificar as igrejas evangélicas citadas na pesquisa, procuramos organizá-las 

segundo suas “classificações históricas”: protestantes clássicas, evangélicas pentecostais e 

neopentecostais. Para cada um destes grupos, observaremos o grau de envolvimento de 

candomblecistas e umbandistas, tanto com o grupo atual, assim como com as igrejas citadas. Em 

seguida, faremos uma análise das estruturas litúrgicas, verificando similaridades ou disparidades 

existentes entre os grupos evangélicos e as práticas religiosas afro-brasileiras. 
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3.1 As igrejas evangélicas históricas na encruzilhada do trânsito 

religioso 

 As igrejas evangélicas históricas ou clássicas, tais como são chamadas as igrejas Batista, 

Presbiteriana e Metodista, surgiram na história após a Reforma Protestante (século XVI) e 

chegaram ao Brasil por intermédio de missionários norte-americanos. Na atualidade, os dados do 

IBGE indicam que entre 2003 e 2009 este grupo cresceu 2,8%, passando de 5,39% para 7,47% da 

população brasileira.
125

 Entre os seus adeptos observa-se uma concentração maior de pessoas das 

classes sociais A e B e com maior índice de escolaridade se comparadas aos evangélicos 

pentecostais. Observaremos a seguir o perfil dos sujeitos religiosos que participaram deste grupo e 

hoje se declaram umbandistas ou candomblecistas. 

 

Tabela 8  

Perfil socioeconômico de umbandistas e candomblecistas que frequentaram igrejas 

protestantes clássicas 
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Batista 4 4 8 7 1 2 4 1 1 

Metodista 0 1 1 1 - - - - 1 

Presbiteriana 3 2 5 5 - - 1 2 2 

 

 Pelos dados apresentados a partir do espaço delimitado para a realização desta pesquisa foi 

possível perceber que aproximadamente 17,5% dos/as questionados/as indicam ter participado de 
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cultos em igrejas históricas. A maioria relata ter participado de cultos na Igreja Batista (10%), 

número expressivo e que nos incita a compreender um pouco mais sobre o grupo em questão. Os 

batistas sugiram na Inglaterra, no século XVII. Trata-se de um grupo com forte ênfase no batismo 

por imersão, como um ato que simboliza o novo nascimento, a remissão dos pecados e a sinalização 

pública da sua fé. Para este grupo, o batismo infantil é considerado nulo. Mas é importante apontar 

que, entre os/as pesquisados/as que indicam ter circulado pela Igreja Batista, 6 (o que significa 

aproximadamente  75% dos “ex-batistas” participantes da pesquisa) sinalizam que acreditam em 

batismo infantil, o que contraria um dos princípios daquele grupo e enfatiza o pluralismo e o 

sincretismo religioso tão presente no Brasil.   

A missão batista no Brasil começa em 1881, com o envio pela Convenção Batista 

do Sul dos Estados Unidos de pastores para trabalhar com imigrantes norte-

americanas no interior de São Paulo. Os missionários chegam ao Brasil já com 

intenção de expandir o trabalho (...) e se transferem de São Paulo para Salvador, 

Bahia, na primeira oportunidade. Ali é fundada a primeira congregação batista, em 

outubro de 1882.
126

 

 A primeira comunidade batista organizada no Estado de São Paulo foi fundada em Santa 

Barbara d'Oeste, em 1879, e aos poucos a igreja foi se expandindo por outras cidades do Estado. 

Segundo dados da Associação Batista do Grande ABC
127

, a primeira igreja localizada nessa região 

foi instalada na cidade de São Caetano do Sul, no ano de 1935. Hoje essa associação indica em seu 

site a presença de aproximadamente 100 igrejas batistas associadas ao grupo em todo o ABCD. 

 A autonomia e a ênfase na liberdade religiosa são duas fortes características dos batistas. 

“Cada pessoa é responsável pela sua salvação, buscando esse momento salvífico por conta 

própria”.
128

 Além disso, o grupo incentiva o aprendizado e o crescimento espiritual das pessoas que 

participam das suas atividades. E para estimular o crescimento pessoal e numérico dos grupos, os 

batistas, desde a sua organização, buscam fortalecer o trabalho educacional por meio das classes de 

escola dominical:  

Cada Classe de Escola Bíblica Dominical no Brasil é uma  agência de evangelismo. 

Não somente treinamos nelas os crentes, como há classes especiais para os 

interessados. Como é na América, assim é nos campos estrangeiros: a Escola 
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Bíblica Dominical fornece à Igreja a maioria dos seus candidatos para o batismo.
129

  

Do número total de participantes desta pesquisa que afirmam ter frequentado a Igreja 

Batista, 20% declaram que costumavam frequentar a escola dominical, pois tinham interesse em 

aprender mais da religião. Durante a pesquisa, encontramos, em São Bernardo do Campo, uma 

mulher de 34 anos, praticante do candomblé e que por dois anos, durante a adolescência, frequentou 

a escola dominical da Igreja Batista. Com muito entusiasmo ela narrou sua passagem pelo grupo e 

também o processo de aproximação e participação no espiritismo kardecista e nos ritos afro-

brasileiros.  

Eu sempre gostei da escola dominical da Igreja Batista. Frequentei por 2 anos 

seguidos. Gostava muito das aulas e das pessoas da igreja. (…) Nosso grupo 

chamava-se Shalon. Foi um momento muito bom, só não concordava com a ideia 

de um Deus vingativo, e isto sempre era presente no discurso. Depois de um 

tempo, percebi que tinha uma outra “abertura espiritual” e um dia, na escola, um 

erê
130

 se manifestou em mim e uma amiga me levou a um centro espírita 

kardecista. Como ele sempre se manifestava, parei de ir a igreja e continuei 

frequentando o centro espírita, pois não tinha domínio sobre ele. Como o erê 

continuava se manifestando, me disseram que eu deveria procurar ajuda na 

umbanda. Meu noivo não gostou nada desta ideia, mas me acompanhou, pois sabia 

que eu precisava de ajuda. Ficamos 5 anos no grupo, eu fui presidente do terreiro, 

mas há um tempo, senti que precisa buscar outros espaços, mais conhecimento 

sobre minhas raízes africanas e também sobre os orixás e o candomblé. Agora, 

participo deste grupo. Estou aqui há 3 meses, sou abiã e estou aprendendo muito 

sobre esta religião.
131 

 Ao falar de sua passagem pela Igreja Batista a jovem sorria e, por muitas vezes, afirmou ter 

gostado muito da experiência, mas também dizia que não sentia falta e que não mantém nenhum 

contato com o grupo. Segundo ela, dois fatores contribuíram para este fato: primeiro, porque essa 

passagem se deu na adolescência e, segundo, porque nesse período ela morava em São Paulo e, em 

seguida, mudou-se para Santo André e já se sentia envolvida com o outro grupo religioso, o que não 

lhe motivava a procurar “os/as companheiros/as” batistas.  

 No grupo que participou de cultos batistas, nos quais as pessoas são estimuladas a buscar 

salvação e buscar conhecimento e crescimento, observa-se que 37,5% afirmam ter mudado de 

religião em busca de aprendizado e renovação; já os demais – 62,5% % – sinalizam que a migração 

religiosa aconteceu porque não tiveram as suas necessidades atendidas pelo grupo; e 87,5% 
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afirmam que a saída do grupo aconteceu de maneira tranquila. Apenas 12,5% indicam que a saída 

aconteceu de maneira conflituosa, porque ao decidir mudar de grupo teve problemas com a 

liderança da igreja. Também se faz necessário afirmar que a grande maioria desses ex-batistas está 

na umbanda: 7 pessoas, o que no quadro geral representaria 8,75% dos/as questionados/as. Um 

indica estar no candomblé, mas ter frequentando a umbanda anteriormente. Assim se caracteriza o 

grupo evangélico mais citado na pesquisa.  

 Depois dos batistas, ainda no grupo chamado de protestantes históricos, encontramos a 

Igreja Presbiteriana. Sete e meio por cento (7,5 %) dos/as 80 participantes afirmam ter participado 

dos cultos dessa igreja e hoje são praticantes da umbanda. E a maioria também afirma ter 

participado de outros grupos evangélicos, em geral pentecostais, antes de se tornarem praticantes 

umbandistas, o que reforça a ideia de que não há uma filiação religiosa “consistente” ou 

“duradoura”. A participação e a permanência no grupo estão condicionadas aos “benefícios” e ao 

“atendimento das necessidades” que surgem no cotidiano, tal como descrevemos no segundo 

capítulo ao falarmos sobre o mercado religioso. 

 No que se refere às crenças dos presbiterianos, há um fator considerado fundamental para a 

identidade do grupo. Trata-se da predestinação, na qual se crê que a salvação e a vida eterna são 

itens restritos apenas aos escolhidos/as de Deus:  

Embora fosse objeto de polêmica nas igrejas protestantes, desde os primórdios da 

Reforma, a doutrina da predestinação esteve presente no dia-a-dia da vida dos 

“crentes”. Essa doutrina angustia os que nela creem. O pressuposto de que Deus, 

para a manifestação de sua glória, decida que alguns nasçam predestinados à vida 

eterna e outros já venham ao mundo preordenados à morte eterna, é angustiante e 

desesperador para muitos.
132

 

 É provável que esta angústia e incerteza no que se refere à salvação tenham motivado o 

trânsito destes homens e mulheres que outrora circularam pela Igreja Presbiteriana, e isto também 

deve ter influenciado na forma de crer destes sujeitos religiosos, pois ao assinalarem o item “Você 

acredita em”, presente no questionário utilizado nesta pesquisa, apenas uma pessoa deste grupo 

sinalizou acreditar em ressurreição, uma crença comum entre os evangélicos.  Entretanto, todos 

creem na reencarnação, o que aponta para a assimilação dos conceitos de fé da umbanda.  
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 Quando se observa as respostas dadas para a questão referente à forma em que se deu a saída 

de um grupo para outro, ou seja, da Igreja Presbiteriana para as tendas de umbanda, nota-se que 

50% indicam que esta saída aconteceu de maneira tranquila e sem críticas. Os outros 50% afirmam 

que a saída foi indiferente, pois não se sentiam envolvidos com o grupo. Nenhum dos/as 

questionados/as indicou ter tido algum cargo ou desempenhar alguma função enquanto estava na 

Igreja Presbiteriana, mas 25% afirmam ter cargo no grupo atual (presidente da associação/mãe de 

santo) e 75 % afirmam que se sentem muito envolvidos/as com o movimento religioso em que hoje 

participam; 25 % indicam que se sentem mais ou menos envolvidos/as, porque participam pouco 

das atividades do grupo. Os dados nos possibilitam supor que esta movimentação religiosa tenha 

sido ocasionada pela falta de exercício de liderança e/ou participação mais efetiva com o grupo 

anterior. Grande parte dos/as questionados/as hoje ocupa cargos de destaque na umbanda. Agora 

estes sujeitos se tornam “manipuladores do sagrado”, e na linguagem de Pierre Bourdieu,
133

 

passaram de “dominados” para “dominantes”, e o fazem sob a legitimação do sagrado. O exercício 

da liderança ou de qualquer outro cargo destaca o poder que este indivíduo está autorizado a 

exercer, contribuindo, assim, para a manutenção do caos social e para o exercício da religião como 

produtora de sentido.    

 Para concluir a lista de igrejas protestantes históricas, apenas uma pessoa, hoje umbandista, 

informa ter participado dos cultos da Igreja Metodista. Criado por John Wesley, na Inglaterra 

(século XVII), o metodismo nasceu sem a pretensão de se tornar uma igreja. Era apenas um grupo 

de jovens universitários que seguiam as regras de fé da igreja anglicana e que se reuniam para 

estudar a Bíblia, orar e praticar a piedade (auxiliando doentes, pobres e presos). A organização 

como igreja aconteceu somente após a morte de Wesley, em 22 de março de 1791. No ano de 1867, 

o missionário Junius Estaham Newman chegou ao Brasil com o objetivo de implantar e organizar o 

metodismo nestas terras e, em 1869, começou a pregar para os colonos em Santa Bárbara do Oeste, 

no interior de São Paulo.  Na região do ABCD paulista, a igreja começou a ser organizada somente 

a partir de 1940, quando se iniciam os primeiros cultos nos lares em Santo André e, no ano seguinte, 

na cidade de São Caetano do Sul. Em 1942, organizou-se um trabalho de escola dominical, no 

bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do campo, que futuramente se transformaria em igreja, e em 

1953 foi fundada a Igreja Metodista Central da cidade. Diadema apresenta-se como uma cidade em 

que o trabalho metodista ainda está em desenvolvimento. Embora as primeiras atividades deste 
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grupo na cidade tenham acontecido em 1982, ainda hoje não há uma igreja constituída nesta cidade. 

Trata-se de um trabalho missionário, sustentado por outras igrejas metodistas, tal como outros 

trabalhos missionários organizados nos bairros periféricos do ABCD. 

No contexto metodista do ABCD paulista, é comum observar o trânsito religioso de fiéis 

oriundos de grupos pentecostais ou neopentecostais para a Igreja Metodista, como afirma Patrícia 

Cristina da Silva Alves
134

 em sua pesquisa de mestrado, na qual analisa o trânsito de pentecostais 

para a Igreja Metodista na região do ABC paulista. Para tanto, entrevistou 193 metodistas. 

A pesquisa de campo revelou que 10,88% dos entrevistados/as vieram de igrejas 

pentecostais na qual foram criados (participaram desde a infância até a vida adulta) 

ou de origem religiosa, isto é, sua primeira religião. Outros 3,63% tiveram 

passagem por mais de uma denominação pentecostal antes de vir para a Igreja 

Metodista. E ainda 2,07% pertenceram a outras denominações cristãs (protestantes 

históricas ou católicas) e tiveram passagens por igrejas pentecostais antes de se 

transferirem para a sua denominação atual.
135

 

 A autora aponta também a presença de pessoas de origem “Espírita kardecista, 0,99% afro-

brasileiros, 1,98% outras religiões e 7,98% não responderam ou não tinham religião antes de vir 

para a Igreja Metodista”.
136

 É muito provável que o fluxo contrário, ou seja, de fiéis metodistas que 

circulem entre as igrejas pentecostais ou neo-pentecostais também seja um percentual considerável, 

entretanto, para o universo religioso afro-brasileiro, tal pesquisa aponta que o fluxo, pelo menos no 

que se refere ao ABCD paulista, é pequeno e representa 1,25% do universo pesquisado.  
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3.2 O trânsito de pentecostais no universo religioso afro-brasileiro 

do ABCD paulista   

A movimentação de pentecostais também pode ser observada com frequência no campo 

pesquisado. A tabela a seguir nos ajuda a compreender quais são os grupos mais citados e revela 

os números deste grupo. Observe:  

 

Tabela 9 
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Congregação 

Cristã do 

Brasil 5 3 8 6 2 2 2 - 4 

Assembleia 

de Deus 3 1 4 3 1 1 2 - 1 

Deus é Amor 

 1 1 2 1 1 1 1 - - 

 

Os dados indicam a Congregação Cristã do Brasil como a igreja pentecostal mais citada – 

10% dos entrevistados/as apontam ter participado dos cultos desta igreja.  Trata-se da primeira 

igreja pentecostal a se organizar no país, no ano de 1910, aproximando-se principalmente dos 

imigrantes italianos que aqui viviam. Seu fundador, o italiano Luigi Francescon, que teve toda sua 

formação religiosa na Igreja Presbiteriana, nunca residiu no Brasil, mas entre 1910 e 1948 realizou 

aproximadamente 10 visitas ao país para organizar os trabalhos da igreja aqui.  

Escolaridade 
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A CC [Congregação Cristã] começou totalmente italiana e expandiu-se para o 

interior de São Paulo seguindo a rota dos imigrantes. Mas a assimilação cultural 

dos italianos foi rápida, e logo a CC sentiu a necessidade de garantir a 

sobrevivência por meio da transição para a língua portuguesa. (...) A CC rejeita 

métodos modernos de divulgação. Não utiliza rádio ou televisão, pregações em 

lugares públicos, ou literatura. O proselitismo é feito exclusivamente dentro dos 

templos e nos contatos pessoais.
137

 

  É importante salientar este crescimento da Congregação Cristã entre os imigrantes 

italianos, pois, o ABCD paulista, desde 1890, quando toda a região ainda era conhecida como Vila 

de São Bernardo, recebeu um grande número de italianos, que aqui se organizaram na vida rural e 

também urbana. Não é possível precisar em que ano foi inaugurada a primeira Congregação Cristã 

na região, mas observa-se que a região sempre teve todos os atrativos para a organização do grupo. 

O Atlas da filiação religiosa,
138

 publicado em 2003 com base nos dados do censo de 2000, indica 

que esta é a segunda igreja pentecostal mais importante do país, contando com aproximadamente 

2,5 milhões de fiéis.  

 Analisando o perfil dos participantes da pesquisa que indicam o trânsito pela Congregação, 

verifica-se que há praticamente um equilíbrio entre homens e mulheres, grande parte (66%) nasceu 

no Estado de São Paulo, ganha entre 1 a 3 salários mínimos e são brancos/as. 2 ainda não 

concluíram o ensino médio, outros 2 já o concluíram, e os outros 4 possuem ensino superior. 

Constata-se que os menores salários estão entre aqueles/as com a menos formação escolar. Ao 

sinalizarem como foi a saída do grupo anterior, 33% indicam que a saída aconteceu de maneira 

conflituosa, pois seus familiares continuaram no grupo e não aceitaram a “migração” para a 

umbanda. Estes também afirmam que mantêm relação com o grupo anterior, pois ainda há 

familiares que frequentam os cultos. 

Após um século de existência, essa igreja ainda carrega a marca da doutrina da 

predestinação herdada das origens presbiterianas de seu fundador, Luigi 

Francesconi. Segundo essa doutrina, apenas os escolhidos serão salvos e, em 

consequência, não há sentido em fazer evangelização. Mas, no lugar de investir em 

propaganda religiosa, essa igreja constitui uma verdadeira e eficaz rede de contatos 

entre seus seguidores, que se sobrepõe a outras redes sociais, como rede de 

migrantes da mesma região, rede de parentesco, rede de amizades entre membros 

da igreja que prestam serviço na mesma firma, etc. Nesses múltiplos contatos, os 

seguidores da Congregação Cristã convidam novas pessoas a assistirem um culto. 
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Após a primeira vez que uma pessoa aceita o convite e assiste um culto, passa a ser 

incentivado por vários outros membros a repetir a experiência. Em pouco tempo, 

ele ou ela será cobrado (a) em relação à sua presença ou ausência nos cultos. Na 

verdade, trata-se de uma forma eficaz, porém muito sutil de todo um grupo fazer 

pressão sobre um indivíduo sem que ele ou ela sinta isso como uma coação. É por 

isso que pensamos que não se pode afirmar que a Congregação Cristã cresce sem 

fazer nada para isso.
139

 

 Entre os/as questionados/as que informaram ter tido conflitos familiares, observa-se que a 

motivação para mudar de grupo se concentra entre a enfermidade de um ente querido  e outras 

motivações não indicadas, porém a permanência na religião atual, ou seja, a umbanda, acontece 

porque encontraram o que buscavam. No que se refere à “herança protestante”, verifica-se que, tal 

como ocorre entre os/as que outrora participaram dos cultos batistas, a crença na ressurreição 

também já foi esquecida. Apenas 16,6% indicam acreditar na ressurreição e sinalizam que para 

viver a fé precisam de um babalorixá. Quanto à crença em Deus, na reencarnação e nos orixás, nota-

se uma unanimidade (100%) e a oração aparece como um item necessário para o exercício de fé de 

66,6% deste grupo.  

 Depois da Congregação Cristã, encontramos a Assembleia de Deus (5,0% do total geral de 

entrevistados), considerada a igreja evangélica com o maior número de adeptos no Brasil. Os dados 

do IBGE
140

 indicam que essa denominação religiosa agrega 8,4 milhões de fiéis em todo o país. Só 

em São Paulo os fiéis contabilizam 500.000 adeptos. Organizada em terras brasileiras no ano de 

1911 por dois suecos, Gunnar Vingren e Daniel Berg, a igreja se desenvolveu no Pará e, aos poucos, 

foi se expandindo para outras cidades. “Nos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, 

Ceará e Rio Grande do Norte, em média, em cada três pentecostais, dois são membros da 

Assembléia de Deus”.
141

 Este dado é relevante, pois nos permite identificar que 66,6% indicam que 

nasceram em outros Estados (Bahia/Ceará), e provavelmente partilharam desta experiência de 

“migrantes nordestinos” que se identificam com o pentecostalismo. Todos/as informam estar na 

religião atual há aproximadamente um ano e que saíram da igreja de maneira tranquila, sem críticas, 

e especificam de maneiras formas variadas a mudança de grupo religioso.  Entre elas é possível 

destacar duas respostas: “Vi muita patifaria. Não concordava com a direção da igreja”
142

 e  “A 
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teoria transmitida e a prática se divergiam”.
143

  

 No que se refere à similaridade dos ritos, 66,6% consideram que há semelhanças entre o 

grupo atual e o anterior, e para justificar tal resposta, encontramos em um dos questionários a 

seguinte argumentação: “De certa forma, os rituais, tanto de um grupo quanto de outro, têm por 

objetivo nos aproximar de Deus e vivenciá-lo.” Esta resposta foi dada por um homem de 57 anos, 

praticante da umbanda que, além de participar dos cultos da Assembleia de Deus, informa já ter 

circulado pela Igreja Presbiteriana e também pela Congregação Cristã do Brasil. O mesmo afirma 

que permanece no grupo atual porque se sente em comunhão com as pessoas e com a 

espiritualidade, e isto lhe basta
144

. Ele indica que mantém contato com o grupo anterior, pois tem 

familiares que ainda participam dos cultos e que, embora se considere religioso, sente-se mais ou 

menos envolvido com o grupo atual (a umbanda). Na lista de itens nos quais acredita, após assinalar 

a grande maioria daqueles ali descritos, deixando de lado apenas o horóscopo, céu, inferno, diabo, 

alma penada, sorte, feitiço, demônio e azar, ele descreve o livre arbítrio como item importante e 

ausente nas opções do questionário. Na opção “Para viver sua fé você precisa de...”, o participante 

não assinalou nenhum dos itens, mas escreveu a seguinte observação: “Para viver a minha fé 

preciso de força motivadora que pode ser oferecida por qualquer um que esteja em nível acima do 

meu.”  

 Nota-se que os conceitos do novo grupo religioso já fazem parte do cotidiano deste sujeito 

religioso e que “elementos” e “personagens” mais comuns ao universo pentecostal, tais como céu, 

inferno, demônio e profecia, foram deixados de lado. E essa não é uma característica apenas deste 

participante da pesquisa, mas de todo o grupo que identificou a passagem pela Assembleia de Deus. 

Apenas um dos questionados assinalou que crê no céu, mas à frente desta opção sinalizou de 

próprio punho: orun, que na crença afro-brasileira, seria uma outra dimensão, um local habitado 

pelos orixás e pelos espíritos; muito similar ao céu da crença protestante, o qual é habitado pela 

divindade criadora, Deus.  

 Outro fato interessante deste grupo é a presença feminina: apenas uma mulher indica ter 

passado por ele. Jovem de 36 anos, solteira, operadora de telemarketing, possui o ensino médio 

completo, considera-se membro do grupo atual, mas indica que antes de “pertencer” a ele, e mesmo 
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antes de participar dos cultos da Assembleia, já havia participado de cultos na Deus é Amor e na 

Igreja Universal do Reino de Deus. A jovem informa que a mudança de grupo religioso se deu 

porque as suas necessidades não foram atendidas pelo grupo anterior e que permanece na umbanda 

porque encontrou nesse grupo “o que buscava”, embora não indique o que, de fato, buscava. A 

mesma não mantém contato com o grupo anterior e, ao responder aos itens referentes ao seu perfil 

religioso, indica que para viver a sua fé precisa apenas de oração. Embora indique que não mantém 

nenhuma prática do grupo anterior, ela sinaliza que assiste ao programa Fala que eu te escuto, e que 

não se trata de uma prática relativa à sua participação na Assembleia de Deus, mas aponta os 

resquícios de sua passagem pelos grupos evangélicos.  

 O próximo grupo citado pelos participantes e que conta com o mesmo percentual de 

questionados/as se refere à Igreja Pentecostal Deus é Amor, com 2,5% dos/as entrevistados/as, o 

que representa 2 questionados: uma participante da umbanda e outro do candomblé. Em todo o 

Brasil a Deus é Amor conta com aproximadamente 800.000 membros.
145

 O grupo, que teve a sua 

formação em 1962, em São Paulo, pelo missionário David Miranda, é identificado como 

“pentecostalismo de cura divina”.  

A cura divina como tal, isto é, como objetivo único de um grupo ou de um líder 

carismático, não constitui igreja, mas movimento. Os líderes carismáticos de cura 

divina estabelecem balcões de oferta de bens de religião a uma clientela flutuante e 

descompromissada em que a relação do fiel com o sagrado ocorre na base do ut 

des. (...) A cura divina, cuja maior agência no Brasil é a “Deus É amor”, de Davi 

Miranda – que tem similares em grandes ou pequenas salas espalhadas nas áreas 

deterioradas ou nas periferias pobres dos grandes centros urbanos - , atrai a massa 

desesperada em busca de bens mínimos para a vida, como saúde e emprego. É a 

religião de aflição, como disse Peter Fry. Atrai gente de todas as religiões e não 

exige das pessoas nenhum compromisso, a não ser a contraparte das graças 

recebidas. Na cura divina o milagre é fim e não percurso, como nas igrejas 

pentecostais.
146  

 Pode se dizer que esta “oferta” de cura é o grande chamariz desta comunidade religiosa, mas 

não é o suficiente para gerar uma fidelidade entre ela e os sujeitos religiosos. As pessoas acabam 

procurando o grupo nos momentos em que passam por problemas, principalmente relacionados à 

saúde, mas depois de um tempo, quando o problema é solucionado ou, ao contrário, quando a igreja 

não é capaz de trazer a cura, as pessoas acabam buscando outros espaços, até mesmo porque as 
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proibições e restrições impostas aos fiéis são severas e intensas:  

Entre as proibições: brincadeiras de bola para crianças de mais de 7 anos; roupas 

vermelhas para homens; amigo secreto; jogos de qualquer espécie; o uso de 

anticoncepcionais; saltos de sapatos de mais de três centímetros, sendo de salto 

fino, ou de quatro centímetros quando o salto for grosso... Para tudo suspensão dos 

privilégios de membro: no caso de masturbação, um solteiro é suspenso por um 

ano, o casado, dois, e o obreiro casado, três. Algumas proibições são funcionais 

para manter a lealdade exclusiva e freqüência assídua. Todo membro tem um 

cartão, o qual tem que ser carimbado com a assistência a determinados cultos para 

poder participar da Santa Ceia. Proíbe-se o curso de teologia ou aprender a tocar 

instrumento em outras igrejas. (...) A IPDA antecipa a Universal [Igreja Universal 

do Reino de Deus] no combate frontal a umbanda e na recuperação de elementos 

católicos como a prática de benzer e ungir objetos. Outra inovação são as 

correntes, equivalentes às novenas: a pessoa vai na igreja em jejum por sete 

sábados (ou terça, etc.) em favor de uma determinada intenção (vencer um vício, 

conseguir um emprego).
147 

 Observa-se que para se tornar um/a participante ativo/a deste grupo é preciso uma disciplina 

que envolve dizer não a elementos comuns de nosso dia-a-dia, na expectativa de que Deus (ou os 

membros da comunidade religiosa) atenda aos seus anseios de maneira positiva, o que, segundo os 

participantes do grupo, não aconteceu: ambos informam que deixaram o grupo porque não tiveram 

as suas necessidades atendidas. A caraterística desse grupo religioso, que geralmente não mantém 

contato com outras denominações religiosas, principalmente as de tradição afro-brasileira, pode 

indicar a motivação pela qual os participantes desta pesquisa afirmam não manter contato com o 

grupo anterior. Vale salientar que ambos não identificam similaridades entre os ritos da IPDA e a 

religião atual, da mesma forma que não mantêm nenhuma prática religiosa do grupo anterior. 

 Embora haja entre os pentecostais uma forte ênfase na cura, observa-se que essa motivação 

foi citada apenas em um caso. Além disto, sempre que as igrejas pentecostais são citadas, os sujeitos 

assinalam a passagem por mais de um grupo, o indica que esta peregrinação religiosa pode até ter 

sido bem sucedida em alguns momentos, ou seja, conseguiu suprir os anseios, mas não foi 

suficiente para criar vínculos e “fidelizar” os sujeitos que, na ânsia de conhecer algo mais e 

descobrir novas formas de “ser religioso/a”, partiram para novas experiências, desta vez, optando 

inclusive pela participação em cultos que, em geral, são demonizados pelos grupos pentecostais. 

Mas se há uma “rivalidade espiritual” constante entre pentecostais e o mundo umbandista e 

candomblecista, isto se torna ainda mais acirrado quando os neopentecostais entram em cena. A 

seguir, veremos a participação deles neste “roteiro religioso”.  

                                                 
147

 ANTONIAZZI, Nem anjos nem demônios: interpretações sociológicas do pentecostalismo, p. 128-129. 



 

97 

 

 

3.3 Os neopentecostais que se encantam com os orixás 

 Depois de analisarmos o universo pentecostal, aproximamo-nos dos neopentecostais. Trata-

se de um grupo que nasce dentro de pentecostalismo, na segunda metade da década de 1970. 

Entretanto, apresenta diferenciais em suas práticas litúrgicas e na teologia. Vejamos os dados  

encontrados no campo:  

 

Tabela 10 

 

Além da Igreja Universal do Reino de Deus, encontramos ainda neste grupo a Igreja 

Internacional da Graça, a Renascer em Cristo, a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra e mais 

recente, porém em franca expansão, a Igreja Mundial do Poder de Deus, todas com grande 
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participação nos meios de comunicação, principalmente na mídia televisiva.  

Encabeçado pela Igreja Universal, o neopentecostalismo é a vertente pentecostal 

que mais cresce atualmente e a que ocupa maior espaço na televisão brasileira, seja 

como proprietária de emissoras de TV, seja como produtora e difusora de 

programas de televangelismo. Do ponto de vista comportamental, é a mais liberal. 

Haja vista que suprimiu características sectárias tradicionais do pentecostalismo e 

rompeu com boa parte do ascetismo contracultural tipificado no estereótipo pelo 

qual os crentes eram reconhecidos e, volta e meia, estigmatizados. De modo que 

seus fiéis foram liberados para vestir roupas da moda, usar cosméticos e demais 

produtos de embelezamento, freqüentar praias, piscinas, cinemas, teatros, torcer 

para times de futebol, praticar esportes variados, assistir a televisão e vídeos, tocar 

e ouvir diferentes ritmos musicais.
148 

 Este “novo perfil” proposto aos “crentes” valoriza a imagem e a estética, pois a forma de se 

vestir também reflete o seu poder de consumo. Portanto, faz-se necessário uma nova teologia. Neste 

caso, trata-se da Teologia da Prosperidade, na qual pobreza é um elemento demoníaco e que não 

pode ser uma característica dos/as filhos/as de Deus, o rei do universo. Por isso, os/as fiéis são 

estimulados/as a participar de campanhas e a realizar doações constantes para que Deus os/as faça 

prosperar em todas as áreas da vida: na saúde, na família e, é claro, nas finanças. Este é o discurso 

que atrai o público que procura estas comunidades religiosas.  

 

3.3.1 A Igreja Universal do Reino de Deus   

 Nesta pesquisa observou-se que 7,5% dos participantes declaram ter participado dos cultos 

da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus). Esta igreja nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 

1977 e, ao fazer uso dos meios de comunicação, conseguiu se expandir rapidamente por outras 

regiões do país. Segundo os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar
149

 do IBGE, a IURD conta 

com dois milhões de fiéis no Brasil, tudo graça à sua capacidade de marketing e ao forte apelo 

radiofônico e televisivo. Entretanto, a mesma pesquisa também aponta para uma queda no número 

de fiéis entre 2003 e 2009, uma perda que representaria aproximadamente 24% de fiéis (em 

números, 480 mil pessoas). E essa queda poderia estar relacionada ao surgimento de igrejas 
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dissidentes. Mesmo perdendo adeptos, a IURD ocupa o oitavo lugar no ranking das religiões mais 

populares do Brasil. Com campanhas e correntes de fé constantes, a IURD oferece cultos em dias e 

horários padronizados, de forma a criar uma uniformidade em seu discurso em todo país, 

aumentando assim o número de fiéis que participam e contribuem para seus cultos.  

 Contribuir financeiramente para a igreja é um ato “sacrificial” e que, no discurso da IURD, 

fará com que “se cumpram as promessas” de prosperidade feitas por Deus para o seu povo. Além 

disso, ao fazer tal sacrifício, o indivíduo está sinalizando o seu compromisso com Deus, o que fará 

com que a divindade também se comprometa com ele e lhe traga recompensas. E a linguagem 

bélica desenvolvida nos ritos demonstra claramente o constante conflito da igreja com as práticas 

religiosas afro-brasileiras, que na concepção iurdiana são a representação mais intensa do mal. 

A opção de cada indivíduo nessa guerra, ao lado da IURD, é expressa por meio da 

apresentação do “sacrifício” financeiro. É dando dinheiro que a pessoa expressa a 

sua adesão no exército de Deus (...). Em outras igrejas neopentecostais, usa-se o 

título “guerrilheiros de oração”. A linguagem dos ritos ressalta a guerra, a luta, os 

desafios, os atos de coragem e de loucura. Afinal de contas, Deus e o diabo estão 

em “guerra na terra do sol”, guerra essa revivida em cada cerimônia proposta pela 

liderança iurdiana. Como se trata de uma retórica e prática tradicional do povo 

brasileiro, para os fiéis a opção por um dos lados nessa guerra é algo perfeitamente 

normal. Nada impede que os fiéis assumam o seu lugar nesta guerra, cujas derrotas 

são socializadas e atribuídas à “falta de fé” do lutador, mas, as vitórias, sabiamente, 

são atribuídas às estratégias da Igreja Universal do Reino de Deus.
150

 

 Esta “batalha espiritual” desenvolvida pela IURD acaba refletindo nos constantes atos de 

intolerância religiosa que se vê no país. As “incessantes” sessões de “descarrego” promovidas pela 

Igreja Universal se destacam como as protagonistas dos casos de intolerância religiosa de maior 

repercussão na sociedade. Os orixás, os guias, os símbolos, babalorixás e ialorixás são associados a 

demônios e encostos e todos os rituais praticados por estes grupos são retratados nos programas e 

nos meios de comunicação da IURD como produtores de malefícios a todos os sujeitos religiosos 

que os realizam. Entretanto, observa-se que, durante os cultos, muitos elementos do universo 

religioso afro-brasileiro passam a ser utilizados.  A todo momento  guias e orixás são rememorados, 

além da utilização de folhas como arruda, óleos, sabonetes, sal grosso, distribuição de rosas, ritos na 

praia e tantas outras práticas comuns nos ritos de umbanda e candomblé. 

 A própria “sessão do descarrego” sinaliza esse constante trânsito religioso, pois na sua 

estrutura se observa constantemente a presença de ex-líderes de umbanda e do candomblé que 
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provavelmente passaram pelo processo de conversão, ou apenas tornaram-se novos funcionários 

desse espaço religioso. Chamados de ex-pai de santo ou ex-mãe de santo, estas figuras são 

fundamentais para o desenvolvimento dos ritos, pois é deles a função de identificar o “tipo” de 

ritual realizado anteriormente nos indivíduos e que, consequentemente, está causando todos os tipos 

de enfermidade ou qualquer outro problema que a pessoa esteja desenvolvendo. 

É importante frisar que em tais sessões de descarrego tanto os pastores como os 

ditos “ex-pais de encosto” se vestem totalmente de branco, como ocorre nos rituais 

de umbanda. Algumas vezes os próprios fiéis são também solicitados a 

comparecerem vestidos de branco. Além disso, da mesma forma como nos terreiros 

pode ocorrer a chamada coletiva das entidades, na “balança do Xangô”, no Batuque 

gaúcho, também nas sessões de descarrego geralmente ocorre a invocação coletiva 

para demônios se manifestarem.  Igualmente, pode também o pastor ou o bispo que 

preside a sessão de descarrego, quando pretende acelerar os trabalhos, proceder a 

“libertação” dos fiéis exorcizando coletivamente os demônios, também de forma 

semelhante ao que às vezes corre nos terreiros quando as entidades são 

“despachadas” juntas.
151

 

 Esta ambiguidade também é percebida por alguns sujeitos religiosos que nesta pesquisa 

indicam já ter participado dos cultos da IURD, como é o caso de João Caetano, citado no segundo 

capítulo desta dissertação.
152

 João Caetano, que hoje é praticante da umbanda, participou dos cultos 

da IURD por um ano, buscou a ajuda da igreja porque teve problemas com a saúde e porque estava 

desempregado. Nos cultos foi convencido pelos líderes religiosos de que os seus problemas eram de 

origem espiritual: alguém havia feito um trabalho contra ele. Mas, depois de um tempo, sem obter 

êxito em suas petições e não mais concordando com as práticas da igreja, João procurou um novo 

grupo, desta vez, uma tenda de umbanda. A forma como a igreja insistia no sacrifício que se faz em 

forma de ofertas financeiras também foi citada pelo entrevistado, tal como citamos. Ele afirma que 

por três meses chegou a doar todo o seu pagamento como oferta para a igreja. “Ajudava os pastores 

a viajar pra fazer missão; pediam muito dinheiro” – afirma João – mas “me cansei, desisti e fiquei 

sem religião”. Ao ser questionado sobre a similaridade dos ritos do grupo anterior e do grupo atual 

João afirma: “É tudo igual. Tudo que o que tinha lá, tem aqui, só muda de nome”.  

 É provável que, ao inserir esses elementos em seus rituais, a IURD esteja desenvolvendo 

uma estratégia para disputar fiéis e criar a sua estrutura litúrgica. Entretanto, nota-se que sem a 

presença dos elementos “dos inimigos” o discurso iurdiano ficaria vazio e teria a necessidade de 
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buscar no campo religioso um novo “inimigo” que lhe fornecesse elementos para a construção de 

uma identidade, que no momento se apresenta um tanto quanto confusa e ambígua.  

 

3.3.2. Renascer em Cristo  

 Depois da IURD, observa-se também dois sujeitos que outrora participaram dos cultos da 

Igreja Renascer em Cristo. Para este grupo identificamos a presença de 2,5% dos/as 

entrevistados/as. A Renascer, fundada em São Paulo em 1986 pelo apóstolo Estevan Hernandes e 

sua esposa, a bispa Sônia Hernandes, diferencia-se do perfil da IURD, pois embora também realize 

um investimento na mídia e se preocupe com a pregação da Teologia da Prosperidade, a igreja já 

nasce com o objetivo de cativar um público específico: trata-se de empresários, microempresários, 

universitários e pessoas de classe média. Segundo Ricardo Alexandre,
153

 as igrejas neopentecostais, 

de maneira mais específica a Renascer em Cristo, sempre se preocuparam em atrair um público com 

um perfil mais elitizado e intelectual, “um público mais informado, universitário e mais culto do 

que os telespectadores que enchem as igrejas mais populares”. 

 Carlos Tadeu Siepierski, em sua tese de doutorado que analisa a Igreja Renascer, também 

afirma que desde a sua fundação esta “preocupação” com os sujeitos religiosos de classe média e 

classe média alta sempre esteve presente. Uma das organizações da igreja é o AREPE (Associação 

Renascer de Empresários e Profissionais Evangélicos), “uma associação que reúne pequenos e 

médios empresários, profissionais liberais e todos aqueles membros da igreja que pretendem indicar 

seus próprios empreendimentos”.
154

 A partir destas informações, passamos a analisar o perfil dos 

entrevistados em nossa pesquisa e que indicam a passagem pela Igreja Renascer. Trata-se de duas 

mulheres, brancas, nascidas em São Paulo, que moram em São Paulo, mas frequentam os ritos de 

umbanda em São Caetano do Sul e em São Bernardo do Campo; ambas com formação em ensino 

superior, estão empregadas e recebem entre 4 a 10 salários mínimos.  
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 Além de já terem participado dos cultos da Renascer, elas afirmam ter frequentado também a 

Igreja Católica. Nota-se que a passagem destas mulheres pela Igreja Renascer não deve ter gerado 

algum tipo de vínculo ou um envolvimento muito efetivo, pois elas afirmam que no período em que 

estiveram na igreja não tiveram nenhuma função ou cargo e que a saída deste grupo, rumo à 

umbanda, aconteceu de maneira tranquila e sem críticas. Ao justificarem a mudança de grupo, é 

possível encontrar as seguintes respostas: “não me identifiquei com o grupo” e “as teorias [do 

grupo] eram incoerentes”. Verifica-se que a permanência no grupo atual ocorre porque nele 

encontraram o que buscavam e esta resposta se torna unânime, bem como as afirmações de que se 

sentem muito envolvidas com o grupo religioso do qual participam e que se consideram pessoas 

religiosas.  

 Tal como se observou em outros momentos, a crença na ressurreição não é assinalada por 

este grupo, mas nota-se a crença em Deus, nos espíritos, em orixás e na reencarnação. Uma das 

participantes, uma mulher de 53 anos (19 anos a mais do que a outra participante), sinalizou 

também a crença em feitiços, mau olhado, benzeduras, sorte, feitiços, anjos, tarô, búzios e azar, e 

acrescentou o item “fé” na lista de elementos em que crê. Ela também afirma que para viver a sua fé 

precisa de natureza e de orixás. Já a segunda participante não assinalou nenhuma das alternativas. 

Ambas afirmam que não mantêm nenhum contato com o grupo anterior, da mesma forma que 

afirmam não preservar nenhuma prática de fé da religião anterior. A opção pela umbanda parece 

indicar uma nova forma de viver a fé para estas mulheres. 

 

3.3.3. Igreja Internacional da Graça de Deus  

 Fundada em 1980 pelo missionário Romildo Ribeiro Soares, o R. R. Soares, tal como ficou 

conhecido, a Igreja Internacional da Graça de Deus difere muito pouco da IURD. Vale destacar que 

há um grau de parentesco entre os líderes dos dois grupos. R. R. Soares e Edir Macedo são 

cunhados e estiveram juntos na fundação da IURD, mas alguns anos depois R. R. Soares seguiu seu 

caminho e abriu a sua própria comunidade de fé. O pastor, que também já foi chamado de pastor 

eletrônico
155

 por suas inúmeras aparições da TV, investe na mídia televisiva desde 1977, quando já 
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comandava um programa evangélico. Hoje comanda o programa Show da Fé, que é apresentado em 

duas redes de TV abertas, inclusive em horário nobre, além do possuir o seu próprio canal, a RIT 

TV (Rede Internacional de Televisão). 

O culto da Igreja de Soares é dividido em duas partes. Na primeira, os pastores 

pedem o dízimo aos fiéis. A forma chega a ser agressiva. “Quem não dá oferta está 

roubando a Deus”, dizem. A quantia – pelo menos R$ 30 – é recolhida em 

envelopes. Depois, são vendidos produtos como livros, revistas e CDs. Finalmente, 

após muita insistência e discursos intimidadores, os pastores pedem para os fiéis 

doarem tudo que podem. R.R. Soares só aparece na segunda parte do culto. Canta 

músicas, reza, recolhe testemunhos de fiéis que dizem ter sido curados pelas 

palavras proferidas por ele. O missionário se vangloria de ter curado câncer, aids e 

até dissuadido uma mulher de se prostituir. “Consigo a cura pela fé”, garante. No 

culto, Soares não pede o dízimo, mas destaca a importância da doação para 

continuar como missionário eletrônico: “Deus sabe o aperto que estamos passando 

para continuar com nosso programa no ar”, diz ele. “Se a pessoa não der, está 

debaixo de maldição. As pessoas serão julgadas”, afirma.
156

  

 Durante esta pesquisa de campo, duas pessoas indicam ter frequentado os cultos da Igreja 

Internacional da Graça de Deus (o que representa 2,5% do universo pesquisado). Mas seus 

depoimentos refletem as características descritas anteriormente. Ambas descrevem que procuraram 

a igreja, pois estavam com problemas no casamento. Uma delas, aqui chamada de Maria, praticante 

da umbanda em São Bernardo do Campo, afirma que procurou o apoio da igreja porque o marido 

estava doente e insistia em dizer que ainda iria embora de casa. Em busca de soluções para este 

caso, Maria buscou a igreja, que em seus programas de TV prometia soluções para todos os 

problemas, mas não teve as suas necessidades atendidas e, por isso, partiu em busca de uma nova 

comunidade de fé, aproximando-se assim da umbanda. Mas é importante observar como a Igreja 

Internacional da Graça de Deus ainda se faz presente na vida desta mulher que, mesmo estando 

afastada do grupo e vivendo uma nova experiência de fé, afirma acompanhar os cultos pela 

televisão e que, às vezes, ainda vai até a igreja, pois para vivenciar a sua fé precisa, entre outras 

coisas, de culto, música e orações.  

3.3.4. Igreja Mundial do Poder de Deus  

 A mais recente neste universo neopentecostal televisivo, a Igreja Mundial do Poder de Deus 

também nasce no seio da IURD. Fundada em 1998 pelo apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira, a 
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igreja se expandiu rapidamente por diversas regiões do Brasil e também do exterior, e contabiliza 

aproximadamente 3 mil templos.
157

 O público que frequenta os seus cultos também apresenta 

grande similaridade com os que assistem aos cultos da IURD e também da Igreja Internacional da 

Graça, mas aqui o diferencial apresentado pelo líder da igreja é, sem dúvida, o forte apelo à cura, 

que é exaltada por intermédio do testemunho constante dos fiéis que acompanham os seus cultos.  

A Igreja Mundial do Poder de Deus tem como principal destaque a cura de doenças 

por meio do poder de Deus. O apóstolo Waldemiro traz de volta, com pequenas 

alterações, a cura divina  enfatizada no pentecostalismo de transição, ou de 

segunda onda, que paulatinamente foi deixado em lugar periférico no 

neopentecostalismo, tendo sido substituído pela teologia da prosperidade. 

Programas de televisão, jornal, livros e site da referida igreja, enfatizam o 

testemunho da cura alcançadas pelos fiéis que receberam a oração do apóstolo 

Waldemiro. A Igreja Mundial do Poder de Deus tem divulgado sistematicamente os 

milagres alcançados pelos seus fiéis, construindo e fortalecendo a imagem de que o 

poder de Deus está nela “mais” do que em qualquer outra igreja. O mote da igreja - 

“a mão de Deus está aqui” - foi construído com base na demonstração do poder de 

Deus através de curas. O slogan ensinado pelo apóstolo Waldemiro - “Vem pra cá 

Brasil, aqui está a  mão de Deus” - e repetido pelos fieis em testemunhos e 

chamadas pela TV – é utilizado na estratégia da Igreja em recrutar novos 

adeptos.
158  

 Se a ênfase está na cura e na tentativa de atrair novos adeptos para o “seu rebanho”, observa-

se que, entre os/as entrevistados/as, a igreja ainda não atraiu os olhares dos sujeitos religiosos. 

Apenas uma pessoa indica ter frequentado os cultos desta comunidade. Analisando o perfil deste 

sujeito religioso, verifica-se que se trata de uma jovem de 18 anos, desempregada, que ainda não 

concluiu o ensino fundamental, que há seis meses frequenta os ritos da umbanda e que, antes desta 

adesão e antes de frequentar os cultos da Mundial, havia sido católica. Mesmo com o pouco tempo 

de participação, a jovem se declara muito envolvida com o grupo, mas observa-se, ao analisar o 

questionário respondido por ela, que a sua pouca idade e a influência da mídia, que constantemente 

apresenta os cultos conduzidos pelo apóstolo Waldemiro Santiago, podem ter motivado a sua 

participação nesta comunidade de fé. Não estamos afirmando que esta possa ter sido a causa para 

este trânsito, apenas estamos levantando hipóteses, com base nas informações colhidas no 

questionário.  
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 Também é interessante citar que na região do ABCD paulista os templos da Igreja Mundial 

são pequenos quando comparados com os das demais igrejas citadas na pesquisa e não apresentam 

tantas “opções” como a IURD, por exemplo, que além de possuir templos grandes e localizados em 

avenidas movimentadas, conta também com muitos templos em uma mesma cidade. A Igreja 

Mundial se organiza ainda de maneira mais tímida, em bairros mais isolados. Além disso, é a 

imagem do líder, Waldemiro Santiago, que atrai o grande público. Por isso, a concentração de fiéis 

costuma acontecer na sede da igreja, o Grande Templo dos Milagres, um grande galpão, com mais 

de 40 mil metros quadrados, localizado no bairro do Brás, em São Paulo. As demais comunidades 

de fé acabam sendo uma estratégia para garantir a popularidade da igreja, mas é na sede que as 

reuniões mais movimentadas acontecem, atraindo caravanas de várias partes do país, tornando o 

apóstolo cada vez mais “popular”. 

 Assim, notamos a presença das igrejas neopentecostais neste universo de trânsito religioso. 

Em geral, afirma-se que a motivação para a troca dessas comunidades de fé para as religiões afro-

brasileiras, de maneira ainda mais intensa para a umbanda, dá-se pelo fato de que estas não suprem 

as necessidades dos/as fiéis. Mas o que isto poderia indicar? Uma falha nas comunidades de fé, ou 

um novo perfil do sujeito religioso, que não se contenta com o que a instituição lhe oferece, 

sentindo assim a necessidade de buscar novas experiências religiosas? É muito provável que não 

haja uma resposta única para tais inquietações, mas o que se pode confirmar é que “a efervescência 

do mercado religioso” e os efeitos da modernidade são fatores que contribuem para o constante 

circular dos/as (in) fiéis. 

 

 

3.4 Na igreja e no terreiro: o grau de participação e envolvimento 

dos sujeitos religiosos com a denominação evangélica anterior e 

com o grupo religioso atual  

 Envolver-se com um grupo religioso e se assumir como participante e membro dele, 

em geral, implica em anular as práticas anteriores e, de certa forma, negar o envolvimento 

com o mesmo. Isso acontece porque os grupos religiosos citados nesta pesquisa não 
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admitiriam a dupla-pertença declarada, ou seja, nenhum membro de uma comunidade 

evangélica poderia se declarar praticante de algum rito afro-brasileiro. Por isso, ao narrar a 

sua passagem por alguma denominação evangélica, são raras as pessoas que se dispõem a 

falar sobre o fato, bem como descrever o quanto eram envolvidas com as atividades do grupo 

anterior.  

 As informações aqui apresentadas indicam a soma e o cruzamento de dados 

encontrados nos questionários e ainda algumas declarações concedidas por alguns /as fiéis e 

que nos ajudam a identificar a participação destes sujeitos religiosos nos espaços em que 

circularam. Como já afirmamos anteriormente, o percentual de fiéis do candomblé e da 

umbanda que indicam ter praticado o trânsito religioso é de 37,5%. Destes /as, apenas um 

sinaliza que possuía algum cargo ou função dentro do grupo. Trata-se do pai de santo Garcia, 

que hoje lidera uma casa de umbanda em São Caetano do Sul, tal como narramos no segundo 

capítulo.
159

 Mas é possível observar também que, ainda que não tenham identificado uma 

função ou o exercício de algum cargo, há pelo menos outros seis casos em que se verifica um 

envolvimento maior nas atividades do grupo anterior. Somando estes casos poderíamos 

afirmar que aproximadamente 8,75% dos/as participantes se envolveram de maneira mais 

intensa com as comunidades evangélicas.  

  Para facilitar a compreensão dos casos
160

, apresentaremos a seguir alguns quadros com 

a biografia religiosa destas pessoas, facilitando assim a compreensão para o seu grau de 

envolvimento com o grupo anterior. 

Biografia religiosa de participantes da pesquisa que indicaram participação ativa no grupo 

religioso anterior 

 

Tabela 11 

Nome/ idade/cidade 

escolaridade 

Sílvio Garcia – 51 anos – São Caetano do Sul  

Superior completo 

                                                 
159

 Cf. a página 69.  
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 Embora estes casos tenham sido apresentados ao longo da dissertação, faz-se necessário apresentá-los novamente, 

pois neste momento a apresentação sistemática destas histórias nos ajuda a compreender o envolvimento dos/as 

mesmos/as com as suas comunidades religiosas. 
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Grupo religioso 

atual/função ou cargo 

Umbanda - Pai de Santo  

Igreja(s) em que 

participou  

Igreja neopentecostal (não identificou o nome) 

Informações sobre sua 

participação no grupo 

evangélico 

Durante os oito anos que esteve no grupo, foi pastor desta comunidade. 

Motivações para o 

trânsito  

Duas motivações são identificadas: primeiro um desentendimento com 

outras lideranças motivada pela cobrança de dízimos e ofertas; a 

segunda, que identifica sua ida para a umbanda, está relacionada com 

problemas de saúde pessoal.  

 

 

Tabela 12 

Nome/ idade/cidade/ 

escolaridade 

Elizabeth Amâncio – 48 anos – São Bernardo do Campo 

Ensino médio completo 

Grupo religioso 

atual/função ou cargo  

Umbanda – mãe de santo 

Igreja(s) em que 

participou  

Congregação Cristã do Brasil; Igreja Batista 

Informações sobre sua 

participação no grupo 

evangélico 

Sua participação na Congregação Cristã aconteceu durante a infância e 

adolescência. Neste período, não tinha a opção de escolha, pois 

acompanhava sua mãe. Durante a vida adulta, por opção, passou a 

frequentar a Igreja Batista e se envolveu com a mesma, participando 

ativamente de suas programações por um ano, ainda que não exercesse 

nenhum cargo ou liderança. 

 

Motivações para o 

trânsito  

Depois de passar um período sem participar de nenhum grupo, 

desenvolveu alguns problemas de saúde e decidiu procurar ajuda 

“espiritual”. Participou, então, de um grupo de candomblé. Neste grupo 

permaneceu por cinco anos, mas apenas ajudando, sem o exercício da 
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liderança, até que decidiu que era momento de ir para a umbanda e criar 

o seu próprio grupo. Tornou-se, então, mãe de santo. 

 

 

Tabela 13 

Nome/ idade/cidade/ 

escolaridade 

Tatiane Ferreira – 28 anos – Diadema 

Ensino médio incompleto 

Grupo religioso 

atual/função ou cargo  

Umbanda 

 

Igreja(s) em que 

participou  

Congregação Cristã do Brasil; Igreja Pentecostal Deus é Amor; Igreja 

Universal do Reino de Deus  

Informações sobre sua 

participação no grupo 

evangélico 

Suas participações nos grupos evangélicos duraram aproximadamente 

um ano em cada igreja; afirma que participava ativamente de todos os 

cultos e campanhas das igrejas, mas por não obter respostas para os seus 

problemas e por não concordar com algumas exigências e normativas 

dos grupos, acabou mudando de religião. 

Motivações para o 

trânsito  

Questões familiares são as primeiras motivações identificadas para o 

trânsito. Havia a necessidade de buscar soluções para a dependência 

química do irmão e o alcoolismo desenvolvido pelo pai.  Mesmo sem 

obter uma solução, permanece na umbanda há sete anos. 

 

 

 

Tabela 14 

Nome/ idade/cidade/ 

escolaridade 

João Caetano – 51 anos – Santo André. 

Ensino médio incompleto 

Grupo religioso Umbanda 
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atual/função ou cargo  

Igreja(s) em que 

participou  

Igreja Universal do Reino de Deus  

Informações sobre sua 

participação no grupo 

evangélico 

Participou ativamente das atividades deste grupo por um ano.  Além dos 

cultos, participava também das campanhas de oração e contribuía 

regularmente com dízimos e ofertas. 

Motivações para o 

trânsito  

Procurou um novo grupo religioso porque não concordava mais com a 

cobrança dos dízimos e ofertas. Além disso, descreve uma experiência 

mística
161

 que o motivou a migrar para a umbanda.  

 

 

Tabela 15 

Nome/ idade/cidade/ 

escolaridade 

Maria Reis Carvalho – 32 anos – Santo André 

Ensino médio completo 

Grupo religioso 

atual/função ou cargo  

Umbanda  

 

Igreja(s) em que 

participou  

Batista do Calvário  

Informações sobre sua 

participação no grupo 

evangélico 

Participou durante quatro anos das atividades da Igreja Batista. Ia em 

companhia dos familiares – os pais sempre foram evangélicos (antes de 

frequentar os cultos da Igreja Batista, eram da Assembleia de Deus). 

Frequentava assiduamente os cultos e também as atividades do grupo de 

jovens. 

Motivações para o 

trânsito  

Teve problemas no relacionamento e também na vida profissional.  

Seguindo as orientações de algumas amigas, procurou, ainda que com 

receio, o auxílio espiritual em uma casa de umbanda. Está na casa há 

dois anos e se sente muito envolvida. 
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Tabela 16 

Nome/ idade/cidade/ 

escolaridade 

Maria de Lourdes – 48 anos – São Bernardo do Campo 

Ensino médio incompleto 

Grupo religioso 

atual/função ou cargo  

Umbanda  

 

Igreja(s) em que 

participou  

Igreja Internacional da Graça  

Informações sobre sua 

participação no grupo 

evangélico 

Participou por um ano dos cultos e das campanhas, além de contribuir 

financeiramente.  

Motivações para o 

trânsito  

Procurou a igreja porque estava com problemas no relacionamento com 

o marido. Segundo o pastor dessa igreja, o marido estava com 

“encostos”. Depois de alguns meses na igreja, sem obter nenhuma 

melhora, Maria viu o marido ir embora, deixando-a desempregada e com 

três filhas para sustentar, motivos suficientes para lhe fazer buscar um 

novo grupo.  

  

 

Tabela 17 

Nome/ idade/cidade/ 

escolaridade 

Sônia – 52 anos – Diadema 

Ensino fundamental completo 

Grupo religioso 

atual/função ou cargo  

Umbanda 

Igreja(s) em que 

participou  

Igreja Deus é Amor; Igreja Pentecostal (Nome não identificado). 

Informações sobre sua Na primeira igreja, participou dos cultos e campanhas de cura e 
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participação no grupo 

evangélico 

libertação por aproximadamente um ano. Depois ficou por mais seis 

meses no segundo grupo. Neste participava muito mais dos cultos de 

oração. Nos dois grupos contribuía financeiramente. 

Motivações para o 

trânsito  

O marido desenvolveu problemas de saúde e não conseguiam obter cura 

e nem ao menos tratamento. Como não conseguiu a cura para ele em 

nenhum dos grupos, passou a frequentar as atividades da umbanda.  

 

Caracterizando este grupo,
162

 identifica-se que 71,42% são mulheres e que transitam pelos 

grupos religiosos em busca de soluções para problemas de relacionamento, ou de saúde de seus 

companheiros, ou dos filhos/as, ou de outra pessoa próxima. Observando as motivações masculinas, 

verifica-se uma constante insatisfação com fatores financeiros, ou seja, a forma de arrecadação 

estabelecida pelas igrejas citadas era vista como abusiva por estes participantes. Um deles indica 

que estas “cobranças” constantes dos dízimos e ofertas motivaram o seu desentendimento com 

outros líderes da igreja. Entre as mulheres, este fator não apareceu, assim como não houve entre 

homens alguém que afirmasse que procurou a religião porque o/a filho/a ou a esposa estivesse com 

problemas de saúde.  

A umbanda se destaca nesta pesquisa como o grupo que mais recebeu sujeitos oriundos de 

igrejas evangélicas, e é possível que isso aconteça porque a “estrutura” religiosa umbandista oferece 

uma mescla de credos e ritos que inclui, por exemplo, a leitura do Evangelho na Umbanda. Trata-se 

de um livro doutrinário e que se baseia no evangelho de Jesus Cristo, utilizado pelos cristãos.  Além 

disso, não podemos descartar o fato de que com o “embranquecimento” da umbanda, esta religião 

passa a ser aceita com mais facilidade pelas pessoas, enquanto o candomblé, com a sua mística, 

seus segredos e todo o preconceito que ainda o cerca, é visto como uma religião de pobres, pretos, 

macumbeiros e veados, termos pejorativos, mas que ainda são usados com frequência. Além do 

mais, ao contrário do que se vê na umbanda, no candomblé não há ritos semanais, o que dificulta 

ainda mais a aproximação de outras pessoas. E a própria organização, mais “familiar”, com um 

menor número de adeptos, com ritos mais reservados apenas para os iniciados da religião, contribui 

para a movimentação mais restrita de sujeitos religiosos.  
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Observa-se que entre estes sete perfis selecionados, quatro indicam que a passagem pelas 

igrejas evangélicas aconteceu por aproximadamente um ano, no qual as pessoas destacam a 

participação em cultos, campanhas e encontros de oração, além do contribuir financeiramente 

constantemente. Nota-se que, na maioria dos casos, essa participação está condicionada por alguma 

necessidade e que a igreja não conseguiu sanar, logo, procurar outro espaço religioso foi a 

alternativa encontrada por estas pessoas.  

Entre as pessoas que citaram ter se envolvido por mais tempo com as igrejas evangélicas, 

verifica-se que as motivações são diferentes. No caso de Garcia, apresentado no quadro 1, sua 

participação no grupo religioso se deu na fase adulta de sua vida e ele era líder da comunidade. Já o 

caso apresentado no quadro 5 nos mostra a biografia de Maria Carvalho, que participou por quatro 

anos dos cultos batistas. Neste caso, verifica-se que os pais podem ter sido os grande motivadores 

para a sua participação na igreja, pois, segundo relata, estes sempre estiveram envolvidos com os 

cultos evangélicos. Sua saída para a umbanda foi motivada pelos problemas profissionais e 

relacionais, e essa aproximação aconteceu com muito receio: “Sempre achei que tudo o que era 

feito aqui era do demônio, mas percebi que não é nada disto. Achei resposta para o que procurava.” 

Maria descreve que não teve o apoio da família para permanecer no grupo, e que até hoje, depois de 

dois anos de envolvimento com a umbanda, os pais continuam orando para que ela retorne para a 

igreja.  

Outro ponto que também se destaca é o fato de que, em grande parte dos questionários que 

indicam o trânsito religioso, é raro encontrarmos a citação de apenas uma igreja evangélica. As 

pessoas passaram por pelo menos duas denominações antes de se declararem candomblecistas ou 

umbandistas. Transitar é uma forma de expressar a curiosidade por conhecer outros ritos, ou ainda a 

insatisfação com o grupo anterior e/ou de afirmar que suas necessidades não foram atendidas. Neste 

“mercado religioso” a satisfação do/a cliente também deve ser garantida. Do contrário ele/a migrará 

para outros grupos que possam satisfazer seus anseios espirituais e materiais, tal como vimos nas 

biografias analisadas. 
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3.5 Similaridades e diferenças nas práticas litúrgicas e nas 

crenças evangélicas e afro-brasileiras 

 Ao analisarmos todo esse universo religioso que envolve as igrejas evangélicas e também as 

religiões afro-brasileiras, é possível encontrar muita similaridade entre suas práticas litúrgicas, 

ainda que haja uma oposição declarada entre elas. Isto se dá porque nesse “trânsito de mão dupla”, 

ainda que as pessoas declarem que não preservam práticas religiosas do grupo anterior, elas ainda 

aparecem porque fazem parte da constituição e da identidade religiosa. Portanto, não é de se 

estranhar que as igrejas evangélicas, de maneira mais específica as neopentecostais, apresentem 

práticas e ritos tão similares aos que se vêem na umbanda ou no candomblé. O que se observa é 

que: 

(...) de tanto retirar demônios encostos, exorcizar possessos, realizar rituais de 

descarrego e de fechamento de corpo, usar água benta, sal grosso, galhos de arruda, 

evocando sistematicamente a umbanda, a Universal do Reino de Deus e 

Internacional da Graça de Deus assimilaram crenças, práticas e características dos 

adversários.
163

 

  Esse processo de assimilação de conteúdos de outros grupos também é apontado por outras 

igrejas evangélicas. Alguns sites e revistas de igrejas evangélicas pentecostais há tempos têm se 

dedicado a criticar este tipo de comportamento, principalmente no que se refere à IURD. O termo 

“macumba gospel”
164

 passou a ser utilizado em muitos sites como uma insinuação à similaridade de 

práticas observadas no universo protestante na atualidade. Mas recentemente o termo também foi 

usado pelo bispo Edir Macedo, não para falar sobre a sua própria comunidade de fé, mas para 

identificar as práticas religiosas de outras comunidades evangélicas,
165

 a Igreja Assembleia de Deus 

e também a Igreja Batista da Lagoinha (ambas com características similares e com fortes traços 

neopentecostais, tal como a forte ênfase na Teologia da Prosperidade). Em dois vídeos postados na 

internet, Edir Macedo apresenta cenas de cultos destas igrejas e também cerimônias umbandistas. 

Diante das imagens há sempre uma pergunta: “Qual é a diferença?” Ao fundo, as músicas vão sendo 

alteradas: em alguns momentos ouvem-se pontos de umbanda; em outros, canções gospel. Mas a 

diferença é quase imperceptível, tal como os movimentos das pessoas que aparecem no vídeo, seja 

                                                 
163

 SILVA, Vagner Gonçalves da. Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira. 4. ed. São Paulo: Selo 

Negro, 2005, p. 138. 
164

 O termo aparece como tema de muitas matérias em blogs evangélicos, tais como http://www.pulpitocristao.com ou 

www.enfoquegospel.com. Acesso em 10 dez. 2011. 
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 Os vídeos foram publicados no blog do bispo Edir Macedo: http://www.bispomacedo.com.br/category/videos/. 

Acesso em 10 dez. 2011. 
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na umbanda, ou nos cultos.  

  É claro que os líderes dos grupos citados revidaram com as mesmas acusações.
166

 Mas, em 

suma, compreende-se que se trata de mais uma estratégia na tentativa de atrair os olhares da mídia, 

além de interesses comerciais e, acima de tudo, de fidelizar um público que transita pelos mais 

diversos grupos religiosos. A charge apresentada abaixo, com a imagem de Silas Malafaia e Edir 

Macedo, ilustra bem o conflito entre os grupos. 

 

Autor: Mário Teixeira
167 

 Esaa rivalidade que se estabelece entre pentecostais e neopentecostais (ou evangélicos X 

evangélicos) só é possível porque no mercado religioso, com toda a sua pluralidade, a concorrência 

e o exercício do proselitismo não podem mais ficar direcionados a um único grupo – composto 

pelas religiões afro-brasileiras, que representaria pouco mais de 1,5% da população. Neste caso, é 

momento de declarar uma nova “guerra” (ou batalha espiritual) e identificar um novo alvo – 

composto por 2 milhões de fiéis, além do público que acompanha a programação televisiva da 

IURD. Aquela igreja, que outrora era uma aliada, passa a ser considerada uma nova inimiga ou, 

fazendo uso de uma linguagem mercadológica, uma nova concorrente. Assembleianos, batistas e 

“simpatizantes” declaram guerra à Igreja Universal do Reino de Deus. 

                                                 
166

 Os vídeos em resposta ao bispo Edir Macedo foram feitos pelo pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus, 

Ministério Vitória em Cristo. Os mesmo podem ser conferidos em: 

http://www.youtube.com/watch?v=LrKXpq7uQ_0&feature=related ou 

http://www.youtube.com/watch?v=zlQcSObJF7M&feature=related. Acesso em 10 dez. 2011. 
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 Cf. http://www.portalfiel.com.br/charges.php. Acesso em 09 dez. 2011 
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 Mas como já afirmamos anteriormente, o trânsito só é possível porque ele se estabelece em 

uma “via de mão dupla” e, portanto, as influências acontecem nas duas direções. Basta observarmos 

que nas descrições dos perfis religiosos feitas anteriormente, encontraremos sujeitos que preservam 

práticas religiosas do grupo anterior. Ou seja, mesmo se declarando umbandista ou candomblecista, 

ainda será possível notar pessoas que assistem a programas religiosos como Fala que Eu Te 

Escuto
168

, Show da Fé
169

 e Vitória em Cristo
170

. Mas, além das práticas de fé, a pesquisa de campo – 

de observação participante – também nos traz elementos que comprovam essa múltipla influência. 

No campo, fazendo uso do caderno de anotações, registrou-se uma situação que ilustra bem essa 

influência de práticas, resultante desse trânsito constante e duplo: 

“Quarta-feira, 06 de abril de 2011, dezenove horas, na cidade de São Caetano do Sul. Muitos/as 

fiéis aproximam-se do espaço de culto. Homens, mulheres e crianças. Jovens vão se aproximando do 

altar e organizando-se ao redor dos instrumentos musicais. De repente, uma jovem aproxima-se do 

grupo, aos prantos. Algumas pessoas, que ajudam na organização do culto, vão ao encontro da dela e a 

abraçam. Ela é conduzida para um canto do templo, onde é atendida pelo grupo. O líder volta-se para 

mim e diz: “Não se assuste, assim como outras pessoas ela deve estar com algum problema. Muitas 

pessoas chegam aqui assim, precisam de atenção e assistência”. Antes que a cerimônia se inicie, o 

dirigente convida alguns membros para um momento de prece e silêncio. Dispostos em frente ao altar 

estão alguns bancos, todos lotados. Muitas pessoas estão ali pela primeira vez para acompanhar a 

cerimônia. Outros já vieram em outras atividades e agora retornam. Há um momento de acolhida, no 

qual estas pessoas que visitam o grupo são apresentadas. O líder fala de sua alegria em receber estas 

pessoas. Em seguida, anuncia as atividades que irão acontecer nos próximos dias. Depois, algumas 

pessoas são chamadas para testemunhar as curas vivenciadas. Há um momento de oração pelas pessoas 

doentes, que estão hospitalizadas e/ou que farão cirurgias em breve. Neste momento, todas as pessoas se 

colocam de pé, aquelas que estão próximas ao altar e que participaram da cerimônia cantando ou 

tocando algum instrumento formam uma roda. Inicia-se então o momento de louvor. O dirigente 

movimenta-se de um lado para o outro enquanto canta, com os olhos fechados, com a cabeça erguida 

em direção ao céu e com as mãos estendidas na mesma direção; o dedo indicador também se direciona 

ao céu, principalmente quando as canções falam de Jesus.” 

                                                 
168

 Programa de TV da Igreja Universal do Reino de Deus, criado em 1990, apresentado diariamente nas madrugadas da 

Rede Record.  
169

 Programa de TV da Igreja Internacional da Graça de Deus, transmitido pelas emissoras RedeTv, RIT e Band. 
170

 Programa de TV conduzido pelo pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus, transmitido pela Band.  
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  A cena descrita acima poderia muito bem refletir um culto de uma igreja evangélica, 

entretanto, trata-se de uma cerimônia de uma casa de umbanda, em dia de gira de preto-velho, dia 

em que todo o ritual se destina à sabedoria, à caridade, ao amor, à força e à resignação. O pai de 

santo que lidera o grupo já foi pastor evangélico. Por isso seus gestos e fala ainda apresentam muita 

similaridade com o que se vê nas igrejas (neo)pentecostais.  

Nas religiões dos orixás, cada terreiro tem plena autonomia administrativa, ritual e 

doutrinária, e tudo depende das decisões pessoais da mãe ou pai-de santo. (...) 

Assim, cada comunidade de culto é livre para experimentar inovações ou retornar 

as formas anteriores, incorporando práticas que para outros da mesma religião 

podem não fazer o menor sentido. Cada terreiro exerce o direito de copiar e 

incorporar novidades, mas costuma dotá-las de outros significados. Pode mudar, 

afirmando que se mantém na rígida tradição. Terreiros nascem uns dos outros, mas 

não há dois iguais, mesmo quando se observam os terreiros mais antigos, surgidos 

da mesma matriz fundante.
171 

 Embora se observe que a disposição de móveis e objetos litúrgicos, as canções, e as roupas 

dos participantes sejam bem parecidas (com exceção das vestimentas do candomblé, na qual se vê 

mais adornos, mais cores e vestidos mais elaborados), a postura dos líderes durante os rituais se 

difere muito de uma casa/tenda para outra. Nota-se que, de fato, as experiências religiosas 

anteriores, em algum momento, acabam refletindo no modo de conduzir os ritos. Durante a 

acolhida, o pai de santo da casa descrita anteriormente falava aos/às seus/suas fiéis sobre a 

importância do cuidado com a família, com a saúde e o desapego ao dinheiro – discurso que, muitas 

vezes, assemelha-se à prática pastoral de alguns líderes religiosos. Em determinado momento, após 

muitos minutos de fala, o líder olhou em minha direção e afirmou: “Este é o meu lado pastor!” 

 As influências podem até mesmo não ser um fato declarado e, tampouco, aceito com 

facilidade por nenhum dos lados apresentados nesta pesquisa, mas elas estão aí, são nítidas e fazem 

parte deste universo religioso plural e híbrido. As fronteiras entre os grupos religiosos (se é que elas 

ainda existem) se tornam cada dia mais frágeis e tênues, quase nulas. Aos poucos, algumas 

tradições vão sendo substituídas, ou passam pela incorporação de novos elementos que têm sua 

origem em outros grupos religiosos. Entretanto, em nome da velha rivalidade que se estabelece na 

encruzilhada do universo religioso brasileiro, as “batalhas espirituais” continuam vivas e alimentam 

o imaginário no qual ainda se faz necessário a presença do “inimigo” e do “combatente”, ainda que 

estes papéis não estejam bem definidos e que possam ser alterados constantemente.   
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PRANDI, O Brasil com axé: candomblé e umbanda no mercado religioso, p. 236. 
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CONCLUSÃO 

  Quando iniciamos este trabalho, alimentávamos a hipótese de que encontraríamos no 

campo algumas pessoas que teriam experimentando o trânsito religioso, mas não imaginávamos 

que esse número poderia chegar a 37,5% do total de entrevistados/as (80 participantes). Trata-se 

de um percentual alto para um trânsito que se dá no silêncio, ao contrário do que acontece quando 

o caminho é inverso. Converter-se da umbanda ou do candomblé para o cristianismo é sempre 

motivo para “alvoroço” e testemunho. Muitos líderes aproveitam este fato para afirmar que “a luz 

venceu as trevas!” – uma alusão à “batalha espiritual” na qual o cristianismo, tido como o único e 

verdadeiro caminho para o exercício da fé, é apresentado como a luz que ilumina e transforma 

tudo o que não se assemelha às suas práticas e que, portanto, é representado pelas trevas. É a velha 

dualidade entre o bem e o mal. Foi possível observar, durante a aplicação dos questionários, que 

para muitas pessoas esta foi a primeira oportunidade de falar dessa experiência na frente de outras 

pessoas da atual comunidade religiosa, e outras só se dispuseram a participar após a autorização da 

liderança.  

Há um aparente respeito à hierarquia dentro da umbanda e do candomblé, mas com maior 

ênfase neste segundo grupo, o que pode justificar a menor movimentação no mesmo. Ialorixás e 

babalorixás, fazendo uso de um discurso “autorizado pelo divino”, pois são seus representantes, 

conduzem a espiritualidade de seus seguidores e seguidoras e os envolvem na estrutura hierárquica, 

de forma que estes se sintam corresponsáveis pela organização e funcionamento da casa. Também 

percebemos que a própria estrutura do candomblé, que se organiza em bairros mais isolados, em 
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casas de muros altos, com ritos que não acontecem semanalmente, ainda envolvidos pela mística e 

pelos mistérios que rondam as cerimônias, e a indumentária utilizada pelos/as fiéis, ainda são 

fatores que distanciam sujeitos religiosos/curiosos do grupo. O que não se vê na umbanda que, ao 

contrário, organiza-se em avenidas movimentadas, cria suas placas de identificação, sempre 

dispostas em locais estratégicos para que possam ser vistas pela vizinhança. Organiza cursos que 

envolvem teologia umbandista e até mesmo de Reiki, uma técnica “terapêutica” nascida no Japão, 

no século XX, com o objetivo de canalizar energia através da imposição das mãos e que se 

assemelha muito às práticas budistas. Em duas casas de umbanda em que aplicamos os 

questionários encontramos este tipo de prática.  

Não há como ignorar o fato de que, nesta pesquisa, a umbanda foi o espaço religioso em que 

mais encontramos movimentação religiosa e os fatores citados anteriormente contribuem para que o 

trânsito se concretize. Além disso, também se observa que as casas de umbanda são organizadas 

como espaços estratégicos, tanto quanto as igrejas (neo)pentecostais. Atendendo às necessidades 

que não são sanadas pelo governo, apresentam-se como “pronto socorro” para os mais necessitados. 

É neste espaço que muitas pessoas procuram a cura, não só para as necessidades da alma, mas 

também do corpo, o que facilita o trânsito de (in)fiéis.  

Essa “proximidade” na organização dos terreiros e das igrejas neopentecostais, bem como 

no perfil de seus frequentadores, aponta para um fator que provavelmente ocorra com frequência, 

mas que não se tornou nítido nesta pesquisa: a questão da dupla pertença, ao menos entre 

umbandistas e católicos. Mas diante do fato, é possível pensar que participar dos ritos da umbanda 

e, ainda assim, frequentar campanhas ou cultos específicos de igrejas neopentecostais, pode ser algo 

comum, mas que se mantém em sigilo, o que abre espaço para pesquisas futuras e exigirá um 

envolvimento muito maior com os ritos e também com sujeitos religiosos. Mas esta é apenas uma 

hipótese que indica caminhos para novas pesquisas.  

Outro fato que contribui para essa movimentação é o embranquecimento da religião. Pessoas 

brancas e de classe média se aproximam da umbanda, aumentando assim o fluxo de fiéis neste 

espaço e criando uma clientela “diferenciada” do que se vê no candomblé, ou em grande parte das 

igrejas (neo)pentecostais, organizadas nas regiões mais periféricas, por exemplo. Mas isso também 

aponta possibilidades de novas pesquisas, pois se a umbanda continua se transformando em uma 

religião embranquecida, o candomblé também se transforma e ganha adesão de acadêmicos e de 
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pessoas de classe média. Mas o que se observa é que essas pessoas não estão constantemente nos 

terreiros, e nem sempre seguem as obrigações e as hierarquias das casas, o que abre espaço para 

novas hipóteses: quais seriam os interesses dos candomblecistas ao abrirem suas casas para a 

pesquisa científica, se por tanto tempo suas histórias e crenças sobreviveram pela oralidade e pelos 

segredos e tradições das casas? Pesquisadores/as teriam algum tipo de privilégio, ou seguiriam o 

mesmo caminho hierárquico dos demais participantes da casa?  Observa-se que estes fatores 

influenciam na história e na organização da religião. 

Outra situação encontrada no campo e que pode impulsionar novas pesquisas é a questão da 

homossexualidade, um tema sempre polêmico e visto como pecado dentro das igrejas evangélicas 

citadas nesta pesquisa, mas que, aparentemente, não representa um problema para o candomblé e 

nem para a umbanda, o que facilitaria o trânsito de pessoas homoafetivas para estes grupos. 

Entretanto, mesmo diante dessa aparente aceitação, é muito provável que haja conflitos ou até 

mesmo preconceitos que não tenham sido evidenciados na pesquisa, mesmo porque este não era o 

nosso objetivo. Mas este dado também impulsiona novas investigações e pesquisas acadêmicas, 

relacionando, por exemplo, a homossexualidade e o trânsito religioso. 

Além do mais, também não podemos desprezar o fato de que a modernidade e o processo de 

secularização têm contribuído para que as fronteiras religiosas se tornem cada vez menos intensas, 

proporcionando aos sujeitos religiosos uma maior possibilidade de criar as suas próprias 

combinações e transitar livremente por todos os espaços sagrados que considerarem convenientes, 

ou ainda, que lhes apresentem “serviços/produtos” uteis para a vivência de sua fé. Torna-se claro 

que o interesse religioso é motivado pelas relações de troca: as pessoas carecem de cura, de 

emprego, de soluções para problemas afetivos, de soluções para conflitos familiares e/ou problemas 

financeiros. E as instituições se organizam para se manter “no mercado”, oferecendo “serviços” que 

respondam a estes anseios da população e que possam atrair, ainda que seja de maneira temporária, 

o maior número possível de adeptos para os seus ritos.  

 Mas entre todos os pontos indicados anteriormente e descritos de maneira mais detalhada no 

corpo da pesquisa, o que se destaca é a similaridade dos ritos que, a cada dia, torna-se cada vez mais 

nítida. E isto se dá por influência mútua dos grupos, principalmente entre as igrejas evangélicas e as 

práticas umbandistas. Se outrora Ari Pedro Oro
172

 falava do processo de “umbandização” da Igreja 
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 ORO, Ari Pedro. Neopentecostais e afro-brasileiros: quem vencerá está guerra? Debates do NER, 
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Universal, hoje é possível pensar que há outras igrejas que também passam por esse processo, tanto 

quanto há casas de umbanda que também experimentam a mescla de práticas neopentecostais em 

seus ritos, tal como vimos no final do terceiro capítulo, na descrição de um rito umbandista 

conduzido por um líder que em outro momento fora pastor. 

 Observa-se que não há uma solidez nas fronteiras, nem para quem lidera e tampouco para 

quem busca os ritos e realiza livres combinações de fé. O que importa é buscar soluções para os 

seus anseios, e se essas respostas virão por intermédio de guias, contas e orixás, ou pela oração 

“forte” de um líder religioso, pouco importa. O que vale é que a fé seja vivenciada e que haja uma 

resposta para as inquietações momentâneas. Enquanto houver possibilidades e liberdade religiosa, o 

trânsito continuará existindo, intenso, frequente e nem sempre seguindo à risca as regras 

institucionais que se enfraquecem constantemente, mas criando suas próprias regras, suas próprias 

vias, tal como suas próprias guias. 

 

                                                                                                                                                                  
NER/PPGAS/UFRGS, Porto Alegre, 1997, p. 10-37. 
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INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

QUESTIONÁRIO
173

 
 

 Este questionário tem como objetivo, observar o trânsito religioso nos terreiros de 

candomblé e umbanda; observando a presença de pessoas que outrora frequentaram cultos 

protestantes, na região do ABCD – Paulista. 

 

A) PERFIL SOCIO-ECONÔMICO 

 Idade: ______  anos 

 Sexo: [   ]  masculino      [   ] feminino  

 Cidade em que mora: ___________________________________ 

 Estado em que nasceu: __________________________________ 

 Raça/etnia: 

 [   ] Branca/o        [    ] Negra/o     [    ] Parda/o     [    ] Outra ______________________ 

  

 Estado civil:  

  [   ]casada/o      [   ] amasiada/o       [   ] divorciada/o      [   ] solteira/o       [   ] viúva/o     

 Tem filhos/as?  [   ]Sim         [   ] Não           Quantos? __________ 

  

 Profissão: _________________________________ 

 Está empregada/o atualmente? [   ] Sim  [   ] Não 

 Faixa salarial: [   ] 1 a 3 salários mínimos 

[   ] 4 a 10 salários mínimos 

[   ] mais de 10 salários mínimos 

 Escolaridade: 

[   ] analfabeta/o 

[   ] ensino fundamental incompleto        [   ] ensino fundamental completo 

[   ] ensino médio incompleto    [   ] ensino médio completo 

[   ] ensino superior  incompleto  [   ] ensino superior completo 

[   ] pós-graduação 

 

B) VÍNCULO RELIGIOSO 

 

 Identifique o seu grupo religioso:______________________________________ 

            [    ] candomblé    [    ]umbanda 

 Cidade em que ele está localizado: ______________________________________   

 Há quanto tempo você participa desse grupo religioso? __________________ 

 Você se considera “membro” desse grupo religioso? [    ] sim      [    ] não 

Por quê? __________________________________________________________ 

 Você possui (ou já possuiu) algum cargo ou função no grupo? [    ] sim    [    ]não 

                                                 
173

 Este questionário foi elaborado por Sandra Duarte de Souza para a sua pesquisa de pós-doutorado e adaptado para 

este estudo. 
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Qual/quais? ________________________________________________________ 

 

 Trata-se do primeiro grupo religioso do qual você participa? [    ] sim     [    ] não 

 

 Você já frequentou alguma igreja evangélica? [    ] sim      [    ] não  

 Qual/quais?___________________________________________________________ 

 Se sua resposta anterior foi positiva, responda: nesta(s) igrejas (s) você possuía algum cargo 

ou função? [    ] sim     [    ] não  

 Qual/quais?____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Você já participou de outros grupos religiosos? 

 [    ] sim        [    ] não 

Quais? _____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 Sua saída do grupo anterior:  

[    ] Aconteceu de maneira tranquila e sem críticas 

[    ] Aconteceu de maneira conflituosa, porque_______________________________ 

[    ] Não me sentia envolvido/a com o grupo, por isso foi indiferente  

[    ]_________________________________________________________________ 

 

 Por que você mudou de grupo religioso? 

      [    ] Não teve suas necessidades atendidas no outro grupo 

[    ] enfermidade pessoal 

[    ] enfermidade do/a esposo/a 

[    ] enfermidade do/a filho/a 

[    ] enfermidade de outro ente querido (_______________________) 

[    ] morte de um ente querido (_____________________________) 

[    ] desemprego pessoal 

[    ]desemprego de familiar (____________________________) 

[    ] problemas de relacionamento afetivo com o/a esposo/a 

[    ]problemas de relacionamento afetivo com outro ente querido (_______________ ) 

[    ]solidão 

[    ]outros ______________________________________________ 

 

 

 

 Por que você permanece nesse grupo religioso? 

[    ] porque já está acostumada/o 

[    ] porque encontrou o que buscava 

[    ] porque até agora os seus pedidos foram atendidos 

[    ] outros____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Há alguma similaridade entre os rituais de seu antigo grupo religioso e o atual?  

    [    ] sim [    ]não 

    Qual/quais?____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
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 Você preserva algum costume/ou prática religiosa do grupo anterior? [    ]sim [    ]não 

Qual/quais?_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 Você mantém alguma relação com o grupo religioso anterior? 

[    ] Não tenho nenhum contato com o grupo anterior 

[    ] Sim, de vez em quando, visito o grupo 

[    ] Sim, converso com regularidade com as pessoas do grupo anterior 

[    ] Sim, ainda há pessoas da minha família que participam do grupo e por isso mantemos                        

 contato 

 

  Se você tivesse que se classificar segundo o grau de envolvimento com o grupo religioso do 

qual participa, qual das alternativas escolheria? 

[    ] muito envolvida/o (participa de todas as atividades do grupo religioso ao qual pertence) 

[    ] envolvida/o (participa da maioria das atividades do grupo religioso ao qual pertence) 

[    ] mais ou menos envolvida/o (participa de poucas atividades do grupo religioso) 

[    ] não envolvida/o (quase não participa das atividades do grupo religioso ao qual pertence) 

 

 C) PERFIL RELIGIOSO 

 Você se considera religioso/a?    [    ] sim     [    ] não 

 

 Você acredita em: 

[    ]Deus? 

      [    ]Espíritos? 

[    ] Horóscopo? 

[    ] Ressurreição? 

[    ] Santos? 

[    ] Orixás? 

[    ] Simpatia? 

[    ] Céu? 

[    ] Inferno? 

[    ]Reencarnação? 

[    ] Deusa? 

[    ] Mau-olhado? 

[    ] Benzedura? 

[    ] Duendes? 

[    ] Diabo? 

[    ] Alma penada? 

[    ] Bruxas? 

[    ] Sorte? 

[    ] Feitiço? 

[    ]Anjos? 

[    ]Demônios? 

[    ]Profecia? 

[    ]Batismo de crianças? 

[    ] Tarô? 

[    ] Búzios? 
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[    ] Benzedura? 

[    ] Azar? 

 Há alguma outra coisa em que você acredita e acha importante acrescentar a essa lista?         

[    ] sim     [    ] não     O que? ______________________________________ 

 

  

 Para viver a sua fé você precisa de: 

  

[    ] Templo? 

[    ] Oração? 

[    ] Ialorixá? 

[    ] Babalorixá ? 

[    ] Padre? 

      [    ] Culto? 

[    ]  Pastor/a? 

[    ] Missa? 

[    ] Música? 

[    ] Novena? 

[    ] Bênção de um líder religioso? 

[    ] Bênção? 

[    ] Natureza? 

[    ] Santos/as? 

[    ] Orixás? 

[    ] Egum? 

[    ] Ebós? 

[    ] Algum objeto místico? 

[    ] Outros? 

________________________________________________________________________ 

 Você vê/ouve algum programa religioso na TV, no rádio ou na internet? 

[    ]  Sim                               [    ]  Não 

  Quais? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Nome:............................................................................................................................................ 

Telefone:........................................................ 

 

(A sua identidade será plenamente preservada. A solicitação da identificação é para possível contato 

futuro para entrevista) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________________ portador do RG nº 
_______________________ Residente  à  Rua __________________________ 
 nº____ Cidade _________________ no Estado de ________, declaro estar ciente 
que participo da pesquisa intitulada “Entre o amém e o axé - O trânsito religioso do 
protestantismo às religiões afro brasileiras”, desenvolvida no Programa de Pós 
Graduação em Ciências da Religião, da Universidade Metodista de São Paulo. 
Declaro ainda que fui esclarecido que a pesquisa tem por objetivo analisar o 
fenômeno do trânsito religioso nas religiões de matrizes africanas (Umbanda e 
Candomblé) no ABCD paulista, observando principalmente a presença de pessoas 
que outrora já transitaram pelo protestantismo; e que a pesquisa consistirá na 
aplicação de questionário e, em alguns casos, na realização de entrevista para 
complementação dos dados, sendo que serei esclarecido(a) acerca de quaisquer 
dúvidas que se levantarem antes e durante a pesquisa. 
Declaro estar ciente de que posso retirar meu consentimento em qualquer fase da 
pesquisa, sem qualquer penalização e prejuízo, e que a pesquisa não envolve 
quaisquer riscos a minha pessoa. 
Concedo à UMESP totais direitos quanto ao uso do material coletado com finalidade 
de ensino e divulgação, dentro das normas vigentes, bem como publicação em jornais 
e/ou revistas científicas do país e do exterior, garantido o sigilo de minha identidade, 
de maneira a assegurar minha privacidade com relação a possíveis dados 
confidenciais pertinentes à pesquisa. 
 

____________-______, ___ de ______________   de 2011. 
 
 
 
 
 
 
Nome/Assinatura: 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA A LÍDERES RELIGIOSOS 

   

1- Nome da Entidade (Federação/Associação):............................................................................ 

2- Tempo de existência: ......................................................................... 

3 - Quantas casas estão ligadas a sua instituição?................................... 

4 - Destas casas, quantas estão localizadas no ABC Paulista?................ 

5 - Há uma estimativa de quantos fiéis fazem parte deste grupo? .......... 

6 - Você observa um trânsito religioso entre os fiéis do candomblé e da umbanda? Caso sua resposta 

seja positiva, é possível observar a presença de pessoas que outrora foram protestantes?  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................

7 - O que estes fiéis buscam nas religiões de matrizes africanas?.......................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8 - Após conseguirem o que desejam, eles permanecem no grupo?...................................................... 

…............................................................................................................................................................ 

9 - Em algum momento, este trânsito pode gerar algum tipo de conflito para o seu grupo religioso?  

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

10 - Já houve, por decorrência desta movimentação religiosa, alguma ocorrência de 

conflito/discriminação religiosa? …...................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 


