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RESUMO 

JESUS, Edmar Antonio de. Religião e Saúde: Um Estudo Sobre a Umbanda em 

São Bernardo do Campo. Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião, 

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2012. 

 

 

 

 

 O tema desta pesquisa é a relação entre Saúde e a Umbanda no município 

de São Bernardo do Campo a qual também tem por base a visita a dois terreiros, 

um no bairro de Rudge Ramos e o outro na Vila Rosa. O primeiro situado numa 

região de classe média alta e o segundo numa região de classe média. 

Constatamos que mesmo em uma sociedade pós-moderna com tantos avanços 

da ciência, da técnica e na área da medicina tradicional, os homens e mulheres 

buscam nas religiões repostas a muitas indagações que aquelas não são capazes 

de dar. A religião tem sido um lugar onde este homem e esta mulher tem 

procurado obter respostas quando o assunto é recuperação da saúde. E a 

Umbanda tem sido um dos seguimentos religiosos, para o qual homem e mulher 

apresentam suas demandas na esperança de obter uma resposta eficaz. Após a 

nossa observação em rituais de “prática de cura”, aplicação de questionários e 

entrevistas realizadas com os frequentadores e médiuns dos dois terreiros, muitos 

afirmaram terem sido curados de suas doenças. Porém, mesmo com toda 

maestria dos Orixás, na manipulação das práticas terapêuticas umbandista, as 

mesmas caminham paralelas a medicina tradicional. Todavia nos é intrigante 

como homens e mulheres da sociedade atual, habitando na grande cidade, no 

mundo urbano, conciliam uma compreensão de saúde e doença, onde 

aparentemente, religião e ciência não se misturam.    

 

 

 

 

 

 

Palavras Chaves: Religião, Umbanda, Saúde, Doença, Cura, São Bernardo do 

Campo. 
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ABSTRACT 

JESUS, Edmar Antonio de. Religion and Health: A Study about Umbanda in Sao 

Bernardo do Campo. A master degree dissertation in Religion Science, Universidade 

Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2012. 

 

 The theme of this research is the relation between Health and Umbanda in 

Sao Bernardo do Campo, which is based on two Umbanda temples, one in Rudge 

Ramos and one in Vila Rosa. The first is situated in a medium-high society region, 

and the second, in a medium society region. We stated that even in a post-modern 

society, with so many advances in science, techniques and traditional medicine, 

men and women turn to religion for answers to questions they cannot give. 

Religion has been a place where they are trying to find answers when it comes to 

health recovery. Umbanda has been one of the religious segments to which men 

and women present their requests, in hopes to obtain an effective answer. After 

our observation in rituals of “cure practice”, questionnaire applications and 

interviews with people who frequent the temples and mediums from both temples, 

many people said to be cured from their diseases. However, even with all 

excellence of Orixas in manipulating umbandists therapeutical practices, they go 

along with traditional medicine. It is intriguing how men and women, living on a 

large city, conceal a comprehension of health and disease, where, apparently, 

religion and science do not mix.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Religion, Umbanda, Health, Disease, Cure, São Bernardo do Campo. 
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Introdução 

Esta investigação trata das relações entre Religião e Saúde e toma como 

referência a Umbanda estudada em dois Terreiros, um na Vila Rosa, bairro de 

classe média e em Rudge Ramos bairro de classe alta, ambos na cidade de São 

Bernardo do Campo. Sabemos que a Umbanda está entre as manifestações 

religiosas mais cercadas de preconceitos. Desconhecida pela grande maioria da 

sociedade – ou mal compreendida, muitas vezes é alvo de avaliações injustas e 

até grosseiras. 

 A presença da Umbanda na sociedade brasileira atual não tem como 

passar sem ser notada, é significativo o número de pessoas que a ela acorrem 

não necessariamente para se tornarem seus seguidores, porém com um 

invariável número de demandas, entre elas aquelas relacionadas às questões de 

recuperação da saúde, objeto de estudo desta dissertação. 

 A busca por parte do homem e da mulher por uma melhor qualidade de 

vida é uma realidade muito presente na sociedade e cultura do nosso tempo, a 

qual em muitas situações passa também pelo viéis da recuperação da saúde. É 

fato, que em alguns casos a medicina tradicional e a ciência não têm uma 

resposta eficaz para melhorar a qualidade de vida das pessoas, quando se trata 

da recuperação da saúde, o que faz com que homens e mulheres busquem na 

religião uma solução para o seu problema. 

 Na Umbanda, os rituais de “prática de cura”, mais do que indicar o estado 

de doença ou saúde de uma pessoa, visam aproximar o “freqüentador, a 

freqüentadora” da religião, da credibilidade na presença, no poder dos Orixás. Por 

isso, nos propomos à realização de uma investigação acadêmica sobre este 

tema, respaldando-nos num marco teórico e na pesquisa de campo realizada em 

dois terreiros, como dissemos acima. Trataremos da prática da Umbanda na visão 

dos seus seguidores, levando em consideração uma antropologia do corpo, já que 

a doença incide diretamente sobre o mesmo e, nesta perspectiva verificar qual a 

contribuição da Umbanda na recuperação da saúde das pessoas. 

 A cura do corpo, seja de uma doença física ou mental, passa em grande 

parte pela convicção do doente inicialmente, é preciso que ele ou ela esteja 
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disposto a ficar curado. É basicamente impossível combater uma patologia se a 

pessoa não possui o desejo, não quer ficar boa. E isso serve para as mais 

avançadas práticas da medicina moderna tradicional. Contudo, hoje em dia a 

saúde virou moeda de troca nas principais crenças brasileiras e do mundo. Como 

são a maioria, os cristãos, os neo-pentecostais, evangélicos, acabam tendo mais 

visibilidade nesse mercado. Mas umbandistas e os seguidores de religiões de 

matriz africana também se comprometem nesse sentido. 

 O procedimento da cura na Umbanda tem duas vertentes importantes que 

são: a transmissão dos ensinamentos dados por Entidades (Caboclos, Preto-

Velhos, Exus, Pombas Gira, Baianos, etc), que tem como objetivo o despertar da 

consciência humana para os seus problemas cotidianos; e as práticas 

terapêuticas que as Entidades da Umbanda transmitem para o auxilio, que pode 

se reverter em cura, de quem os procura. A presente pesquisa é uma tentativa de 

analisar como esses aspectos são vividos e entendidos pelos seguidores de dois 

terreiros na cidade de São Bernardo do Campo.  

 Essas práticas terapêuticas, as quais na maioria dos casos caminham 

paralelas com o trabalho da medicina tradicional ou do “capudo”, como algumas 

entidades costumam chamá-lo ao referir-se ao trabalho do médico, são um 

processo manipulativo de energias, que envolvem a relação dos seres humanos 

entre si e a relação destes com o mundo dos espíritos, que pretendem atingir 

determinados objetivos, benéficos para todos aqueles que procuram a Umbanda, 

seja homem ou mulher, adulto ou criança, na tentativa da recuperação da saúde. 

 O foco da nossa pesquisa será a relação entre a religião e saúde na vida 

do homem e da mulher na perspectiva da Umbanda. Além de referências teóricas, 

as quais são sumamente importantes por darem as bases acadêmicas ao nosso 

trabalho, uma literatura de apoio, específica sobre a Umbanda e lançaremos mão 

dos resultados colhidos através de um questionário aplicado junto a todos os 

freqüentadores dos dois terreiros e entrevistas com pessoas que se dizem 

curadas através da Umbanda, bem como, com os médiuns envolvidos no trabalho 

terapêutico de cura e de registros imagéticos.  

São estes os terreiros onde realizamos o trabalho de campo: Tenda de 

Umbanda Cabocla Iara e Cacique Pena Branca, situada na Vila Rosa e a 
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Tenda de Umbanda Nossa Casa Nosso Terreiro, situada no Bairro de Rudge 

Ramos, ambas na cidade de São Bernardo do Campo. Para facilitar nosso 

diálogo no transcorrer do desenvolvimento do nosso trabalho iremos identificar a 

primeira tenda como Terreiro A e a segunda como Terreiro B. 

 O ser humano doente perde a paz interior e, tem o seu desenvolvimento e 

realização como pessoa, limitados e comprometidos pela mesma. Como a religião 

especificamente a Umbanda, pode oferecer uma resposta à crise existencial 

deste ser humano? É possível afirmar que existem curas na Umbanda? Há de 

fato uma relação entre a religião e saúde na vida do homem e da mulher? Como 

os adeptos da Umbanda conseguem obter uma resposta terapêutica na 

Umbanda? 

 A medicina tradicionalmente, afirmava que o problema de recuperação da 

saúde das pessoas nada tem a ver com problemas espirituais, porque estes se 

resumiriam em crendices. Realizando uma pesquisa virtual, encontrei um blog do 

Grupo Espírita Paz e Bem, onde pude constatar a existência de vários cursos 

sobre: “Medicina e Espiritualidade”. Ainda que optativas várias universidades, 

mantém em seus currículos, à disposição dos estudantes uma disciplina nesta 

área, como: na Faculdade de Medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará) 

possui uma disciplina, com o título: “Medicina e Espiritualidade”; na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte: “Medicina, Saúde e Espiritualidade”; na 

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro: “Saúde e Espiritualidade”. Por fim, 

temos a Universidade de São Paulo, que desde 2008 em sua Faculdade de 

Medicina do Trabalho mantém o curso de pós-graduação: “A Relação entre 

Espiritualidade e Saúde”. Durante o curso, os alunos terão contato com pesquisas 

envolvendo medicina e vivências espirituais religiosas, além de aprenderem 

metodologias para abordar o assunto de forma cientifica. Assim como na UFC, 

várias inscrições são recusadas por falta de espaço físico nas salas. 

 Por outro lado, pessoas desenganadas ou não pela medicina tradicional e, 

que foram à procura dos pais e mães de santo e médiuns da Umbanda, afirmam 

terem sido curadas de suas doenças. Surge assim, a seguinte questão: Como 

essas pessoas interpretam o papel da religião em suas vidas? E também, como 

as lideranças religiosas dos terreiros entendem esse fenômeno? Ao mesmo, seria 
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oportuno nos perguntarmos: Como homens e mulheres modernos, habitando na 

grande cidade, no mundo urbano, conciliam uma compreensão de saúde e 

doença, onde aparentemente, religião e ciência não se misturam? 

 A Umbanda representa, na verdade, um importante capítulo na história das 

religiões de matrizes africanas no Brasil, praticada hoje em dia em todo o país 

vem ganhando também adesão em dimensões internacionais. A Umbanda é 

também na realidade um verdadeiro mosaico envolvendo práticas diferenciadas e 

presentes em todo território nacional. Essa pluralidade deve-se principalmente à 

abertura indistinta de Rituais, possibilitando a todos que a praticam deixarem um 

pouco de si e levarem consigo um pouco daquilo que a religião, hoje secular tem 

a oferecer. 

 Por fim, é a Umbanda uma religião que acolhe a todos e a todas 

indistintamente, o que leva homens e mulheres a buscarem-na como norte 

religioso de suas vidas.  A experiência de cura não constitui um elemento 

fundamental entre seus seguidores, ou seja, as pessoas não procuram a 

Umbanda somente com o intuito de serem curadas de alguma doença. Em 

nossos dias nos deparamos com uma crescente demanda de terapias-religiosas 

oferecidas pelos mais diversificados seguimentos religiosos na realidade urbana, 

como resposta ao tratamento das mais variadas doenças, deste modo vão 

construindo a relação “religião e saúde”; a Umbanda passa a ser um destes 

seguimentos.  

Apresentamos o resultado da nossa pesquisa em três capítulos: o capítulo I 

– A Umbanda em São Bernardo do Campo, onde identificamos o período histórico 

do surgimento da Umbanda no Brasil, quais foram e são as suas contribuições 

para a sociedade brasileira e uma apresentação da Umbanda na visão dos seus 

seguidores na cidade de São Bernardo do Campo. No capítulo II estudamos os 

dois terreiros na perspectiva das relações entre: corpo, saúde e doença na 

Umbanda discute-se como os umbandistas dos dois terreiros pesquisados, 

interpretam as duas situações as quais o corpo masculino e feminino estão 

sujeitos, isto é, a saúde e a doença. Considerando também o corpo como, 

instrumento necessário, para a experiência religiosa umbandista, deste modo, 

podemos dizer que o mesmo é território da saúde, da doença e do sagrado. No 
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capítulo III – Religião e saúde nos dois terreiros pesquisados, discutimos a 

relação entre religião e saúde na vida do homem e da mulher na perspectiva dos 

praticantes da Umbanda, entre os quais estão aqueles e aquelas que buscam 

naquela, uma resposta ao seu problema existencial da doença, na medida em 

que a medicina e a ciência não conseguiram responder à sua busca pela 

recuperação da saúde. 

 Na parte final, encontraremos aos anexos que dão sustentação a todo o 

nosso trabalho de entrevistas, registros imagéticos das giras de cura, das quais 

participamos e o questionário aplicado aos membros dos dois terreiros. Os 

questionários aplicados, as entrevistas realizadas e a observação de campo 

exigiram paciente trabalho de contatos e relacionamentos que finalmente deram 

resultados com a confiança e colaboração ampla parte de seguidores e lideres 

dos dois terreiros estudados. 
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Capitulo I 

A Umbanda em São Bernardo do Campo 

Introdução 

 No presente capítulo vamos tratar, de maneira breve, mas necessária, do 

surgimento da Umbanda no Brasil, contextualizando-a na cidade de São Bernardo 

do Campo no Grande ABC no Estado de São Paulo na capital, onde estão 

localizados os dois terreiros onde realizamos nossa pesquisa. Falar sobre a 

Umbanda trata-se uma tarefa nada fácil, considerada como sendo uma religião 

genuinamente brasileira, que tem suas raízes na chamada matriz africana. É 

pertinente dizer que a Umbanda é um misto de reconstrução dos antigos sistemas 

religiosos africanos (os quais fizeram parte da bagagem dos escravos trazidos ao 

Brasil durante a existência do regime escravocrata). É possível também afirmar 

que o surgimento da Umbanda foi o primeiro sinal da mudança que sobreveio nas 

classes baixas da sociedade, influenciada por uma escolaridade mínima, pela 

mistura de raças nas fábricas e pelas novas necessidades nascidas com as 

transformações da estrutura social. 

 A nova religião, portanto, contribuiria para a acomodação social uma vez 

que as tradições africanas adaptadas à nova realidade permitiram o 

desenvolvimento de doutrinas que pregavam a comunhão multirracial ao invés de 

estimular o confronto entre os membros do mesmo segmento social. A Umbanda 

já surgiu carregada de preconceitos, “como coisa de negro” e, esta cultura ainda 

perdura até os tempos contemporâneos. Não foi tarefa fácil para a comunidade 

negra ver valorizado aquilo que dela nascia. Inicialmente conhecida através do 

termo “Macumba”, a este termo foi associada a magia negra e pela provável 

relação ao adjetivo feminino de mau, “má”; inclusive a associação do termo aos 

despachos feitos nas encruzilhadas, os quais as pessoas sem entenderem do que 

se tratava, a associavam à condição de “fazer o mau para alguém”, ou numa 

palavra: “Macumba”. Ainda hoje, esta associação pejorativa ao termo permanece.  

As religiões de matriz africana, desde o período do Império à República 

Velha fora atribuído às suas práticas o que chamava de feitiçaria, curandeirismo e 

charlatanismo. Desconhecida por um bom número de pessoas, em grande parte, 
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mal compreendida, a Umbanda torna-se alvo de avaliações injustas, pejorativas. 

Assim são muitos os que nela querem “bater” até mesmo numa tentativa de tirar 

algum proveito. 

 Quando se trata do surgimento da Umbanda no Brasil é impossível e, 

estaríamos cometendo uma grande injustiça se não falarmos do jovem Zélio 

Ferdinando de Moraes, ao qual na sessão espiritual, realizada às 20 horas do dia 

15 de novembro de 1908, incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas, para 

quem a entidade revela como deveria ser estruturada a nova religião que estaria 

para surgir tendo suas bases na Macumba e que se chamaria “Umbanda”. Neste 

capítulo de forma muito profunda nos debruçamos sobre este acontecimento, até 

para que tivéssemos uma melhor e real compreensão dos passos dados pelos 

“nascentes umbandistas”. Trata-se do surgimento das primeiras incorporações, 

começam a serem cunhados termos como: terreiro, médium, incorporação, etc. 

Com a presença das primeiras entidades a cura que as pessoas afirmam terem 

recebido através delas, começa a tornar-se assunto da ordem do dia. 

 Nos anos de 1917 e 1918 podemos falar da propagação da Umbanda para 

vários lugares através do surgimento das primeiras Tendas, assim chamadas no 

Rio de Janeiro principalmente. Temos também, a ocorrência do chamado período 

de legitimação da Umbanda, em que os terreiros, os médiuns foram de 

fundamental importância na gênese da religião, sem cuja criatividade ela não 

existiria, não teria a Umbanda se tornado um movimento nacional, dotado de um 

mínimo de organização transcendente aos limites de suas unidades, somado à 

atuação dos líderes federativos. 

 Constituindo-se sob a forma de grupos religiosos auto-suficientes que 

mantêm pouca relação entre si, as tendas de Umbanda não se configuram 

institucionalmente como Igreja (no sentido grego do termo Eclésia), nem seus 

pais-de-santo e muito menos as mães-de-santo, compõem uma corporação e 

sacerdotes especializados nas coisas sagradas e seus monopolizadores. 

Também em nossa pesquisa contatamos que a síntese umbandista integra, 

dentro de um sistema coerente e racional, três tradições diferentes: a afro-

brasileira, a espírita e o catolicismo popular e, em seu processo de expansão a 

Umbanda enfrentou um tempo sombrio, o período da ditadura Vargas, época em 
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que a perseguição e repressão aos cultos de Umbanda eram uma das 

características do Estado Novo.  

 A seguir a Umbanda caminha para um processo de instituicionalização, 

com a criação de federações, também como um reflexo do processo de mudança 

pelo qual passava a sociedade brasileira. Quanto à sua existência a Umbanda é 

uma religião nova, com aproximadamente um século de existência. Em nossa 

observação foi possível constatar ali um sincretismo religioso, ou seja, 

observamos algumas coisas do modo de ser cristão-católico, dos africanos e dos 

indígenas e dos espíritas kardecistas, é o que está visível em seus atos ou rituais 

aos olhos de um bom observador. 

 Em nossa observação nos dois terreiros por nós visitados foi possível 

perceber também que o lugar não faz segregação entre seus adeptos, mas, estão 

à disposição para acolher a todos, independentemente da raça, cor, classe social 

ou opção sexual. Existem também duas questões de fundamental importância 

para que a Umbanda possa acontecer em São Bernardo do Campo ou em 

qualquer outro lugar: o Terreiro e o Médium. O Terreiro como lugar dos 

acontecimentos religiosos e sociais e o Médium como instrumento de passagem, 

de chagada das entidades. Por isso, nos subtítulos que se seguem faremos as 

seguintes abordagens para uma melhor compreensão: o surgimento da Umbanda 

no Brasil; a legitimação social da Umbanda, incluindo o período da ditadura 

Vargas e o processo de federalização umbandista; a função do terreiro e do 

médium e a incorporação. 

1. 1 O surgimento da Umbanda no Brasil 

 Quando o assunto é Umbanda podemos dizer que esta surgiu no Brasil, 

como fusão de práticas africanas (sua matriz), indígenas, católicas e espíritas. 

Roger Bastide explica que as religiões afro-brasileiras foram 

peças importantes em três momentos históricos da 

acomodação morfológica da sociedade afro-brasileira 

(Bastide 1971, 521).  

Em primeiro lugar, a religião africana, enquanto movimento de resistência 

sócio-cultural, promoveu a passagem do regime de linhagem para o de “nação”, 
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isto é, a solidariedade familiar destruída pelo tráfico negreiro evoluiu para a 

solidariedade étnica (conceito de nação: congo, angola, jejê, male etc). Depois, 

quando da passagem do trabalho escravo para o livre, as populações negras e 

mestiças sofreram rápida atomização das relações sociais. Assim, o candomblé, 

predominantemente rural, proporcionou a integração dessas populações em um 

sistema social que passou a ser chamado de: “a família de santo”. Por outro lado, 

o desenvolvimento industrial da região Sul do país, no início do século XX, e a 

proletarização de negros e mestiços permitiu o aparecimento de um espiritismo 

urbano e, este por sua vez deu origem à Macumba, e esta por sua vez, como 

veremos, mais a frente passou a ser denominada Umbanda. 

 Umbanda: um misto de reconstrução dos antigos sistemas religiosos 

africanos (que vieram na bagagem com os escravos) sobre novas bases e da 

destruição dos antigos sistemas de valores ou de controle social. 

 Se a urbanização, no primeiro momento, afastou o negro das comunidades 

rurais, no segundo, proporcionou a reorganização dos liames sociais, sob a forma 

de solidariedade de classe. A industrialização forneceu aos negros novos meios 

de ganhar a vida e de inserção no proletariado. Assim, o surgimento da Umbanda 

foi o primeiro sinal da mudança que sobreveio nas classes baixas da sociedade, 

influenciada por uma escolaridade mínima (para atender as exigências 

operacionais da indústria), pela mistura de raças nas fábricas e pelas novas 

necessidades nascidas com as transformações da estrutura social. A nova 

religião, portanto, contribuiria para a acomodação social uma vez que as tradições 

africanas adaptadas à nova realidade permitiram o desenvolvimento de doutrinas 

que pregavam a comunhão multirracial ao invés de estimular o confronto entre os 

membros do mesmo segmento social. 

 Pois bem, qual é o berço dessa religião denominada Umbanda? 

 Os diversos livros que abordam o tema assinalam que o termo “umbanda” 

designava, entre os africanos, o sacerdote que trabalha para a cura. Na 

Macumba, o termo “embanda” ou “umbanda” também designava o chefe do 

terreiro ou, simplesmente, sacerdote. Mas a origem antropológica mais aceita é a 

cabula banto. Valdeli Carvalho da Costa explica que da cabula provavelmente 

provém a “Macumba”, que por seu turno deu origem à Umbanda (Costa 1983, v.1, 
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92). Já para Edson Carneiro, o termo “Macumba” viria de Mcumba, que seria a 

representação gráfica do plural de Cumba,1 significando reunião de jongueiros. 

“Como o vocábulo 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” (Carneiro, 1991, 22). Assim, seria 

lícito especular que o escravo ao ser interpelado pelo senhor respondesse que 

aquela reunião (ou festa) onde os negros dançavam e cantavam com tanta 

alegria, se tratava de uma Macumba. Acredita-se também que o caráter pejorativo, 

associado à magia negra, que o termo assumiu ao longo do tempo se deu pela 

provável associação ao adjetivo feminino de mau; “má”; inclusive a associação do 

termo aos despachos feitos nas encruzilhadas, os quais as pessoas sem 

entenderem do que se tratava, associavam à condição de “fazer o mau para 

alguém”, ou numa palavra: “Macumba”. 

 Em seu livro Entre a Cruz e a Encruzilhada, Lisias Nogueira Negrão retrata 

de forma objetiva e clara a repressão ocorrida no período do Império à República 

Velha ao que se entendia como práticas de feitiçaria, curandeirismo e 

charlatanismo:  

Na década de 70 do século passado, algumas notícias 

envolvendo tais práticas começam a aparecer, porém 

relativas à Corte ou a outras províncias que não a de São 

Paulo. O jornal Opinião Conservadora, de 17 de novembro de 

1870, deu conta do “processo contra o preto Juca Rosa e 

outros sócios da feitiçaria”, comentando serem “horrorosos os 

crimes cometidos por essa quadrilha”. Comenta também a 

devassa policial de uma irmandade em Leopoldina, Minas 

Gerais, constituída por negros, pardos e brancos (do que 

admirava o articulista), que possuía estrutura financeira, com 

caixa e tesoureiro. A única referência a São Paulo noticiava a 

prisão do preto José de La Patria, em um sitio próximo a 

Santos, que seria “curador de moléstias”, “falso médico”, que 

extorquia dinheiro por seus “sortilégios”. Uma notícia, 

                                                           
1
 Cumba: mestre na dança do jongo, que é uma dança semi-religiosa. 
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publicada em 11 de novembro de 1876, dava conta da prisão 

de uma mulher que se intitulava pajé e da apreensão de 

objetos rituais no Maranhão (Negrão, 1996, 44). 

 Yvonne Maggie, em seu artigo “O Medo do Feitiço” (1986), informa que a 

repressão exercida no período imperial foi apenas episódica. Teria sido o Código 

Penal do período republicano, datado de 11 de outubro de 1890, o marco da 

repressão institucionalizada. Três artigos encadeados deste código (156, 157 e 

158) proibiram respectivamente o exercício ilegal da medicina, a “prática da 

magia, do espiritismo e seus sortilégios”, que se constituíram em formas de 

exploração da credulidade pública e, por último, o curandeirismo. Com tais 

criminalizações, a medicina oficial tornou-se hegemônica, garantindo o monopólio 

das práticas de cura, mediante a proibição das medicinas alternativas 

concorrentes. Estavam criados os instrumentos legais que possibilitavam a 

acusação, o enquadramento legal e as penas. 

 Na tentativa de compreensão do surgimento da Umbanda, a partir da 

realidade da Macumba, seria oportuno lembrar que esta era ritualmente pobre e 

muito próxima da estrutura do culto praticado pelos bantos, no qual invocavam os 

espíritos dos antepassados tribais. Os Orixás nagôs ainda não haviam assumido 

um papel mais importante no culto. Foram lentamente introduzidos a partir do 

crescimento do prestigio do candomblé. “Os primeiros sinais da presença dos 

orixás no culto da macumba aparecem na pesquisa de Arthur Ramos no Terreiro 

de Honorato, onde Ogum Megê é descrito como o “santo” protetor do terreiro, 

representado por uma estátua de São Jorge (...) Arthur Ramos registra ainda o 

culto de uma “rainha da Guiné”, também chamada de “rainha do mar”, 

sobrevivência do culto do “calunga” de Angola, denotando que Iemanjá ainda não 

fora anexada ao culto da macumba como “rainha do mar” em lugar da „rainha da 

Guiné‟” (Costa p 93). 

A lenta introdução dos orixás na Macumba não lhe alterou a característica 

cultural, centrada na evocação das almas dos ancestrais tribais. O que caracteriza 
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a Macumba não é o santo protetor, mas um espírito “familiar” 2 assistindo à 

crescente população suburbana, negra ou branca, que vinha aos terreiros buscar 

lenitivo e soluções para problemas econômicos, afetivos e terapêuticos. 

A primitiva Macumba, longe de ser um culto organizado, era um agregado 

de elementos da cabula, do candomblé, das tradições indígenas e do catolicismo 

popular, sem o suporte de uma doutrina capaz de integrar os diversos elementos 

que lhe davam forma. É deste conjunto heterogêneo que nascerá a Umbanda, a 

partir do encontro de representantes da classe mais pobre com elementos da 

classe média egressos do espiritismo kardecista. Foi este último grupo que se 

apropriou do ritual da Macumba, impôs-lhe uma nova estrutura e, articulando um 

novo discurso, deu início ao processo de legitimação. Maria Helena Concone 

interpreta a Umbanda como o resultado da ascensão social de uma parcela da 

população tradicionalmente ligada à Macumba, que encontrou no anseio de 

ascender socialmente ou na concretização esta ascensão, o desejo de “depurar” 

qualquer vínculo com um grupo e uma cultura tradicionalmente estigmatizados. 

O tema do surgimento da Umbanda no Brasil, não pode deixar de fora a 

figura do Jovem Zélio Ferdinando de Moraes. Este aos 17 anos de idade ele foi 

acometido por uma estranha paralisia que a medicina da época não conseguia 

diagnosticar a causa e muito menos curar. Permanecendo algum tempo, ainda 

doente, o jovem diz aos pais que no dia seguinte estaria curado. De fato, um dia 

após ter ele mesmo anunciado a própria cura, levantou-se e pôs-se a andar como 

se a doença não tivesse existido. Após tamanha surpresa, um amigo da família 

sugeriu que levassem Zélio Fernandino de Moraes à Federação Espírita de 

Niterói para participar de uma sessão, pois as atitudes do jovem eram cada vez 

mais estranhas. 

 Na sessão espiritual, realizada às 20 horas do dia 15 de novembro de 

1908, o jovem Zélio Fernandino de Moraes incorpora o Caboclo das Sete 

Encruzilhadas.  

                                                           
2
 Não são os antepassados de linhagem africana que intervém numa sessão de Macumba ou de Umbanda, 

mas os antepassados de uma raça negra escravizada, configurados como preto-velhos (Pai João, Vovó 
Catarina, Maria Conga, Pai Joaquim, Pai Mané), ao lado de espíritos indígenas, os caboclos e as caboclas. 
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Utilizando-se mais do médium, anunciou o tipo de missão que trazia do 

Astral: fixar as bases de um culto, no qual todos os espíritos de índios e preto-

velhos poderiam executar as determinações do Plano Espiritual, e que no dia 

seguinte, isto é, 16 de novembro do mesmo ano, desceria na residência do 

médium, às 20 horas, e fundaria um Templo onde haveria igualdade para todos, 

encarnados e desencarnados. E ainda foi guardada a seguinte frase, que a 

Entidade pronunciou no final: “levarei daqui uma semente e vou plantá-la nas Neves 

onde ela se transformará em árvore frondosa” (ainda hoje se comenta se o termo 

Neves que empregou, o foi em sentido figurado, ou se era mesmo na localidade 

em que Zélio e família moravam). 

No dia seguinte, às 20 horas, na Rua Floriano Peixoto, 30, em Neves no 

município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na casa do Jovem Zélio 

Fernandino de Moraes, ocorreu novamente a incorporação do Caboclo das Sete 

Encruzilhadas, declarando que os velhos espíritos de negros escravos e de índios 

de nossa terra poderiam trabalhar em auxilio dos seus irmãos encarnados, não 

importa a cor, raça ou posição social. Lá estavam muitos dirigentes da Federação 

e alguns parentes e conhecidos da família de Zélio. 

 Uma vez incorporado o Caboclo foi imediatamente ao atendimento de um 

paralítico, curando-o no mesmo instante. Inúmeras pessoas doentes ou 

perturbadas tomaram passes e muitas se disseram curadas. Logo após, o 

Caboclo conversou com os presentes à sessão declarando que se iniciaria, 

naquele instante, um novo culto em que os espíritos de pretos velhos africanos, 

que haviam sido escravos e que, desencarnados, não encontravam campo de 

ação nos remanescentes dos cultos de tradição africana, já deturpados e dirigidos 

quase que exclusivamente para os trabalhos de feitiçaria. 

 Em seguida, o Caboclo fez uma série de revelações sobre o que estava à 

espera da humanidade: “este mundo de iniqüidades mais uma vez será varrido 

pela dor, pela ambição do homem e pelo desrespeito às leis de Deus. As 

mulheres perderão a honra e a vergonha, a vil moeda comprará caracteres e o 

próprio homem se tornará efeminado. Uma onda de sangue varrerá a Europa e 

quando todos acharem que o pior já foi atingido, outra onda de sangue, muito pior 

do que a primeira, voltará a envolver a humanidade” (Trindade, 2ª Ed. 2003, 62). 
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 No final dessa reunião o Caboclo ditou certas normas para a seqüência dos 

trabalhos, inclusive atendimento absolutamente gratuito, roupagem branca, 

simples, sem atabaques, nem palmas ritmadas e os cânticos seriam baixos, 

harmoniosos. A esse novo tipo de culto que se formava nessa noite, a Entidade 

deu o nome de UMBANDA, que seria “a manifestação do espírito da caridade”. 

 Segundo testemunhas idôneas, ainda nessa mesma noite, de 16 de 

novembro de 1908, baixou um preto velho auxiliar, de nome Pai Antonio, portador 

de muita sabedoria, força espiritual e de grande humildade. Quando essa 

Entidade se manifestou, parecia estar pouco à vontade frente a tanta gente, e que 

se recusou a permanecer na mesa, onde se dera a incorporação, procurava 

passar despercebido, humilde, aparentando alta idade e apresentando um corpo 

curvado, o que dava ao jovem Zélio um aspecto estranho, quase irreal. Essa 

Entidade logo despertou profundo sentimento de carinho e bem estar entre os 

presentes. 

 Perguntado, então, porque não se sentava a mesa, com os demais irmãos, 

respondeu: “Nego velho num senta não sinhô, nego fica aqui mesmo. Isso é coisa 

de sinhô branco i nego deve arrespeitá”. Era a primeira manifestação desse 

espírito iluminado e que diante da insistência dos irmãos encarnados disse: “Num 

carece preocupá não, nego fica num toco que é lugá di nego”. Essa atitude dessa 

Entidade tinha a finalidade principal de incutir, desde o início, a humildade nos 

presentes. Uma das marcas que viria caracterizar a Umbanda ao longo da sua 

existência. A Entidade procurava assim, demonstrar que estava feliz em ocupar 

um lugar simples e, ao mesmo tempo mostrando que era capaz de adaptar-se a 

qualquer situação, e que os futuros templos de Umbanda não deveriam ser 

palácios e fortalezas de mármore e ouro. 

 E, permanecendo ali, a Entidade continuou através de respostas bem 

simples a transmitir humildade e, que não mostravam a real condição espiritual e 

de sabedoria desse valoroso enviado do Astral Superior. Perguntado como havia 

sido sua morte física disse que havia ido à mata apanhar lenha, sentiu um mal 

estar, sentou-se e nada mais lembrava. Sensibilizado com tanta humildade 

alguém lhe perguntou respeitosamente, se ele sentia saudade de alguma coisa 

que havia deixado na Terra. Pai Antonio respondeu então: “Minha cachimba, nego 
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qué o pito que deixou no toco... Manda mureque buscá”. Era também a primeira vez 

que algum espírito pedia alguma coisa material, o que causou grande espanto 

nos presentes. Naquele momento estava sendo introduzido o ato que seria 

característico das Entidades chamadas “Pretos Velhos”, isto é, o de fumar 

cachimbo, o que nós sabemos hoje ser usado para benefício dos médiuns e 

consulentes. Do mesmo modo, os Caboclos passaram a usar charutos, com a 

mesma finalidade. Desse fato surgiu um ponto cantado que ainda hoje é utilizado 

em vários Terreiros: 

 No alto da derrubada 

 Minha cachimba ficou lá 

 

 Minha cachimba tá no toco 

 Manda mureque buscá (Trindade, 2ª Ed. 2003, 64) 

 

O ponto que mostraremos a seguir mostra que Pai Antonio era procurado 

por pessoas em busca de cura e que uma das suas principais ordens e direitos 

era a cura espiritual dos consulentes merecedores: 

Dá licença, Pai Antonio 

Que eu não vim lhe visitar... 

Eu estou muito doente, 

Vim prá você me curar 

Se a doença for feitiço, 

Pulará em seu Gongá, 

Se a doença for de Deus, 

Pai Antonio vai cura (Trindade, 2ªEd. 2033, 64) 

 

A partir de 16 de novembro de 1908, as sessões seguiram as normas 

estabelecidas, apenas com algumas praxes doutrinárias do Espiritismo de 

Kardec, por força da época e das circunstâncias, as quais foram depois, sendo 

adaptadas à realidade da Umbanda. Transcorridos os anos entre 1917 e 1918, o 

Caboclo das Sete Encruzilhadas, recebeu ordens e assumiu o comando para 

fundação de mais sete Tendas, que seriam uma espécie de Núcleos Centrais, de 

onde se propagaria a Umbanda para todos os lugares. 
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Oportunamente, numa sessão de desenvolvimento e estudos, o Caboclo 

das Sete Encruzilhadas escolheu sete médiuns para fundarem novos Terreiros, 

que assim foram constituídos: 

1. Tenda Nossa Senhora da Guia, com Durval de Souza, que veio a se fixar na 

Rua Camerino, 59 – Rio de Janeiro 

 

2. Tenda Nossa Senhora da Conceição, com Leal de Souza, da qual não foi 

possível conseguir o endereço antigo e certo 

 

3. Tenda Santa Bárbara, com João Aguiar, que não foi possível conseguir o 

endereço. 

 

4. Tenda São Pedro, com José Meireles, que veio a se fixar num sobrado da 

Praça 15 de Novembro, Rio de Janeiro. 

 

5. Tenda Oxalá, com Paulo Lavois, que veio a se ficar na atual Av. Presidente 

Vargas, 2567, Rio de Janeiro. 

 

6. Tenda São Jorge, com João Severino Ramos, que veio a se fixar na Rua 

Dom Gerardo, 45, Rio de Janeiro. 

 

7. Tenda São Jerônimo, com José Alvares Pessoa (o Capitão Pessoa) que veio 

a se fixar na Rua Visconde de Itaboraí, 8, Rio de Janeiro (Trindade, 2ª Ed. 

2003, 67-68). 

Com o decorrer dos anos, novas Tendas foram surgindo no Rio e em 

outros Estados, favorecendo a rápida expansão do Movimento Umbandista. E 

oportuno observar que neste início do processo de construção da Umbanda como 

sistema religioso, somente a uma das tendas é dado o nome de um orixá, todas 

as demais trazem títulos de Nossa Senhora e de outros santos da Igreja Católica. 
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1.2 A legitimação e representação social da umbanda 

Uma característica comum à Umbanda é a existência de um altar contendo 

imagens de santos católicos, dos diversos orixás e, principalmente a imagem de 

Jesus Cristo ressuscitado. Outra particularidade dos Terreiros é a utilização de 

velas de diversas cores, colares (chamadas guias), charuto, cachimbo, cigarro de 

palha, pontos cantados3, ponto riscado, pontos cabalísticos riscados com pemba4 

e as oferendas que vão desde flores até bebidas e comidas feitas especialmente 

para esse fim. Existe também na Umbanda um universo simbólico comum 

claramente delineado e associado à criatividade do imaginário popular brasileiro. 

As tendas ou terreiros constituem-se no lócus por excelência da produção e 

reprodução do sagrado; neles foram gerados os mitos primordiais da Umbanda 

consubstanciados nas figuras dos Caboclos, Pretos Velhos, Exus e Pombas 

Giras, secundados por inúmeros outros de elaboração mais recentes. Uns e 

outros arquétipos da condição do brasileiro subalterno ou de outras condições 

sociais vistas sob sua ótica, transmutados em deuses mediante processo de 

inversão simbólica. 

Os terreiros e os médiuns foram de fundamental importância na gênese da 

religião5: “sem cuja criatividade ela não existiria, não teria a Umbanda se tornado 

um movimento nacional, dotado de um mínimo de organização transcendente aos 

limites de suas unidades, somado à atuação dos líderes federativos” (Negrão 

1996, 145). Nas demandas por legitimação que os motivaram, buscaram 

racionalizar mitos e ritos espontaneamente gerados nos terreiros, submetendo-os 

ao crivo de suas motivações ideológicas; teológicas, no caso. Porém, não é nossa 

intenção falar em teologia no contexto da Umbanda, não é objeto da nossa 

pesquisa e, por ser uma questão fora de lugar. Todavia, como fenômeno religioso 

popular, estaria ela mais próxima da sistematicidade objetiva própria ao 

pensamento mítico do que da coerência intencionalmente buscada pelo teológico, 

conforme oposição elaborada por Bourdieu em sua análise do campo religioso.6 

                                                           
3
 Cânticos ou músicas aos Orixás. 

4
 Giz branco feito com calcário e plantas sagradas desidratadas. 

5
 Inclusive reservamos o próximo tópico para tratar da função do terreiro e do médium, já que este também 

tem papel importante. 
6
 BOURDIEU, “Gênese e Estrutura do Campo Religioso” (1974). 



28 
 

 
 

Constituindo-se sob a forma de grupos religiosos auto-suficientes que 

mantêm pouca relação entre si, as tendas de Umbanda não se configuram 

institucionalmente como Igreja (no sentido do termo grego Eclésia = 

nem seus pais-de-santo e muito menos as mães-de-santo, compõem 

uma corporação de sacerdotes especializados nas coisas sagradas e seus 

monopolizadores. Porém sua coerência e racionalidade são “espontâneas”, de 

acordo com as exigências de toda construção cultural, não assumindo o caráter 

de racionalidade intencional ou deliberada próprio das manipulações ideológicas. 

Esta função ideológica foi, no caso da Umbanda, preenchida pelos intelectuais e 

líderes federativos. Embora a teologia produzida por eles não tenha o rigor e 

refinamento próprio da dos teólogos profissionais das igrejas tradicionalmente 

estabelecidas, ainda não se houve falar num “teólogo umbandista”, como se fala 

num teólogo metodista, luterano ou católico. 

Observando a história da religião umbandista, constata-se que a 

estruturação do universo espiritual em linhas é um elemento tardio do 

pensamento religioso; por outro lado, o próprio termo linha parece ser de uso 

bastante recente. Na medida em que a sociedade urbano-industrial se 

desenvolve, os laços étnicos são rompidos, sendo o negro projetado no mercado 

concorrencial capitalista. Portanto, neste momento histórico, à desorganização 

social corresponde uma desorganização paralela da memória coletiva negra, 

sendo a macumba, da qual falamos anteriormente o primeiro produto desta 

transformação social. As linhas aparecem justamente neste momento, mas elas 

não significam ainda qualquer divisão do universo religioso; simplesmente 

identificam a origem ou a especificidade das práticas mágico-religiosas sociais. “O 

processo de criação de Umbanda é um processo puramente sociológico, não 

obedecendo senão causas sociais, não se explicando senão pelo contato das 

civilizações” (Bastide 197, 449). 

Para uma compreensão mais apurada sobre o tema das linhas, 

relataremos o estudo apresentado por Esdon Orphanake, o qual nos diz o 

seguinte: “De conformidade ao que se verifica da maioria dos escritores e do 

resultado de pesquisas formuladas nos terreiros, a Umbanda praticada não tem 

divisão uniforme, perfeita. Porém, adota a simbologia do Sete. Alguns a querem 

dividida nas seguintes linhas”: 



29 
 

 
 

  „Oxalá – Chefiada por Jesus Cristo 

  Iemanjá – por Nossa Senhora 

  Xangô – por São Jerônimo 

  Ogum – por São Jorge 

  Oxossi – por São Sebastião 

  Oriente – liderada por São João Batista 

  Africana – por São Cipriano 

Outros as que seguem: 

  Oxalá – Jesus Cristo – abrangendo santos em geral e o povo 

do Oriente 

  Iemanjá – Nossa Senhora – integrando entidades femininas 

tais como: ondinas, sereias, caboclas, iaras, ninfas, náiades, e os marinheiros. 

  Xangô – São Jerônimo – mista de caboclos e pretos velhos 

  Ogum – São Jorge – mista de caboclos, pretos velhos e 

soldados romanos 

  Oxossi – São Sebastião – composta de caboclos e caboclas 

(índios) 

  Iorimá – São Cosme e Damião – crianças em geral, 

denominadas erês ou ibejís‟ (Orphanake 1979, 55). 

Prossegue ainda Orphanake em seu livro:  

Como se observa, as duas divisões são incompletas e 

incompatíveis à realidade, porque não abrangem a totalidade das 

entidades que baixam nos terreiros, ficando sem enquadramento 

duas das mais importantes, poderosas e populares falanges ou 

legiões de protetores: a dos baianos e a dos boiadeiros. Os ciganos, 

também já populares ficam de fora, não havendo onde incluí-los. 
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Existe divergência quanto à integração das linhas, da legião de 

marinheiros; querem uns que se adaptem à Iemanjá, por 

pertencerem ao povo da água, isto é, ligado ao mar; outros 

pertencem à de Ogum, por se tratar de entidades militares 

integrantes das Forças Armadas (Orphanake1979, 55). 

Ao que nos parece, esta divergência, denota em confusão por não haver 

uniformidade em sua estrutura. Como afirmamos, a Umbanda Brasileira é 

formada por quatro raízes principais. Na realidade, os trabalhos são efetuados, 

baseados em incorporações de caboclos, pretos velhos, baianos, boiadeiros, 

crianças, exús, pombas giras e, atualmente, ciganos em geral e almas 

desencarnadas do Brasil (Zé Pelintra, Maria Molambo, Maria Padilha e outros). 

É de se esclarecer que há entidades (caboclos, pretos velhos, marinheiros, 

etc.) que trabalham cruzadas, isto é, trabalham em duas linhas simultaneamente, 

ou seja, na de Oxossi e na de Ogum, por exemplo. Estas são entidades 

“comissionadas”, quer dizer, pertencem a uma linha e trabalham em outra. Estes 

casos são freqüentes ou normais, isto, atendendo a adaptação de cada uma à 

dualidade na escala vibratória das linhas, nas quais tenha afinidade ou sintonia. 

Um preto velho pode prestar a caridade na linha de Iorimá, que é a sua própria, e 

trabalhar ao mesmo tempo na linha de Oxalá. 

Cada linha se subdivide em falanges e legiões que, nos níveis ainda mais 

baixos da hierarquia, integram espíritos desencarnados da Terra, como afirmam 

alguns escritores. Fica, portanto, estabelecido pela Umbanda 7 linhas na sua Lei, 

com suas subseqüentes subdivisões, das quais não iremos tratar, uma vez que a 

nossa proposta não é a de discutir propriamente a Umbanda. 
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A seguir apresentaremos um quadro da divisão da Umbanda de acordo 

com Orphanake, para o qual, esta seria a divisão mais acertada: 

 
ORIXÁ 

 
LINHA 

 
SINCRETISMO 

 
COMPOSIÇÃO 

 
 

OXALÁ 

 
 

RELIGIOSA 

 
JESUS 

CRISTO 

 
Santos católicos, povo do oriente, 
mista (pretos velhos e caboclos) 

 
 

IEMANJÁ 

 
POVO DA 

ÁGUA 

 
NOSSA 

SENHORA 

 
Ondinas, orixás femininos, sereias, 
iaras, ninfas, naiádes, caboclas dos 

rios, das fontes, cachoeiras e 
marinheiros 

 
XANGÔ 

 
JUSTIÇA 

 
SÃO 

JERÔNIMO 

 
Mista (caboclos e pretos velhos), 
policiais, juristas, advogados e 

pessoal ligado à justiça 

 
OGUM 

 
ALMAS 

 
SÃO 

JORGE 

 
Militares, caboclos, exús de lei, 

êguns (almas), baianos, boiadeiros, 
ciganos, etc. 

 
OXOSSI 

 
CABOCLOS 

 
SÃO 

SEBASTIÃO 

 
Caboclos e caboclas (índios) 

 
IORIMÁ 

 
PRETOS  
VELHOS 

 
SÃO 

CIPRIANO 

 
Pretos e pretas velhas 

 
IORI 

 
CRIANÇAS 

 
COSME E 
DAMIÃO 

 
Crianças em geral 

 

Sem sombra de dúvidas, de todos os assuntos discutidos na Umbanda, 

certamente o que mais provoca controvérsias são as “linhas”, que via de regra, é 

encontrada, nos mais diferentes terreiros. 

Uma pesquisa realizada junto a um grupo de 48 alunos do Curso de 

Formação de Sacerdotes Umbandistas, da Federação Umbandista do Grande 

ABC, revelou que, no cômputo geral, esses alunos conheciam 33 linhas de 

Umbanda. Erroneamente, costuma-se chamar linha de Umbanda toda e qualquer 
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manifestação espiritual. Determinadas pessoas costumam enquadrar espíritos 

que em vida pertencem a determinadas categorias profissionais ou viveram em 

determinadas regiões como pertencentes a uma determinada linha de Umbanda. 

Exemplos disso são as “linhas” de Baianos e de Boiadeiros (Trindade 2010, 43). 

Com o passar dos anos, novas Tendas foram surgindo no Rio e em outros 

Estados, favorecendo a rápida expansão do Movimento Umbandista. Várias 

Tendas foram fundadas sob a orientação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, no 

Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Sempre que 

possível Pai Zélio de Moraes se fazia presente na instalação das novas Tendas. 

Dentre as diversas Tendas que foram surgindo, queremos dar destaque 

especial a uma delas:  

“A Tenda Nossa Senhora da Piedade”, a qual se tornou muito 

conhecida pelas curas “milagrosas” e fatos excepcionais; 

quanto mais esses fatos se repetiam, maior era o número de 

adeptos (Trindade 2003, 67). 

Embora houvesse negros desde o principio freqüentando a Tenda de 

Nossa Senhora da Piedade, estes constituíam uma minoria, pois a maioria dos 

elementos negros se fazia mais presente nas Roças de Candomblés, em que o 

branco era considerado estrangeiro na época. 

Inicialmente, a Tenda Nossa Senhora da Piedade, funcionou em Neves, 

nos arredores de Niterói. Em 1918 instalou-se na sua sede atual à Rua Dom 

Gerardo, 51, perto do Caís das Barcas, Rio de Janeiro. A Tenda Nossa Senhora 

da Piedade funcionava normalmente com sessões às segundas, quartas e sextas-

feiras, dirigidas por Dona Zélia de Moraes Lacerda e Dona Zilméia de Moraes de 

Moraes Cunha, filhas de Zélio de Moraes. A 160 quilômetros do Rio de Janeiro, 

no município de Cachoeiras da Macacu, numa pequena localidade privilegiada 

pela natureza, chamada Boca do Mato, funcionava a Cabana de Pai Antonio, com 

trabalhos mensais. Nesse recanto maravilhoso da natureza, Zélio de Moraes 

viveu os últimos dias de sua existência encarnada. 

Aqui temos uma breve narrativa da gênese e expansão da Umbanda, sem 

nos prendermos muito ao fato, já que como dissemos anteriormente, este não é o 
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tema da nossa pesquisa. Para concluir, seria oportuno assinalar que, desde o seu 

início, a Umbanda nasceu caritativa. O Senhor Zélio Fernandino de Moraes 

proibia (conforme fora orientado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas) que se 

executassem cobranças para a execução de trabalhos espirituais. Os membros 

do corpo mediúnico e os adeptos se cotizavam para fazer frente às despesas 

havidas e, de vez em quando, alguém melhor situado na vida fazia alguma coisa 

mais concreta, materialmente, pela Tenda, com doações em dinheiro; mas cobrar 

por trabalhos não era permitido. Quando do nascimento das primeiras tendas 

mencionadas e a delegação dos poderes para gerir essas mesmas tendas, alguns 

dos novos filhos e filhas de fé, a exemplo do que ocorre em outras formas de 

culto, desvirtuaram, em parte, os ensinamentos do Caboclo das Sete 

Encruzilhadas. E hoje, apesar de toda e qualquer argumentação que se possa 

dar, para justificar as “eventuais cobranças” realizadas por alguns Terreiros 

(Tendas) para atender as diversas demandas, sejam elas na esfera da saúde, 

afetiva e econômica, tais cobranças fogem ao que foi originalmente orientado. 

A historia da gênese e a expansão do Movimento Umbandista poderia 

também ser narrada à partir de três momentos: o primeiro, o surgimento, o 

desenvolvimento das casas (Tendas), quando ainda não existia entre elas 

nenhum laço de organização (final do século XIX e início do século XX); o 

segundo, quando uma camada de intelectuais toma consciência da emergência 

de uma nova prática religiosa e decide orientá-la no sentido de integrá-la à 

sociedade brasileira (a partir da década de 1930); e neste mesmo ano a subida ao 

poder de Getúlio Vargas; e o terceiro, a partir da consolidação do regime de 

Getúlio Vargas em 1937, com a criação do Estado Novo, de características 

fascistas. 

Umbanda, Ditadura Vargas e a Primeira Federação 

A religião que florescia espontaneamente passa a ser conduzida pelo ideal 

da unificação: esta era genuinamente brasileira. Afirmação esta, também 

encontrada na boca do umbandista José Álvares Pessoa, porque reúne as 

contribuições das três raças que formam o povo brasileiro. Nela encontraríamos: 

 “a experiência do branco, a tradição do índio e a magia do 

negro” (Oliveira 2008, 104). 
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De alguma maneira as primeiras lideranças umbandistas foram direta ou 

indiretamente defensoras do Estado Novo de Getúlio Vargas. Inclusive se tem 

registro de alguns terreiros que traziam pendurados em suas paredes, fotos de 

Getúlio Vargas. Nem por isso a perseguição deixou de ocorrer, uma vez que, 

perseguição e repressão aos cultos de Umbanda eram uma das características do 

Estado Novo.  

Os cultos acabavam por serem vítimas de extorsão em troca de falsa 

“proteção policial”. O argumento utilizado pela policia era de que a “macumba” 

tinha ligações com o comunismo ou em outras palavras, “os macumbeiros eram 

todos comunistas”.  A ditadura Vargas conseguiu o feito de “associar” os 

praticantes de Umbanda, pejorativamente chamados de “macumbeiros” a 

subversão, ao comunismo. Alguns policiais chegaram ao ponto de dizer que, 

Ogum (representado pelo santo católico São Jorge), que vestia uma capa 

vermelha, foi identificado como o Cavaleiro Vermelho. 

A história tem mostrado que, onde há violência, repressão, o grupo atacado 

tende a buscar alguma maneira para se proteger da mesma e com os 

umbandistas não foi diferente. Novamente reaparece a figura da entidade o 

Caboclo da Sete Encruzilhadas, o qual determinou que se fundasse uma 

organização que seria o “guarda-chuva” das Tendas de Umbanda. Assim, em 

1939 o médium Zélio de Moraes com outras lideranças fundaram, no Rio de 

Janeiro a FEDERAÇÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DO BRASIL, cujos objetivos 

foram detalhados no artigo 1º do estatuto: 

a) Unificar e superintender as suas tendas ou cabanas filiadas; 

b) Orientar o ritual e a liturgia de todas essas tendas e cabanas, bem 

como estudar-lhe os fenômenos que dizem respeito às manifestações 

espirituais; 

c) Proteger e amparar a doutrina de umbanda, unificando-a em todos os 

seus aspectos essenciais. 

Porém, o seu objetivo primordial foi o de oferecer proteção aos seus 

filiados diante da intolerância religiosa, cuja força de manifestação estava na 

repressão policial. 
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No ano de 1941 aconteceu o 1º Congresso de Umbanda e, um dos 

encaminhamentos do mesmo foi de nova denominação da Federação, a qual 

passou a ser denominada UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DO BRASIL 

(U.E.U.B.). Aqui também surgiu uma proposta com o intuito de se escapar da 

repressão policial, visto que os grupos Afro-Brasileiros em sua grande maioria 

eram visados pela polícia, por isso, uma tentativa de desafricanização da 

Umbanda. 

Já o ano de 1945, traz um novo recomeço para a Umbanda, ou seja, é o 

fim da Ditadura Vargas, temos uma nova expansão do Movimento Umbandista a 

nível nacional. A partir deste episódio, nos diversos Estados como: Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais abrigaram novos centros e federações. O 

Movimento Umbandista migra em direção ao Rio Grande do Sul. Este 

crescimento merece uma atenção especial, ao analisarmos o contexto social da 

época de 1940 encontramos um modelo político-ideológico com o qual o 

Movimento Umbandista parece sinalizar certo grau de identificação. 

É o surgimento do Estado Novo, agora com um regime autoritário, o qual 

cria condições, estimulava a representação dos diversos segmentos sociais pela 

via corporativista. Assim temos o que poderíamos chamar de processo de 

instituicionalização da Umbanda, com a criação de federações, não há dúvida que 

o mesmo se deu como um reflexo do processo de mudança pela qual passava a 

sociedade brasileira. É óbvio que a co-existência das diversas federações não 

ocorreu de maneira pacifica, principalmente quando se tratava da defesa de dois 

pontos de vista diferentes de como doravante deveria se desenvolver o processo 

de expansão do Movimento Umbandista, dois pólos distintos: o chamado de 

“Desafricanização” e o de “Africanização”. Questão esta que ainda hoje tem 

provocado bastante discussão. Ao que nos parece, a análise da religião 

umbandista mostra assim que no processo de integração social existe um duplo 

movimento de absorção de valores da sociedade global: são eles valores culturais 

e de classe. Contudo queremos trazer também a contribuição de Renato Ortiz 

para quem “o conceito de legitimação deriva da sociologia weberiana e encerra 

dois sentidos que, embora complementares são, entretanto distintos.” Ortiz 

também nos diz que: 
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 Como todo sistema simbólico, a Umbanda tende a legitimar a 

objetivação dos elementos de ordem sagrada que se 

encaixam dentro da lógica do universo religioso. Este esforço 

de legitimação, de explicação do mundo, é necessário, pois 

não se deve esquecer que a religião umbandista é um valor 

novo que emerge no seio da sociedade brasileira. Isto faz 

com que a religião se aproprie dos valores dominantes da 

sociedade global como elementos legitimadores, num sentido 

que muitas vezes se assemelha àquilo que os antropólogos 

chamaram de “fundação do mundo” quando estudaram os 

mitos das sociedades primitivas. O processo legitimador situa-

se dentro de uma perspectiva histórica; ele determina o 

momento em que a religião busca um status, em conformidade 

com o conjunto de valores da sociedade brasileira. 

Encontramo-nos, portanto diante de um processo de 

integração, mas de uma integração legitimada pela 

sociedade; daí a recusa e o horror das práticas negras e dos 

preconceitos de classe. A análise do discurso umbandista 

mostra como se desenvolve o trabalho da intelligentzia 

religiosa na busca de um status que corresponda aos valores 

dominantes da sociedade global. Ela ensina ainda de que 

forma estes valores dominantes agem como elementos e 

legitimação de uma religião emergente (Ortiz, 2ª reimpressão, 

2010, 163-164). 

Quanto à sua existência a Umbanda é uma religião nova, com 

aproximadamente um século de existência. Em nossa observação é possível 

constatar ali um sincretismo religioso, ou seja, absorveu algumas coisas do modo 

de ser cristão-católico, dos indígenas e dos africanos é o que está visível em sua 

base aos olhos de um bom observador. Ela não faz nenhum tipo de segregação 

entre seus adeptos, mas, está sempre aberta a acolher a todos, 

independentemente de raça, cor, classe social ou opção sexual. Ela não adota 

práticas agressivas de conversão religiosa, pois entende estes procedimentos 

como uma violência contra a consciência das pessoas, optando então, por 
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somente auxiliar a quem adentrar em seus terreiros. No plano econômico, a 

Umbanda deveria ser, sinônimo de prática caritativa7 e, embora seja lícito da parte 

dos médiuns ou de pessoas que freqüentam os terreiros, no sentido de 

contribuírem para a manutenção deles ou para a realização de eventos de cunho 

religioso ou assistencial.  

Do ponto de vista da representação social, a Umbanda está carregada de 

valores e qualidades nas entidades que baixam nos terreiros, tais como: o negro 

não respeitado nem na sua condição de idoso, também colocado na rua pelo 

advento da abolição é o preto-velho representante da bondade, da autoridade 

familiar, a sabedoria, o trabalho, a humildade; o caboclo, a força, a honra, a 

liberdade, o Zé Pelintra, a esperteza que só tem quem estava cansado de 

apanhar, a Pomba Gira é a mulher que soube se “virar” para auxiliar a família em 

função da situação a que foi exposta a comunidade de ex-escravos: “sem teto e 

sem emprego”. 

De qualquer maneira, além de sistema religioso em elaboração, a 

Umbanda constitui-se também como uma forma de resistência, para a 

comunidade negra de ex-escravos, não aceita pela “elite kardecista”; ainda que 

estas manifestações sofreram por algum tempo perseguição da polícia ou tenham 

sido rotuladas como distúrbio mental pela ciência. 

1.3 A função do Terreiro e do Médium 

Um das definições para o Terreiro, é seguinte: “É o local onde são 

realizadas as cerimônias dos cultos aos Orixás e onde são atendidos os que ali 

vão em busca de proteção...” (Pinto, 2010, 6ª Edição, 190). Em relação ao 

Médium, temos: “É aquele que tem o privilégio de ser intermediário entre os 

espíritos e os seres encarnados. Nem todas as pessoas podem ser médiuns, pois 

que a mediunidade não pode ser plenamente desenvolvida em qualquer um. A 

missão de um médium, principalmente na Umbanda, é muito delicada e exige 

capacidade de sacrifício, espírito de caridade, bom comportamento e vida pura” 

(Pinto, 210, 6ª Edição, 124). Sobre esta postura do médium, veremos mais 

adiante quando falarmos dos dois terreiros por nós visitados. 

                                                           
7
 Ainda que possam existir terreiros onde haja algum tipo de cobrança pecuniária.  
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É oportuno também lembrar que, não é nossa intenção aprofundarmos 

estes dois temas, por serem muito complexos e, não são o foco primário da nossa 

pesquisa, certamente alguns elementos, na visão daqueles que são membros 

nativos da Umbanda ficaram de fora, porém o nosso intuito é de apenas dar uma 

visão panorâmica aos nossos leitores e, também porque o Terreiro e o Médium 

desempenham um papel importante para as pessoas que procuram algum tipo de 

ajuda na Umbanda. 

O Terreiro 

Em relação ao Terreiro, hoje em virtude da existência das Federações e/ou 

Associações, é necessário e importante que o mesmo obtenha filiação junto às 

mesmas e, conseqüentemente, obtendo registro e a licença de funcionamento, é 

preciso ter também uma diretoria constituída. Ele também é o lugar que dá 

sustentação a todas as ações iniciadas dentro dele. Isto não significa que não 

existam terreiros fora destas condições. 

Tecnicamente no Terreiro em dia de funcionamento ou de gira: 

encontramos: o Pai e/ou a Mãe de Santo (Babalorixá ou Ialorixá), os quais 

também são médiuns de incorporação, depois temos outros médiuns de 

incorporação, colaboradores, distribuindo fichas, organizando a entrada e o 

atendimento de consulentes e os freqüentadores que podem ser adeptos (fiéis) da 

Umbanda ou consulentes casuais em busca de solução para suas demandas. 

Podemos dizer que o Terreiro possui uma função social, já que a Umbanda 

se caracteriza por uma base de caridade espiritual e também material. Como 

vimos anteriormente não é permitido cobrar por nada do que é realizado no 

Terreiro por aqueles que ali acorrem. A Umbanda tem como proposta e para isso 

se serve do Terreiro e do Médium se constituir como um lenitivo em meio a uma 

sociedade iníqua, violenta e imoral, entre tantos outros problemas que afligem a 

humanidade. O Terreiro é o lugar da doação, da gratuidade, do colocar-se a 

serviço da demanda do outro; contribuir para uma melhoria social, para o bem 

estar do próximo. 

Alguns terreiros de acordo com a sua estrutura material e pessoal humano 

à sua disposição, atuam também na área médica (medicina tradicional), 
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odontológica, fornecimento de medicamentos, atendimento psicológico ou 

prestando auxílio a asilos, creches, etc. Muitos empresários e profissionais das 

mais diversas áreas (médicos, dentistas, psicólogos, professores, advogados, etc) 

vão cada vez mais se aproximando da religião e da causa umbandista. 

Concluímos então que a Umbanda participa cada vez mais ativamente dos 

propósitos sociais, onde na maioria das vezes o poder público vem a faltar, a 

Umbanda se faz presente, se manifesta com seus mensageiros divinos, a 

bondade, a gratuidade dos guias espirituais é colocada a serviço da sociedade. 

Por isso ao tentarmos conhecer, entender melhor a Umbanda é preciso ir ao 

encontro do seu aspecto caritativo, no sentido transcendente e amplo da caridade 

espiritual praticada pelos seus guias espirituais, que materializa na pessoa do 

médium e de seus adeptos. Aos poucos, a Umbanda vai se constituindo e se 

firmando também como um meio de suavizar alguns dos problemas que afligem o 

homem e a mulher do nosso tempo. 

Médium/Mediunidade 

Quando o assunto é mediunidade podemos falar de duas situações muito 

concretas e cujas práticas são tão antigas, cuja origem se perde no tempo: 

mediunidade de inspiração e a de incorporação. No nosso caso daremos 

prioridade à segunda, tendo em vista que ela desempenha papel fundamental em 

nosso tema de pesquisa. 

Para os umbandistas e demais seguimentos ligados ao espiritismo, a 

mediunidade é a faculdade da qual algumas pessoas são portadoras e que, se for 

desenvolvida de uma forma coerente e equilibrado, poderá servir como portal de 

comunicação entre os dois planos: o material e o espiritual. Em se tratando da 

Umbanda podemos dizer que a mediunidade e a magia caminham de mãos 

dadas com a religiosidade umbandista. Creio que não seria temerário afirmar que 

desde que a humanidade existe a mediunidade sempre coexistiu com ela e, no 

decorrer da história foi aceita por algumas religiões e fervorosamente combatida 

por outras, ocasião em que qualquer tipo de manifestação mediúnica era rotulada 

de demoníaca. Dito esta breve palavra sobre mediunidade, falemos sobre o 

médium umbandista. 
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Na Umbanda o médium constitui o núcleo do Ritual de Umbanda no plano 

material e, essencialmente do médium de incorporação. Pois, como veremos mais 

adiante, é através dele ou dela (já que este poderá ser um homem ou uma 

mulher) que as entidades irão falar, agir e curar. Embora ornar-se um médium 

seja um processo feito de passos, ele ou ela já nasce médium, já traz consigo o 

dom da mediunidade, o qual precisa ser desenvolvido, por isso, o médium 

iniciante precisa de toda atenção, carinho, apoio e respeito da parte daqueles e 

daquelas que já possuem sua mediunidade em plenamente aflorada. 

O médium é aquele através do qual o Plano Espiritual entra em contato 

com o Plano Material. Já no continente africano, seus habitantes também já 

estabeleciam algum tipo de comunicação com a espiritualidade, embora o 

fizessem de uma forma diferente. Na África as diversas etnias cultuavam seus 

orixás, as forças da natureza. Ao som dos atabaques, emitindo vibrações, 

entravam em comunicação com os espíritos. Os negros africanos ao serem 

trazidos como escravos para o Brasil trouxeram em sua bagagem este modo de 

viver a espiritualidade, isto é, a comunicação com os que já se encontravam no 

plano espiritual. 

Alguns afirmam: “existir 101 tipos de mediunidade, 

destacando alguns como sendo mais importantes: a vidência, 

a incorporação, a intuição, a clariaudiência, a clarividência, o 

transporte e a psicografia” (Almeida, 1ª Ed., 2009, 24). 

Como dissemos acima, em virtude do nosso tema de pesquisa, iremos nos 

ater ao médium de incorporação. 

Incorporação 

Vejamos inicialmente uma fala explicita sobre este tema: 

 A incorporação é dom que tem um médium de receber no 

seu corpo a vibração de um espírito. Pra que ela ocorra, é 

necessário que exista uma sintonia entre „mente do espírito‟ 

(sentido figurado) e o cérebro do médium. Para entendermos 

exatamente esse mecanismo, digamos que, por exemplo, a 

mente do indivíduo vibra a 1.000 vibrações por segundo e a 
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do espírito, a 2.000. Este precisa então baixar sua vibração 

para 1.500, acelerando ao mesmo tempo a do médium para o 

mesmo valor. Quando isto acontece, ocorre a sintonia e 

automaticamente se processa a incorporação (Almeida, 1ª 

Ed., 2009, 24). 

Considera-se na Umbanda dois tipos de incorporação: a parcial e a 

integral. A incorporação “integral” é aquela em que é atingida a plena sintonia 

entre as mentes do médium e do espírito. O espírito “monta” no médium “cavalo” 

e o domina totalmente. Este fica em estado sonambúlico, adormecido, não tendo 

a menor condição de interferir nos acontecimentos que se seguirão. O médium 

não participa de coisa alguma, ficando inclusive insensível à dor. Seria como se, a 

pessoa do médium desaparecesse e outra tomasse o seu lugar. A outra seria a 

incorporação “parcial”, a qual por não atingir a sintonia ideal com o espírito, o 

médium fica “meio a meio”, isto é, ele sabe que está ali, sente, vê, observa tudo, 

mas não controla o raciocínio, fica como espectador de si mesmo. Em meio a esta 

situação, ele perde a noção de muitas coisas que ocorrem (basicamente de tudo): 

depois da desincorporação, ele não lembra com quem falou ou que falou. Mais 

adiante iremos relatar a experiência real de alguns médiuns por nós entrevistados 

nos dois Terreiros em que realizamos a nossa pesquisa. 

Face nossa exposição concluímos ser o Terreiro inicialmente de suma 

importância por ser o lugar, o espaço geográfico onde as entidades descem para 

trabalhar, atender aos consulentes nas suas mais variadas demandas; é também 

o lugar da celebração, da festa, do encontro do “povo do axé”. Num momento em 

que a Medicina atinge um alto nível de sofisticação tecnológica, vemos proliferar 

nos centros urbanos do país, homens e mulheres a procura de soluções mágicas 

para doenças. Doenças estas para as quais a Medicina não foi capaz de dar uma 

resposta satisfatória, isto é, que recuperasse a saúde. Assim, a esperança de 

cura leva semanalmente pequenas multidões às portas dos Terreiros de 

Umbanda. 

Com relação ao médium tornar-se-á sem sombra de dúvida, figura 

indispensável, pois, no meio umbandista, isto é, no espaço dos Terreiros, é 

incontestável para os freqüentadores o fato de haverem curas. Nestas curas, as 
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quais vieram a se constituírem solução na recuperação da saúde, tem se 

consciência de ser o agente intermediário – o médium. Estes estão conscientes 

que a espiritualidade: os guias, caboclos, pretos velhos, os exús, etc, é deles que 

vem a força para a cura, a qual também em muitos casos soma-se ao trabalho da 

medicina, especificamente ao do “capudo” (é como as entidades se referem aos 

médicos). 

Apresentamos a seguir, um relato oportuno sobre este tema:  

“Há alguns anos, mais precisamente em janeiro de 1986, um 

fato ocorrido no Rio de Janeiro resultou num grande debate 

nacional, através da mídia, com lances de sensacionalismo, 

colocando em questão as relações entre a medicina erudita 

dos médicos formados em universidades e os sistemas de 

cura alternativos, neste caso em particular, a pajelança 

indígena (lembramos que a pajelança, também faz parte das 

manifestações rituais dos Terreiros de Umbanda). Um 

conhecido cientista, o biólogo Augusto Ruschi, desenganado 

pela medicina oficial, foi tratado de complicações hepáticas 

provocadas pelo envenenamento por um „sapo dendrobata‟, 

segundo o próprio Ruschi, por dois pajés indígenas: Raoni, 

conhecido líder Kayapó, que pouco antes do fato havia se 

autoproclamado como xamã, e Sapaim, respeitado pajé 

Kamayurá. O debate permitiu o confronto entre tendências 

diferentes do pensamento cientifico dominante, com a 

manifestação de opiniões tanto daqueles, bem como, da 

maioria que consideravam a experiência como um exemplo 

de farsa e charlatanismo, como daqueles que, adotando uma 

posição francamente “naturalista” – como o próprio Ruschi -, 

acreditavam na eficácia de uma medicina indígena de tradição 

milenar, graças ao conhecimento de ervas de nossa rica flora, 

embora recusassem os aspectos mágicos e religiosos 

envolvidos na terapia empregada pelos pajés indígenas” 

(Prandi 2004, p. 14-15).  
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Um dos Terreiros onde fizemos nossa pesquisa realiza uma vez por mês 

uma gira com o nome “Pajé de Cura”, ocasião em que os médiuns incorporam 

aos mais variados pajés (indígenas) os quais ministram curas através de passes e 

utilizando ervas. A figura do médium indispensável para a incorporação, sem o 

qual, seria impossível a realização deste trabalho.8 O uso de folhas, raízes e 

ervas pela Umbanda, atuam como catalisadores para as mais variadas patologias 

existentes, tanto no campo físico, como no espiritual, são apropriadas para 

limpeza e para a cura.  De uma coisa temos certeza, sem o médium, o aparelho, 

o cavalo ou até “o meu menino”9, como algumas entidades em um dos Terreiros 

por nós pesquisado costuma se referir ao médium, enfim, o homem ou a mulher 

que tem o dom de vibrar na mesma sintonia que a entidade por ele ou por ela 

recebida, não teríamos incorporação. 

Conclusão 

No presente capitulo procuramos apresentar as origens do surgimento da 

Umbanda no Brasil e na cidade de São Bernardo do Campo, onde estão situados 

os terreiros por nós pesquisados. 

No início do século XX o desenvolvimento industrial na região do sul do 

país, e a proletarização de negros e mestiços permitiu o aparecimento de um 

espiritismo urbano e, este por sua vez deu origem à Macumba, e esta como vimos 

no caminho percorrido para a construção do primeiro capítulo, passou a ser 

denominada Umbanda. Se quisermos dar uma simples definição de Umbanda 

diremos: “um misto de reconstrução dos antigos sistemas religiosos africanos, 

sobre novas bases e da destruição dos antigos sistemas de valores ou de 

controle social”. É certo que esta definição não diz muito sobre a Umbanda, 

porém já nos dá uma base de por onde podemos começar. 

É seguro afirmar que o surgimento da Umbanda foi o primeiro sinal de 

mudança que sobreveio nas classes baixas da sociedade, influenciada por uma 

escolaridade mínima (para atender as exigências operacionais da indústria), pela 

mistura de raças nas fábricas e pelas novas necessidades nascidas com as 

                                                           
8
  Oportunamente apresentaremos o resultado da nossa participação em uma destas giras, com a inclusão 

de registros imagéticos por nós realizado. 
9
 TENDA UMBANDA NOSSA CASA NOSSO TERREIRO em Rudge Ramos – S. B. C. – SP. 
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transformações da estrutura social. Nosso estudo nos permitiu ir a encontro da 

Umbanda historicamente carregada de preconceitos pelos quais a mesma ainda 

hoje está cercada. 

Decorrido o episódio da passagem da Macumba para a Umbanda 

entramos na fase onde o jovem Zélio Ferdinando de Moraes incorpora o Caboclo 

das Sete Encruzilhadas e, este utilizando o médium, anunciou o tipo de missão 

que trazia do Astral: fixar as bases de um culto, no qual todos os espíritos de 

índios e preto-velhos poderiam executar as determinações do Plano Espiritual. 

Numa segunda incorporação o Caboclo foi imediatamente ao atendimento de um 

paralítico, curando-o no mesmo instante. Inúmeras pessoas doentes ou 

perturbadas tomaram passes e muitas se disseram curadas. Assim, nascia uma 

religião quem em seus métodos estaria envolvida com a cura das doenças. Uma 

das grandes pedras no caminho da humanidade, de cuja qual a medicina 

tradicional nem era dotada das ferramentas necessárias para removê-la. Ao 

tomarmos conhecimento destes fatos nos sentimos motivados a encaminhar 

nossa pesquisa nesta direção, ou seja, pesquisar sobre as curas que ocorrem na 

Umbanda. 

Ainda com relação ao surgimento da Umbanda que no final da seção de 

incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o mesmo ditou as normas para 

a seqüência dos trabalhos, inclusive atendimento absolutamente gratuito, 

roupagem branca, simples, sem atabaques, nem palmas ritmadas e os cânticos 

seriam baixos, harmoniosos. A esse novo tipo de culto que se formava nessa 

noite, a Entidade deu o nome de UMBANDA, que seria “a manifestação do 

espírito da caridade”. A partir daí seguiram-se as manifestações de várias outras 

entidades, bem como, o surgimento das primeiras tendas no Rio de Janeiro e em 

diversos outros estados.  As tendas ou terreiros constituem-se no lócus por 

excelência da produção e reprodução do sagrado; neles foram gerados os mitos 

primordiais da Umbanda consubstanciados nas figuras dos Caboclos, Pretos 

Velhos, Exus e Pombas Giras, secundados por inúmeros outros de elaboração 

mais recente. Destaque também para os terreiros e os médiuns que foram de 

fundamental importância na gênese da Umbanda. É fato que, constituindo-se sob 

a forma de grupos religiosos auto-suficientes que mantêm pouca relação entre si, 

as tendas de Umbanda não se configuram institucionalmente como Igreja. 
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Ao tratarmos do tema gênese e a expansão do Movimento Umbandista 

poderia ser feita a partir de três momentos: o primeiro, o surgimento, o 

desenvolvimento das casas (Tendas), quando ainda não existia entre elas 

nenhum laço de organização (final do século XIX e início do século XX); o 

segundo, quando uma camada de intelectuais toma consciência da emergência 

de uma nova prática religiosa e decide orientá-la no sentido de integrá-la à 

sociedade brasileira (a partir da década de 1930); e neste mesmo ano a subida ao 

poder de Getúlio Vargas; e o terceiro, a partir da consolidação do regime de 

Getúlio Vargas em 1937, com a criação do Estado Novo, de características 

fascistas. 

Passamos também pelo período de surgimento das federações, o qual não 

ocorreu de forma pacífica, principalmente quando se tratava da defesa de dois 

pontos de vista diferentes de como doravante deveria se desenvolver o processo 

de expansão do Movimento Umbandista, ou seja, à partir de dois pólos distintos: o 

chamado “Desafricanização” e o de “Africanização”. Questão esta que ainda hoje 

provoca muitas discussões. Descobrimos também que, na Umbanda do ponto de 

vista da representação social, a Umbanda está carregada de valores e qualidades 

nas entidades que baixam nos terreiros, tais como: o negro não respeitado nem 

na sua condição de idoso, também colocado na rua pelo advento da abolição, é o 

preto-velho representante da bondade, da autoridade familiar, a sabedoria, o 

trabalho, a humildade; o caboclo, a força, a honra, a liberdade; o Zé Pilintra, a 

esperteza que só tem que estava cansado de apanhar; a Pomba Gira é a mulher 

que soube se “virar” par auxiliar a família, por conta, da situação a que foi exposta 

a comunidade do ex-escravos: “sem teto e sem emprego”. De qualquer maneira, 

além de sistema religioso em elaboração, a Umbanda constituiu-se também como 

uma forma de resistência, para a comunidade negra de ex-escravos e recusada 

pela “elite kardecista”. 

Não temos dúvidas ser a Umbanda uma religião de resistência e que a 

duras penas ela encontrou o seu caminho e foi conquistando seu espaço e foi na 

cidade de São Bernardo do Campo, nos dois terreiros por nós estudados que nos 

fora possível confrontar o hoje, o aqui e o agora da Umbanda e será nos  

próximos capítulos que iremos constatar o papel da Umbanda na recuperação da 

saúde do homem e da mulher pós-moderno.  
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Capitulo II 

Os Dois Terreiros: Corpo, saúde, doença na Umbanda em São Bernardo do 

Campo 

“Depois do nascimento caminhamos, inexoravelmente, para a morte. Caminhamos 

„fatalmente‟ para ela. É a única certeza que temos, sendo todo o resto incertezas, 

portanto, devemos encará-la com naturalidade.” 

Yamunusiddha Arhapiagha
10 

Introdução 

 Neste capitulo vamos tratar da presença da Umbanda na cidade de São 

Bernardo do Campo nos bairros da Vila Rosa e Rudge Ramos, por nós escolhido 

para a realização da nossa pesquisa. Para facilitar o nosso diálogo denominamos 

o terreiro da Vila Rosa de Terreiro A e o terreiro de Rudge Ramos de Terreiro B. 

Quanto ao Terreiro A, o mesmo é marcado pela simplicidade do bairro, do local 

onde está situado e pela humildade, disponibilidade e um imenso espírito de 

caridade da mãe de Santo chefe do terreiro, a Mãe Jandira. O Terreiro A possui 

atendimento três vezes na semana para as mais variadas demandas, sendo que 

a principal delas são aquelas relacionadas as questões de recuperação da saúde. 

No sentido de solucionar tais demandas o terreiro concentra o seu trabalho em 

duas atividades: os rituais semanais e o Ponto Riscado feito individualmente para 

cada pessoa doente. 

 Como é comum a todo terreiro, o Terreiro A também realiza algumas festas 

de Santos durante o ano, as entidades principais que dão a orientação espiritual 

da casa são: Pai João (mais conhecido como “Nego Véio”, como é 

carinhosamente chamado pelos freqüentadores da casa) e a Cabocla Jurema, 

ambos incorporados pela Mãe Jandira. Por opção da própria Mãe Jandira o seu 

terreiro não possui qualquer tipo de vinculação administrativa, ou seja, não possui 

diretoria ou algum tipo de estatuto e nem está ligado a algum tipo de associação 

ou federação, pois, segundo palavras dela, no passado isto só lhe trouxe dor de 

cabeça, assim, em um determinado momento em concordância com seus guias, 

decidiu trabalhar desta forma, coisa da qual ela diz não se arrepender. Quanto ao 
                                                           
10

 Rivas Neto (Sacerdote, Mago e Médico) da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino (OICD) 
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bairro onde o terreiro está situado, o poder público deixa a desejar na área da 

saúde, não poucas vezes, durante a realização da nossa pesquisa, nos foi 

possível flagrar mães trazendo crianças, mulheres gestantes, que se dirigem a 

casa para receber benzimentos, ocasião em que Mãe Jandira incorpora o Sr. 

Nego Véio, a entidade tem um carinho muito grande pelas crianças.  

 Já o Terreiro B, também por nós também estudado possui uma constituição 

bem diferente do Terreiro A, a começar que o mesmo também é uma entidade 

civil de direito privado, afiliada a Associação Federativa da Cultura e Cultos Afro-

Brasileiros de São Bernardo do Campo (AFECAB). O terreiro é popularmente 

conhecido como Tenda de Umbanda Nossa Casa Nosso Terreiro, onde os 

ministros religiosos principais são: o Sr. Meirelles e sua esposa Lucilia, 

acompanhados nos trabalhos da casa pela filha mais nova do casal Tuany. 

 O Terreiro B está situado em um dos bairros mais desenvolvido da cidade 

de São Bernardo do Campo, com uma infra-estrutura muito superior a da Vila 

Rosa, onde está situado o Terreiro A. Além dos rituais de Umbanda comuns a 

praticamente todas as casas, o Terreiro B oferece um diferencial no tratamento 

das questões ligadas à doença que é o Reiki cujas sessões acontecem na casa 

às quintas-feiras, cuja aplicação se dá por parte de alguns médiuns entre eles 

Mãe Lucilia, porém, sem incorporação. O Terreiro B dá atendimento aos 

freqüentadores principalmente aos sábados onde um corpo grande de médiuns 

incorpora as mais variadas entidades para, também atender as mais variadas 

demandas, em número maior, relacionadas às questões da recuperação da 

saúde. 

 Neste capítulo trataremos também de outras questões que estão 

intimamente ligadas ao dia a dia dos dois terreiros, tais como: o perfil dos seus 

seguidores, a questão do corpo como lugar da saúde e da doença, ou ainda, de 

maneira mais objetiva, qual a visão que a Umbanda possui da saúde e da 

doença. A Umbanda fala de um Ser em existência, o qual é portador de 

angústias, anseios, sofrimentos, projetos, esperanças, na qual doenças mentais, 

físicas, morais poderão eventualmente aflorar uns e frustrar os outros. 
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2. 1 Dois Terreiros Visitados e Pesquisados na Cidade de São Bernardo do 

Campo 

 Nesta parte iremos oferecer as informações por nós levantadas nos dois 

terreiros ou tendas em que realizamos a nossa pesquisa. Encontraremos aqui 

informações detalhadas de ordem administrativa e religiosa, bem como, da 

atuação dos terreiros com relação aos freqüentadores da Umbanda, como dos 

que, eventualmente os procuram com objetivo de solução para alguma demanda. 

- O Terreiro A 

 A simplicidade, a humildade, a disponibilidade e a caridade são 

características marcadamente presentes na vida de Mãe Jandira e no dia a dia do 

seu Terreiro. Seu nome completo, Jandira de Lima Carvalho, casada com o 

senhor Ademar de Carvalho com quem teve três filhos: Sonia Cristina de 

Carvalho, Marco Antonio de Carvalho e Carlos Eduardo de Carvalho e, como 

dissemos acima a caridade marcante na vida de Mãe Jandira fez com que ela 

ainda adotasse mais três filhos. Mulher simples de baixa escolaridade, nascida no 

sertão da Bahia, exerceu durante muito tempo o ofício de costureira, hoje se 

dedica somente aos afazeres domésticos e ao Terreiro de Umbanda, seu esposo 

vive da aposentadoria e da reciclagem de materiais recolhidos no bairro com seu 

carrinho. 

 Ao contrário do Terreiro B, Mãe Jandira é a única sacerdotisa responsável 

pelo Terreiro, não possui Estatuto e também não é filiada a nenhuma entidade ou 

associação, seja de Umbanda ou Espírita. Foram palavras dela: “depois de muita 

confusão, preferi trabalhar somente eu e os meus guias.” Isto não quer dizer que 

não existam outros médiuns auxiliando Mãe Jandira no trabalho do Terreiro no dia 

a dia, apenas significa que ela não possui toda a formalidade legal (jurídica) que 

fazem parte da estrutura de quase todos os terreiros hoje em dia. O Terreiro de 

Mãe Jandira é muito simples, não possui nenhum tipo de fachada que o 

identifique, funciona num quarto nos fundos da casa onde ela reside com seu 

esposo e sua filha Sonia. A casa conta atualmente com um corpo de 22 médiuns 

entre eles Mãe Jandira e sua filha Sonia. Entre os médiuns temos os mais 

diversos profissionais: professores, autônomos, domésticas, químicos, 

instrumentistas cirúrgicos, etc. Quem sabe, com o intuito de corroborar o quesito 
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humildade, a entidade da casa mais procurada e, que é incorporada por Mãe 

Jandira é um Preto-Velho, o Pai João, mais conhecido como “Nego Véio”. 

 A casa atende em média de 20 a 30 pessoas as 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras com 

as mais variadas demandas, inclusive àquelas relacionadas à recuperação da 

saúde, objeto de nossa pesquisa. O trabalho principal ligado a recuperação da 

saúde é o ponto riscado, do qual falaremos mais a frente. Existem algumas festas 

importantes que são realizadas durante o ano, tais como: a Festas das Matas 

(Abril), Todos os Orixás (no período compreendido entre 30 maio até 15 de 

junho), e a Festa de Cosme, Damião e Doum (1º Dom depois de 27 de setembro) 

e no mês de dezembro a já tradicional Festa a Iemanjá. Durante o mês também 

são realizados vários atos de acordo com as mais variadas demandas com a 

incorporação do Senhor Nego Véio ou da Cabocla Jurema, esta sobretudo para o 

Ritual de Descarrego. 

 Também como é dever de todo umbandista praticar a caridade, conforme a 

orientação dos guias e, como dissemos acima é uma das características 

marcante na vida de Mãe Jandira e da sua casa, uma vez, ao ano como grupo de 

umbandista, vão ao Hospital do Fogo Selvagem e as Casas André Luiz para um 

dia de trabalho voluntário. O sustento da casa se dá através de colaboração 

espontânea dos médiuns e freqüentadores e, de vez em quando através de 

alguma rifa de circulação interna. 

Local Onde Está Situado o Terreiro A 

Situado na Rua Rafael Tobias de Aguiar, 112 - Vila Rosa – município de 

São Bernardo do Campo, estabelecida no local há mais ou menos 24 anos sob a 

responsabilidade de Mãe Jandira, encontramos a Tenda de Umbanda Cabocla 

Iara e Cacique Pena Branca, aqui chamada por nós de Terreiro A. A área onde se 

localiza hoje a Vila Rosa pertencia ao Sr. Jerônimo Magnani sendo comprada por 

Samuel Aizemberg. Seu loteamento estava a cargo da Imobiliária Aizemberg (sob 

responsabilidade de Arthur e Isaac Aizemberg) cuja aprovação ocorreu em 1953. 

 Em 1959 foi elaborado e aprovado um plano por esta imobiliária, para 

construção, financiamento e venda de casas populares. Em 1960, o primeiro 

plano de construção escolar de São Bernardo do Campo previa uma unidade na 
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localidade e cujas salas, já na data da inauguração, foram completamente lotadas 

em 1961. A Vila Rosa é a mais antiga do Bairro Independência e há uma hipótese 

de que o nome “Vila Rosa” seja em homenagem à esposa do Sr. Samuel 

Aizemberg que trazia o nome de Rosa Aizemberg. 

 A história da Vila Rosa e de outras pequenas vilas da cidade – localizadas 

numa faixa ao longo da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, avenida 

que liga o Bairro de Piraporinha ao Bairro Assunção, começou a ser traçada a 

partir do chamado barraco pobre dos Butrico, onde viviam dois filhos de Nicolau 

Butrico: Guerino e Italo (o Lau). Ambos eram pobres e miseráveis. Não tinham 

nada na vida ou quase nada. Viviam de favor ali em seu barraco de madeira que 

construíram em terreno cedido por empréstimo pela firma Pinças Grassi. 

Trabalhavam pouco, gostavam de pescar, de plantar alguma coisa, de um bom 

papo. Queixavam-se da vida, da má sorte. Mas diziam que, apesar de tudo, eram 

felizes.11 

 Atualmente os moradores da Vila Rosa contam na área da saúde com um 

único Posto de Saúde. Na área da educação contam com uma EMEI, um CIP 

(Centro de Iniciação Profissional – Municipal) e uma EEPG. Diversos pequenos 

comércios, tais como, mercearias, farmácia, bares e o recém chegado 

supermercado Dias. 

- O Terreiro B 

Conforme consta da cópia do Estatuto Social a nós fornecido pela diretoria 

da casa, levantamos as seguintes informações: a TENDA DE UMBANDA NOSSA 

CASA - NOSSO TERREIRO, é uma entidade civil de direito privado, associação 

religiosa, afiliada à ASSOCIAÇÃO FEDERATIVA DA CULTURA E CULTOS 

AFRO-BRASILEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (AFECAB), sob nº 

002, sem fins econômicos, de caráter filantrópico e beneficente, com sede no 

Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, à Rua Gasparini, nº 

44 – Bairro de Rudge Ramos – São Bernardo do Campo, e com duração de 

tempo indeterminado.  

                                                           
11

 CF. Ademir Médici: São Bernardo, Seus Bairros, Sua Gente, PMSBC, 1981, p. 171-173 
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A Tenda ou Terreiro tem por objetivo, professar e promover a religião 

Umbanda, respeitando os rituais e preceitos desta confissão religiosa, seguindo 

seu regulamento interno a ser construído conforme a necessidade; também 

desenvolve suas atividades executando serviços de atendimento direito à 

comunidade sem distinção quanto à cor, raça ou condição social, credo religioso 

ou filiação partidária; deverá também promover a assistência social, através de 

ações sócio-educativas, bem como palestras, oficinas e outras atividades 

culturais. 

A Tenda de Umbanda Nossa Casa Nosso Terreiro, é constituída por 

número ilimitado de associados, distribuídos nas seguintes categorias: 

a) Fundadores: assim considerados todos os sócios participantes da 

Assembléia Geral para aprovação do Estatuto. 

b) Contribuintes: Todos aqueles que tenham ficha de admissão 

devidamente aprovada e registrada na Secretaria da casa, devendo 

contribuir com quantia pré-estabelecida. 

c) Beneméritos: Todo aquele que tenha prestado serviços relevantes a 

casa, aprovado pelo Conselho Administrativo; com isenção da 

contribuição mensal. 

As fontes de recursos para manutenção da Nossa Casa Nosso Terreiro, 

serão oriundos de doações, contribuições, eventos, parcerias e outros; nunca pela 

cobrança de serviços prestados, quer sejam eles de natureza religiosa e muito 

menos os de filantropia. As aplicações de receitas, rendas, rendimentos, ou 

eventual resultado operacional da Entidade, deverão ser integralmente aplicados 

no território nacional, na manutenção, e no desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais. 

Um aspecto interessante é que, em caso de dissolução da Tenda de 

Umbanda Nossa Casa Nosso Terreiro, não havendo sucessor, isto é, o Diretor 

Espiritual (Sacerdote, Pai de Santo), o respectivo patrimônio liquido, será 

transferido para a AFECAB (Associação Federativa da Cultura e Cultos Afro-

Brasileiros de São Bernardo do Campo) da qual a Entidade é filiada. Atualmente 

em exercício no cargo foi reconhecido, nomeado e eleito como Sacerdote (Pai de 

Santo) o Sr. Roberley Meirelles, sendo Ministro Religioso desta casa. Sendo ele 
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funcionário público Estadual, casado com a Sra. Lucilia Fernanda Quelhas 

Meirelles, também ela funcionária pública Estadual, o casal tem dois filhos, sendo 

que a mais nova Tuany Fernanda Quelhas Meirelles participa ativamente das 

atividades da casa na função de Ogam.12 

A casa possui atualmente uma média de 30 médiuns (homens e mulheres) 

que trabalham na casa prestando assistência religiosa, através da incorporação. 

Entre eles e elas encontramos as mais variadas atividades profissionais tais 

como: pedagogas, psicólogos, comerciantes, empresários, funcionários públicos, 

etc. A casa atende uma média 59 pessoas, duas vezes na semana para a 

assistência aos mais variados tipos de demandas, uma boa parte relacionadas às 

doenças, isto é, pessoas que vão à busca da recuperação da saúde. Além do 

atendimento feito pelas entidades incorporadas nos médiuns para a recuperação 

da saúde, a casa oferece também às quintas-feiras tratamento com Reik. Uma 

vez ao mês acontece a gira de Pajé de Cura, onde são incorporados pajés 

(indígenas), os quais ministram curas através de passes e ervas, mais adiante 

retomaremos este assunto a partir de pesquisas realizadas na casa.  

No âmbito religioso a casa realiza as seguintes festas durante o ano, além 

das giras semanais as terças e sábados (Boiadeiro, Baiano, Caboclo, Cigano, 

Erês, Marinheiro e no final do mês Exú); festas principais: no mês de janeiro 

Oxóssi, no mês de abril Ogum, no mês de maio Pretos Velhos, no mês de julho 

Baianos, no mês setembro Erês, no mês de outubro Boiadeiro e no mês de 

dezembro Iemanjá e, ainda no mês de dezembro como fechamento do ano festa 

de Exú. A seguir trataremos do local onde está situado o Terreiro B e um pouco 

do histórico do casal Meirelles e Lucilia, quais foram os passos dados por ambos 

que culminaram com a abertura do Terreiro. 

- Local Onde Está Situado o Terreiro B 

 É no Bairro de Rudge Ramos, que vamos encontrar a Tenda de Umbanda 

Nossa Casa – Nosso Terreiro, aqui chamada por nós de Terreiro B. 

Estabelecida no local há 03 anos, sob a responsabilidade do casal: Pai Meirelles 

e Mãe Lucilia. No portal Rudge Ramos, podemos obter as seguintes informações: 

                                                           
12

 Tem a função de tocar atabaque e puxar os pontos (cantos) 
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o bairro possui área de 4,60 Km², população de 41.804 habitantes e com 

densidade demográfica de 9.088 Hab/Km². A primeira denominação religiosa a se 

instalar no local foi a Igreja Católica Apostólica Romana, a primeira igreja foi 

construída em 1927. Em 1962, Rudge Ramos estava ganhando sua nova igreja e 

a população local assistia a demolição da antiga capela do bairro. No primeiro 

documento encontrado na garrafa de louça, que estava dentro da parede do altar 

mor da capelinha, estava escrito o seguinte: “1891 – Irmãos Piagentini, 

fundadores do nome e da igreja São João Batista, italianos, filhos de Damiano e 

Deolinda Santini, nascidos em Chiozza, Comuna de Castioglione, Província de 

Mazza Carrara. Nascidos: Tomaso (1862), Romualdo (1863) e Adelfo (1864). 

Rogai por eles.” O cine Boreal perto da capelinha era o ponto de encontro da 

juventude do bairro. A então chamada Vila de São João Batista da Bela Vista é 

que deu origem ao bairro Rudge Ramos. Que depois veio a denominar-se Bairro 

dos Meninos, 12 anos depois (1903), no governo do prefeito Wallace Cohrane 

Simonsen em homenagem a Arthur Rudge da Silva Ramos, o “Dr. Rudge 

Ramos”, delegado de policia de São Paulo e responsável pela restauração da 

Estrada do Mar, na década de 20. O hoje então Bairro de Rudge Ramos foi 

fundado em 26 de dezembro de 1891. Em seu portal encontramos relacionadas, 

diversas associações, cartórios e tabeliães, ONGs e fundações, dezenove 

instituições religiosas, entre as quais não estão relacionados os dois terreiros por 

nós pesquisados, diversos serviços de utilidade pública, nos âmbitos municipais e 

estaduais; na área da saúde encontramos um hospital municipal, um pronto 

socorro e uma Unidade Básica de Saúde (UBS); um grande comércio local, sendo 

que no Portal da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, encontramos 

relacionadas em funcionamento no bairro, nada menos que doze (12) farmácias; 

diversos profissionais liberais e as várias instituições bancárias.  

2.2 Do Kardecismo ao Umbandismo 

 O Sr. Meirelles e a Sra. Lucilia praticamente foram parar na 

Umbanda pela mesma porta e quase simultaneamente. Eles, como casal eram 

ligados ao espiritismo. E, permanecem até o presente, porém agora, à frente de 

uma Casa, também Espírita, só que de confissão umbandista, como veremos a 

seguir. 
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Eles freqüentaram e trabalharam muitos anos no Kardecismo, no Centro 

Espírita Família Unida, lá fizeram o curso de médiuns (estudo da espiritualidade 

na visão de Alan Kardec, baseado no Evangelho Segundo o Espiritismo) 

estudaram muitas obras espíritas de Chico Xavier, o que, segundo eles tornou-se 

base para sua atividade atual. Sem saber a data com exatidão, a Sra. Lucilia 

através do Reiki conheceu um terreiro umbandista. De um grande amigo, Pai de 

Santo também funcionário público Estadual, que queria ser iniciado por ela no 

Reiki e a convidou para ir a sua casa, onde faria o ritual de iniciação, pois os 

conceitos teóricos ela já havia passado para o mesmo. Lá chegando, a Sra. 

Lucilia e o Sr. Meirelles, ao adentrarem ao terreiro, sentiram uma vibração 

diferente de uma casa espírita kardecista, foi o seu primeiro encontro com a 

Umbanda, até então desconhecida para ambos. Daí por diante, decidiram 

conhecer e estudar algumas obras que retratassem a Umbanda, a princípio por 

curiosidade apenas, mas em determinado momento a Sra. Lucilia, durante um 

dos trabalhos no centro espírita kardecista, incorporou o Caboclo Tupyara, Guia 

chefe que a acompanha até os dias de hoje e, por determinação dele ela deveria 

"encontrar" um terreiro para que então desse início a sua caminhada na 

Umbanda.  

A partir daí, as oportunidades se tornaram mais visíveis e então o Meirelles 

através de um amigo, ficou sabendo que no terreiro do Pai Pena Branca e 

Caboclo Ventania, dirigido pela Mãe de Santo, Sra. Aleida Barbara e Pai 

Pequeno Adriano de Camargo ministrava o curso de teologia umbandista. 

Foram conhecer o local e gostaram. Fizeram o curso e então ela passou a 

freqüentar o desenvolvimento mediúnico. Quanto ao Sr. Meirelles ainda 

permaneceu mais algum tempo trabalhando no centro espírita kardecista. Mas em 

pouco tempo também passou a freqüentar a Casa de dona Aleida. Foi nesta casa 

que fizeram a primeira parte do Curso de Sacerdócio Umbandista. Após alguns 

anos que estavam nessa casa, alguns problemas começaram a acontecer entre a 

Mãe de Santo e o Pai Pequeno. Hoje eles acreditam que foi própria 

espiritualidade quem lhes preparou estas mudanças. Pois bem, com a separação 

entre a Mãe Aleida e Pai Adriano (pequeno), um novo terreiro seria inaugurado 

por Pai Pequeno Adriano de Camargo, com o nome de Casa o Templo Escola 

Ventos de Aruanda. Após algum tempo nós fomos trabalhar na casa do Pai 

Adriano, onde sua filha Tuany passou a freqüentar a casa, aprendeu a cultuar 
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(tocar) o atabaque13, quando veio a se tornar ogam. Nessa casa terminaram o 

curso de Sacerdócio e de lá saíram para montar sua própria casa. 

Para a abertura de sua Casa, foram receber orientação da presidente da 

AFECAB, Mãe Maria Emília Campi, que lhes deu assistência não só jurídica, mas 

também espiritual, com informações sobre os assentamentos, sobre os cuidados 

na limpeza da casa... Mãe Maria Emília não só orientou como acompanhou 

ativamente todo o processo de implantação da casa. Em face destes 

acontecimentos, ambos acreditam que serem o tempo todo direcionados pela 

espiritualidade, que além de cuidar de seus umbandistas, ainda direcionam as 

pessoas que terão condições de ajudar, de alguma maneira o desenvolvimento da 

casa. Na opinião da Sra. Lucilia, com relação a nossa presença ali para a 

realização desta pesquisa: “Acho que foi assim também, com o Edmar. A 

espiritualidade o trouxe até nossa casa e sou grata a eles por isso.” 

Quanto ao Reiki é a paixão da Sra. Lucilia. Por que através dele muitas 

portas foram abertas para minha espiritualidade, ela é Reikiana desde 1994. E, 

sempre desejou ter essa oportunidade de trabalhar com essa energia dentro do 

Terreiro, formar novos Reikianos, trazer essa energia para a cura das pessoas 

dentro do Terreiro. Quando estavam na iminência de abrir sua Casa, visualizou a 

oportunidade de colocar seu desejo em prática, isto é, disponibilizar o Reiki dentro 

do Terreiro e, atualmente às 5ªs feiras uma média de 25 pessoas, das quais 

algumas com doenças críticas: câncer, diabetes, pressão alta, outros viciados em 

drogas, perturbados mentalmente com depressão são atendidas, bem como, 

outros que busquem somente o equilíbrio energético.  

Essa é a oportunidade de cuidar das pessoas com uma visão holística e 

espiritual e de dar o atendimento completo, ou seja, aos sábados os guias 

orientam, dão caminho, fazem as consultas, curam em alguns casos; e as 5ª 

feiras os médiuns têm a oportunidade de trabalhar por eles mesmos, isto é, sem 

estarem incorporados. Isto dá a casa um toque diferenciado de outros terreiros 

existentes na cidade, para a Sra. Lucilia a prática do Reiki dá aos médiuns uma 

visão mais aberta de estudo, conhecimento humano e ação da espiritualidade. 

Segundo ela, os médiuns que optam por trabalhar também com o Reiki, têm um 

avanço diferente dos outros. Esses médiuns se desenvolvem mais rápido, é uma 

                                                           
13

  Tambor de origem africana utilizado para acentuar o ritmo dos cantos 
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forma de acelerar a mediunidade e eles se vêem mais co-participantes no 

processo terapêutico de cura umbandista e que, não somente os guias podem 

fazer o trabalho.  

 

2.3 O perfil dos seguidores dos dois terreiros pesquisados 

 

Aplicamos um questionário, a um total 73 freqüentadores nos dois Terreiros 

de Umbanda por nós pesquisados sendo 36 no Terreiro A e 37 no Terreiro B; 

contendo 20 questões sobre a faixa etária, perfil sócio econômico e as motivações 

que levam estes indivíduos a freqüentar estes Terreiros de Umbanda, na região 

de São Bernardo do Campo – SP.  Através da aplicação do questionário, também 

foi possível levantar a informação de como as Religiões de Matriz Africanas, no 

caso em epígrafe, a Umbanda, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de 

São Paulo, contribui para o bem estar e a recuperação da saúde do homem e da 

mulher pós-moderno.  

Após a tabulação e elaboração das tabelas a partir dos questionários 

aplicados nos dois Terreiros, obtivemos as seguintes informações:  

1) Idade: A maioria dos freqüentadores tem idade entre 30 a 60 anos;  

2) A maioria dos freqüentadores são do sexo feminino; 

3)  Mesmo sendo uma religião de matriz africana, seus freqüentadores são 

de raça branca; 

4) Quanto à profissão, independe do cargo que exerce, embora haja uma 

tendência à pessoas com  cargos de liderança. 47%; 

5)  O grau de instrução não influi na escolha da religião, não há analfabetos. 

Uma boa parte está entre superior completo e incompleto (40% ) e o 

Ensino médio  e fundamental 59%  

6) Renda Familiar: A maioria recebe de acima de 7 salários mínimos 

(34,3%), porém uma boa parte (19,2%) recebe acima de 9 salários;     

7) Sobre a atividade física: houve uma equiparação, os que praticam, 

fazem caminhada. A outra metade, não pratica nenhum tipo de atividade 

física;  

8) Lazer: A maioria assiste TV (76,3%) em segundo lugar vem Shows 

(35,6%), e em terceiro a leitura de jornal (24,5%);  
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9) Há quanto tempo freqüenta a Umbanda: 58,5% responderam  que 

freqüenta a  mais  de 09 anos;   

10)  Que religião freqüentava antes: Mais da metade (57,3%) freqüentava a 

religião Católica.  

11)  As razões que levaram a freqüentar o Terreiro: tinham umbandistas na 

família (34,2%); o convite de outros freqüentadores (38,4); 

12)  Benefícios recebidos: Em primeiro lugar, vem a saúde (60%) dos 

freqüentadores; em segundo lugar a melhora nas relações familiares 

(57,4%); em terceiro lugar a solidariedade (47,7%). Não houve 

nenhuma resposta  negativa, isto é, que não houvesse algum tipo de 

melhoria; 

13)  Em relação aos estímulos: 60% concordam que os estímulos são 

importantes para que haja o ritual;  

14)  Onde Reside: 42,3% reside em outra cidade que não a do Terreiro. O 

restante reside no mesmo bairro ou na mesma cidade, mas em outro 

bairro; 

15)  Onde está localizado o Terreiro: 59% respondeu que o bairro onde se 

situa o Terreiro é de classe média baixa.; e 24% responderam que o 

bairro é de periferia. O que nos leva a concluir que uma parte dos 

entrevistados não possui muita clareza quanto à condição social do 

bairro onde está situado o terreiro, já que a condição de periferia não se 

aplica ao Bairro de Ruge Ramos. 

16)  Classe Social onde residem os freqüentadores: 48% reside em bairro de 

classe média alta e 42,4% em periferia ou classe média baixa.  Observa-

se que existe uma equivalência  entre classes sociais. Apesar de 

existirem pessoas que embora residam na periferia, enquanto classe 

social tem seu lugar na classe média. 

17)  Classe do outro bairro que não o do Terreiro: 31% respondeu que 

reside em bairro de classe média alta. 15,5% mora em periferia ou 

classe média baixa;  

Porém 34,4%  dos freqüentadores não responderam  onde moravam; 

18)  Leitura sobre a Umbanda: 36% lê de 1 a 3 vezes por semana; 23%  uma 

ou mais vezes por mês; 19% lê uma ou mais vezes por ano. 20,4% 

nunca leu nada. O restante não respondeu.  
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19)  Curso sobre umbanda: 30,3% já fez cursos sobre a umbanda; 14% fez 

mais de 3 cursos;  a maioria (56%) nunca fez curso algum;  

20)  Conhece alguma Faculdade de Teologia de Umbanda14  

No outro, 54% respondeu que não conhece e 46% respondeu que 

conhece.  

Conclui-se que estes Terreiros, são freqüentados por indivíduos maduros 

(faixa etária entre 30 a 60 anos), com algumas exceções; que a maioria são 

mulheres (64,5%), de etnia branca (79,3%), de profissões e escolaridade 

variadas, tendendo a renda familiar em torno de 06 salários mínimos e ensino 

médio.  São pessoas que conheceram a Umbanda através da família ou convite 

de alguém. Embora a pesquisa mostre que a maioria se diz moradores de bairros 

de classe média alta, freqüentam os Terreiros em periferias e classe média baixa. 

O que nos trouxe certa indignação já que o bairro onde se situa o Terreiro B - 

Nossa Casa Nosso Terreiro possui todas as características de um bairro de 

classe média alta, conforme apresentação que fizemos acima. Fica-nos uma 

interrogação: o que levou os freqüentadores do Terreiro B a reconhecer o bairro 

onde o mesmo encontra-se situado como bairro de periferia? Não são 

conhecedores profundos da Umbanda do ponto de vista acadêmico, lêem pouco e 

não fazem cursos. No entanto todos foram unânimes em responder que o ritual 

traz muitos benefícios em todos os aspectos: em primeiro lugar a saúde, seguido 

da convivência familiar, solidariedade e sucesso profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Esta pergunta não foi aplicada no Terreiro B. 
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SÍNTESE DO PERFIL DOS FREQÜENTADORES COMPARANDO                    
OS DOIS TERREIROS A e B 

 

 

TERREIRO A  

 

TERREIRO B  
 

 

1) IDADE 1) IDADE 

 

86% Tem idade entre 31 a 55 anos  

 

55,5% Tem idade entre 20 a 45 anos  

 

2)  SEXO 2)  SEXO 

 

59,4% Predominância do Sexo Feminino    

 

69,5%Predominância do Sexo Feminino  

 

               3) RAÇA             3)  RAÇA 

 

81% Predomina a Raça branca           

 

77,7% Predomina a Raça branca       

 

4) PROFISSÃO 4) PROFISSÃO 

51,3  Exercem cargos   de liderança  

29,7% Outras funções:  

18,9% Não responderam 

As Profissões não influem nos 

freqüentadores.  

47,2 % Exercem cargos de liderança 

36,2% Outras funções 

16.6% Não responderam 

As Profissões não influem nos 

freqüentadores. 

 

5) ESCOLARIDADE 5) ESCOLARIDADE 

51,3% Têm nível Superior a Superior 

Incompleto 

48,6% Possuem nível médio ou 

Fundamental 

61,1% Têm Nível médio e Fundamental  

38.8% Têm nível superior e Sup. 

incompleto 

 

6) RENDA FAMILIAR 6) RENDA FAMILIAR 

 

72,9% Ganham de 3 a 6 salários min. 

27,1% Ganha m de 7 a  acima de 09 

salários  min.  

O poder aquisitivo não influencia na 

freqüência do Terreiro 

 

50% Ganham entre 3 a 6 salários min. 

41,6 Ganham acima 7 a 09 salários min., 

e mais de nove.   

8,3% Não responderam. Existe Uma 

equiparação entre os salários.  

 

7) ATIVIDADES FISICAS 7)ATIVIDADES FÍSICAS 

 

29,7% Faz caminhada; 

40,5% Não praticam esporte 

 

Restante  praticam  outros esportes. 

 

21,6% não informaram a freqüência de 

dias   

 

43,2% Faz caminhada.  

55,5% Não praticam esporte 

11,1%  Praticam outros esportes 

19,4% Não informaram a freqüência de 

dias.  

Obs.: As pessoas com menos renda 

familiar praticam menos   esportes. 
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2. 4 O Corpo como território da saúde segundo a Umbanda 

 Segundo a Umbanda o corpo como território da saúde, como lugar 

equilibrado, está ligado aos chacras (chakras). São como rodas de energia que 

ficam girando e, estão localizados em determinadas partes do corpo humano. São 

centros de energia ou canais receptores e transmissores de energia vital. São 

centros vitais para a saúde física, mental, emocional e espiritual do homem e da 

mulher. Na concepção umbandista, um bebê ainda não tem todos os chacras bem 

definidos isto, só irá acontecer por volta dos sete anos. E, ao atingirmos a 3ª 

idade aos poucos vamos perdendo a vitalidade dos nossos chacras. Estes 

funcionam interligados. Em nosso corpo físico, ligam-se ou estão posicionados a 

determinadas glândulas endócrinas e órgãos. Os autores falam em 7 Chacras 

Maiores e 21 Menores. Em nossa pesquisa vamos nos ater apenas aos 7 

Maiores. A seguir vamos elencá-los e depois trataremos deles um a um. 

1º Coronário: fixado no topo da cabeça ou ori. 

2º Frontal: fixado na testa, um pouco acima dos olhos.15 

3º Laríngeo: fixado na garganta. 

4º Cardíaco: fixado no peito sobre o coração. 

5º Esplênico: fixado sobre o baço. 

6º Umbilical: um pouco abaixo do umbigo. 

7º Básico: fixado na região sacra. 

 Cada chacra está ligado a um sinal relativo a determinado Orixá que o 

comanda. Em rituais secretos, conhecidos apenas por certos iniciados, tais sinais 

têm a função de harmonizar e ajustar o indivíduo consigo mesmo. Vejamos 

rapidamente, o que nos diz a Umbanda sobre cada um deles: 

- Chacra Coronal: Situa-se no alto, no cimo da cabeça, sendo o mais brilhante de 

todos os chacras, além de ter uma construção diferente, possuindo novecentos e 

sessenta raios, além de um vértice com doze ondulações. Este chacra é regido 

por Oxalá.  

                                                           
15

 Nas religiões orientais, conhecido como terceiro olho. 
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- Chacra Frontal: Este chacra situa-se no meio da testa, um pouco acima dos 

olhos. Possui 96 raios, dos quais quarenta e oito são rosados e quarenta e oito 

azul-púrpura. Tem a importância de deixar fluir a energia para a glândula pineal 

ou hipófise, localizada no interior da cabeça. No oriente, quase todas as estátuas 

de divindades, o tem marcado sobre a fronte, seja na forma de um olho, seja uma 

fenda ou pedra preciosa que se realça em jóia, pedra essa geralmente um rubi. 

Quanto mais desperto o chacra frontal, maior será a clarividência da pessoa. 

 Como se pode observar, o conceito de “terceiro olho” é muito difundido 

pelo mundo, tanto no folclore de vários países, como na literatura ocultista e 

mesmo em determinados mitos, como o de criaturas fantásticas, tais como o 

ciclope. Quem sabe seja apenas o reflexo coletivo de uma verdade única, 

esquecida e pequena, arejada na memória, que vem de tempos em tempos em 

forma de lendas e histórias tentar fazer parte dos conceitos estabelecidos como 

reais numa sociedade atual. O chacra frontal está ligado ao Orixá Yemanjá. 

- Chacra Laríngeo: Este chacra, esta localizado na frente da garganta e está 

ligado à tireóide, tem dezesseis raios e é visualizado na cor azul-claro. Relaciona-

se com a capacidade de percepção mais sutil, dando ao místico que o possui o 

dom da clarividência. Muito ligado a emoção, este chacra, por situar-se na 

garganta, geralmente nos traz a sensação de aperto, quando nos encontramos 

em situação de difícil controle emocional, a famosa “mudez” dos estados de 

tensão. Este chacra está submetido aos Orixás crianças. 

- Chacra Cardíaco: Este se localiza no peito, mais próximo do centro do peito, 

tem doze raios. Sua cor é amarelo ouro e contribui estimulando a atividade 

emocional. Relaciona-se principalmente com o ritmo e o coração. Sua energia 

corresponde ao amor e à devoção, como formas sutis e elevadas de emoção. 

Quando ativado desenvolve todo o potencial para o amor altruísta. Quando 

enfraquecido indica a necessidade de libertar do egoísmo e de cultivar maior 

dedicação ao próximo. No aspecto físico, também pode indicar doenças 

cardíacas. Antigos filósofos diziam ser a sede de uma energia cósmica chamada 

“Nous”. 

 Este chacra vibra na sintonia de Xangô e, quando desperto concede ao 

homem a sabedoria integral e divina, a força, a humildade e a prática da justiça. 
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As entidades ligadas a Xangô sempre se apresentam com um porte ereto, 

exatamente por usarem este chacra, que faz com que o corpo do médium adquira 

uma postura correspondente ao atributo que possuí. 

- Chacra Esplênico: Situado na área correspondente ao baço, este chacra 

possui seis raios ou pétalas giratórias no sentido anti-horário. Nas pessoas de 

pouca evolução interior, estão ativos apenas três destes raios e uma vez 

desenvolvidos, acontece um grande equilíbrio no sistema nervoso e na 

temperatura do corpo. Também possui uma extrema ligação com a circulação 

sanguínea. É responsável pela energização geral do organismo, e por ele 

penetram as energias cósmicas mais sutis, que a seguir são distribuídas pelo 

corpo. Disfunções nesse chacra podem gerar anemias e até mesmo a leucemia. 

Numa pessoa saudável, o chacra esplênico trabalha abundantemente, produzindo 

tantas partículas de energia que chega até mesmo a se sobrecarregar de força 

vital. Quando isso ocorre a aura se encarrega de descarregar o chacra em todas 

as direções fazendo vibrações de saúde e vigor às outras pessoas que estiverem 

no em torno. Os passes magnéticos obedeceriam este princípio, só que neste 

caso, de forma direcionada.16 Porém, existem pessoas incapazes de produzir, 

“fabricar” suas próprias partículas de energia de forma satisfatória, havendo uma 

produção baixa de energia para seu próprio consumo. Pessoas nestas condições 

atuam como uma espécie de esponja, “vampiros”, sugando a vitalidade dos outros 

de forma até mesmo inconsciente, mas que trazem danos consideráveis ao corpo 

dos que estão em seu em torno. Para a Umbanda aqui está a explicação de por 

vezes, sentirmos certo cansaço ou indisposição quando perto de pessoas que 

também aparentam certa fraqueza, inclusive pessoas que, ainda que lúcidas, 

possuem alguma grave enfermidade, mas que se revitalizam quando na presença 

de outros mais fortes ou sãos. 

 Sendo assim, a iluminação e desenvolvimento deste chacra, se dá com 

uma síntese perfeita entre corpo, alma e espírito, cuja aura é a expressão desta 

sintonia. A aura tem a finalidade de proteger a pessoa contra possíveis agressões 

de ordem astral na forma de germens que causam doenças no corpo físico. 

                                                           
16

 Os passes produzem vibrações que atravessam o perispírito e vão até o astral. Se não fosse assim, eles 
não produziriam nenhum resultado. As vibrações da aura de um espírito penetram toda e qualquer espécie 
de matéria. 
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Portanto, para a Umbanda na criatura saudável, as partículas dos chacras são 

expulsas do corpo em linha reta, ficando inteiramente livres de más vibrações que 

podem acarretar, no principio fadiga, o mal estar e, logo o reflexo disso tudo na 

forma de doenças que podem se transformar em algo de patologia mais grave. 

 Quem teve, tem o seu centro esplênico desenvolvido, trabalhado, revitaliza 

a aura, de forma que a pessoa fique livre de estados depressivos que possam 

derrubar suas defesas naturais. Este chacra está ligado à vibração de Oxóssi e as 

entidades desta vibração17 como canal principal de ligação, apesar de utilizarem 

também dos outros chacras de forma mais sutil.    

- Chacra do Plexo Solar, Umbilical ou Gástrico: É localizado na região do 

umbigo, tendo como correspondente físico os órgãos digestivos relativos à área 

do estomago e anexos. Tem dez raios ou pétalas e é visualizado na cor amarela. 

Uma vez que está ligado ao sistema digestivo regula a assimilação dos alimentos 

e dos nutrientes ao metabolismo. Também está ligado ao controle das emoções. 

Pessoas nervosas muitas vezes tendem a apresentar graves problemas 

estomacais, tais como úlceras, ou até mesmo gastrites mais pronunciadas. A 

grande maioria delas sempre se queixa de uma “queimação” no estomago, a qual 

na maioria das vezes teve seu início numa pequena azia. Tendo em vista à crise 

nervosa a qual estão acometidas tende a apresentar uma diminuição energética, 

o que acarreta tais crises me quem não consegue manter controle sobre suas 

próprias emoções. 

 Está também, ligado ao elemento fogo, a visão e as energias psíquicas. 

Sendo assim, a pessoa que tem esse plexo desenvolvido terá maior sensibilidade 

para perceber as intenções dos outros, sejam boas ou ruins. A pessoa que estiver 

com o chacra umbilical equilibrado terá alegria e paixão de viver. Quando o 

individuo tem o controle mental e emocional, a tendência é de que o restante vá 

tudo bem, mas, se por meio de alguma lesão cerebral, certos tipos de doenças 

como: alcoolismo, toxicomania, esgotamento nervoso, abatimento mental ou a 

entrega de seu arbítrio a qualquer individuo ou força, é sinal que, tal controle foi 

perdido, toda sua engrenagem mental poderá desmontar. Assim, o individuo 

                                                           
17

 Seus conhecimentos poderes fazem com que essas entidades conhecedoras de todos os segredos, 
utilizem dessas energias para a prática do bem e da caridade. 
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poderá ser levado a cometer todos os tipos de atos inexplicáveis, às vezes de 

natureza tresloucada, criminosa e até mesmo letal. Será de admirar, portanto, que 

o homem e a mulher – sujeitos a tantos tipos diferentes tensões e pressões 

venham a descobrir que a sua ameaça maior à saúde seja e enfermidade mental? 

O impacto de emoções descontroladas sobre nossos corpos e mentes é sempre 

destruidor, afetando de modo difuso não apenas nossa saúde como: raciocínio, 

decisões, avaliações morais. O nosso poder de resposta ponderada e sabia nos 

momentos de crise fica comprometido. 

 É certo que muitas das questões que envolvem a recuperação da saúde 

passam pela mente, no caso da Umbanda, tanto para o enfermo, como para o 

médium envolvido no processo terapêutico. Há certos terreiros onde se pede ao 

corpo mediúnico que esqueça os seus problemas, devem deixá-los em casa ao 

virem para gira18, para que haja uma incorporação mais positiva, sem as 

vibrações de preocupações acompanharem e poluírem o ambiente com 

pensamentos negativos e pesados. 

 Este chacra está sob a vibração de Ogum. As entidades que através dele 

se manifestam, o fazem com uma grande força energética, dotadas de uma 

rigidez canalizada para a firmeza e o caráter. São tidas como combativas e de 

grande domínio sobre questões relativas ao desmanche de trabalhos de magia 

negra. 

- Chacra Genésico, Básico ou Raiz: Este é o sétimo e último dos chacras, 

encontra-se na base da coluna vertebral e está ligado aos órgãos sexuais, sendo 

este responsável por sua vitalidade. Tem quatro pétalas e é visualizado na cor 

vermelha. Quando este chacra está enfraquecido indica distúrbios da sexualidade 

ou disfunções endócrinas. Quando excessivamente energizado, indica excesso 

de hormônios, sexualidade exacerbada ou até mesmo a presença de um tumor no 

local. O chacra genésico, também está relacionado com as glândulas supra-

renais, cujos hormônios são parte essencial de manutenção da vida no corpo. As 

gônadas, os testículos no homem e o ovário na mulher, são a ligação glandular 

para o chacra genésico, básico ou raiz. A glândula pituitária às vezes é chamada 

de “glândula mestra”, ela poderia ser considerada como a regente de uma 

                                                           
18

 Corrente Espiritual  
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“orquestra glandular”, pois ao seu “comando”, os hormônios são secretados tanto 

no homem, quanto na mulher (testículos e ovário). Aqui, há uma relação óbvia 

com a fertilidade e com o desempenho, com os impulsos e com os instintos 

sexuais. A secreção das gônadas assegura que os processos naturais, tais como 

a puberdade, ocorram normalmente, no momento apropriado, e quando há 

disfunção nesses aspectos, o trabalho específico com este chacra, ajudará no 

processo de cura. É desaconselhável a ativação intempestiva deste chacra, por 

presidir as funções genésicas mais primarias. Este chacra atua sob a influência 

de Yorimá, faixa vibratória principal dos Pretos-Velhos. Para a Umbanda a 

concepção de corpo como território do sagrado significa ler o mapa dos chacras, 

eles trazem informações importantes sobre o nosso estado físico, mental, 

emocional e espiritual. Os Guias Espirituais incorporados em seus médiuns, na 

aplicação dos passes, agem diretamente nas áreas de cada chacra ou daquele 

que estiver diretamente relacionado com o problema de saúde apresentado pelos 

consulentes. Conseguem visualizar onde, em qual chacra esteja havendo 

desarmonia (olham as mudanças, alterações na cor que estão irradiando), para 

então limpá-los, reequilibrá-los e restabelecer a saúde energética e, por 

conseqüente, a saúde mental, emocional e física do consulente. Como vimos 

também durante a explanação que fizemos a partir de cada chacra, na Umbanda 

se faz uma relação entre os Chacras e os Orixás. É possível se falar em 7 

sentidos da vida, a partir de cada um deles:  

- Chacra Coronário = Sentido da Fé. 

- Chacra Frontal = Sentido do Conhecimento. 

- Chacra Cardíaco = Sentido do Amor.  

- Chacra da Laringe = Sentido da Ordem (Lei Divina). 

- Chacra Esplênico = Sentido da Evolução 

- Chacra Umbilical = Sentido da Justiça ou Equilíbrio. 

- Chacra Básico = Sentido da Geração. 

 Em seus vários processos terapêuticos, a Umbanda põe em evidência o 

tratamento energético, com isso, ela não exclui e não aconselha seus consulentes 



66 
 

 
 

a abandonarem o tratamento médico específico. Mas funciona como um 

complemento importante, já que ela entende estar cuidando de Energias Divinas, 

oriundas do Plano Espiritual e, sabe-se que tais energias sempre nos ampararam 

desde a nossa geração (criação) em Deus. Afinal de contas, Fé e Bom Senso 

devem caminhar de mãos dadas. 

2. 5 O corpo como território da doença segundo a Umbanda 

 Ao tratarmos deste tema é oportuno lembrar que estaremos falando 

concretamente do Ser em existência, a Umbanda quer considerar um Ser 

portador de angústias, anseios, sofrimentos, projetos, esperanças, no qual 

doenças mentais, físicas, morais poderão eventualmente aflorar uns e frustrar os 

outros. É oportuno, portanto, nos perguntarmos, o que é doença? Quem são as 

pessoas doentes? Ou ainda mais especificamente quem são as pessoas doentes 

que procuram os terreiros na busca de uma terapia curativa? Na visão da 

Umbanda seria mais correto afirmar que antes da doença, há o doente. Seguindo 

esta linha de raciocínio e considerando que o exterior, manifesta nossa realidade 

interior teremos: desarmonia interior, espiritual, psíquica e psicológica como 

doença. Conclusão para a Umbanda doenças são efeitos e não causas.  

 É preciso então conceber o Ser em cujo corpo se encontra as causas para 

as doenças, a Umbanda esta se referindo à unidade Espírito-Homem, para a qual 

o imaterial, atemporal, adimensional se apresentam na energia em seus diversos 

graus de condensação19. Para a Umbanda existem imperfeições espirituais que 

se exteriorizam como alterações desta energia, rebaixando suas vibrações, a 

conseqüência disto são as doenças. Na visão umbandista as doenças tem sua 

origem no espírito e causam uma reação em cadeia, que segue o seguinte 

caminho: energias sutilíssimas (Organismo Mental) para as sutis (Organismo 

Astral) para finalmente atingir o organismo etéreo-físico como um todo. 

 Isto não significa que a Umbanda não respeito aos avanços científicos, 

tecnológicos pelos quais caminha a medicina atual, até porque os mesmos são 

inegáveis, todavia, a Umbanda não concorda quando os mesmos fragmentam o 

corpo humano (o todo) em partes (órgãos), com o intuito de diagnosticar e poder 

                                                           
19

 Na visão Umbandista desde a energia sutil até a matéria densa. 
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oferecer um tratamento para cura desta ou daquela moléstia. Para a Umbanda, 

diagnosticar as doenças da forma tradicional como a medicina o faz, tendo como 

referência as eventuais alterações dos órgãos ou mesmo de sistemas permite 

apenas uma visão parcial do processo, enquanto, aquela esta preocupada em ter 

uma visão, “diagnosticar” o processo em si. É preciso considerar o corpo como 

um todo, ou ainda, o complexo mente-corpo. O “órgão doente” é importante, mas 

não somente. Na visão umbandista se beneficia o doente quando o mesmo é 

observado como um todo. 

Conclusão 

 Ao longo do caminho percorrido para a construção da nossa pesquisa, 

constatamos ser um fato que, apesar dos mais variados avanços que o mundo 

pós-moderno nos apresenta, as pessoas procuram o terreiro com as mais 

variadas demandas entre elas a da recuperação da saúde. Nos dois terreiros por 

nós visitados, são disponibilizados os mais variados meios com o intuito de que 

as pessoas tenham sua saúde recuperada. Os médiuns incorporados ou não 

fazem de tudo para atender as demandas dos consulentes ou freqüentadores. 

 Através da aplicação de um questionário, foi possível levantar a informação 

de como a Umbanda na cidade de São Bernardo do Campo, contribui para o bem 

estar e a recuperação da saúde do homem e da mulher pós-moderno, além do 

seu perfil sócio econômico e as motivações que levam os indivíduos a freqüentar 

os dois terreiros. 

 Constatamos que a maioria dos freqüentadores tem idade entre 30 a 60 

anos e são do sexo feminino. Mesmo sendo uma religião de matriz africana, seus 

freqüentadores são em maior número de raça branca. Por exemplo, no Terreiro B 

são 04 os Ogans sendo apenas um deles da raça negra. Também o grau de 

instrução não influi na escolha da religião. Outro aspecto interessante é que mais 

da metade freqüentava a religião católica. Muitos apontaram os benefícios de 

saúde como sendo a causa que os manteve como membros assíduos do terreiro. 

 Conclui-se que os dois Terreiros são freqüentados por indivíduos maduros, 

com algumas exceções; como dissemos acima a maioria são mulheres de etnia 

branca, de profissões e escolaridade variadas. Entre eles não há conhecedores 
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profundos da Umbanda do ponto de vista acadêmico, lêem pouco e nunca fizeram 

nenhum curso sobre o tema. Todavia, considerando o tema da nossa pesquisa, 

todos foram unânimes em responder que o ritual traz muitos benefícios nos 

diversos aspectos da vida pessoal: em primeiro lugar a saúde, seguida da 

convivência familiar, solidariedade e sucesso profissional. 
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Capitulo III 

Religião e saúde nos terreiros pesquisados 

Introdução 

 Escrever sobre a Umbanda quando não se é membro nativo, não é tarefa 

fácil. Escrever sobre a prática umbandista para a recuperação da saúde nos 

parece uma tarefa bem mais complicada, por isso, se faz necessário percorrer um 

caminho metodológico, onde a participação e observação direta nas chamadas 

“giras”, a aplicação de um questionário e as entrevistas com os médiuns e 

freqüentantes que disseram ter recuperado a saúde, foi de fundamental 

importância para a construção da nossa pesquisa. Nos depoimentos colhidos em 

nossa pesquisa, era comum ouvir as pessoas colocarem a dúvida, por exemplo, 

sobre a validade de se ir somente ao médico, ou seja, procurar somente a ajuda 

da medicina tradicional. Ao tratarmos da doença na Umbanda, para esta, a 

mesma se realiza sobre o corpo do indivíduo um “jogo de forças transcendente”. 

A desordem tomou conta. Entra em cena a Umbanda cujos rituais terão por 

finalidade restabelecer a ordem perdida. 

 Em nossa pesquisa nos debruçamos de modo particular em dois processos 

terapêuticos oferecidos pela Umbanda, no Terreiro A o “ponto riscado” e no 

Terreiro B “a gira de pajé de cura”. Quando tratamos do ponto riscado na 

Umbanda, entra cena “a magia”. É a magia um componente da Umbanda. O 

ponto riscado é composto pelas mais varias formas geométricas e desenhos, que 

são chamados de “geometria sagrada”. Tem por objetivo principal pedir ajuda 

para pessoa para quem está sendo realizado; que a pessoa receba toda proteção 

dos pés a cabeça e da cabeça aos pés, em todo sentido. Durante a execução do 

ponto riscado, velas das mais variadas cores são acesas, pontos são cantados e 

orações são rezadas (Pai nosso, Ave Maria...) e, se faz a invocação de alguns 

Orixás e Santos. O ponto é realizado sempre agradecendo os poderosos Santos 

e Orixás pela graça da cura recebida pela pessoa e, em se tratando de um 

câncer, que o mesmo nunca mais volte a se manifestar em nenhum lugar do seu 

corpo. 
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O outro processo terapêutico de que iremos tratar no presente capítulo 

chama-se: gira de Pajé de Cura. Como sugere o nome este processo terapêutico 

é realizado através de rituais onde são incorporados os Caboclos. Quem são 

eles? No mundo indígena o pajé e o feiticeiro, ou xamã, eram os que tinham 

acesso ao mundo dos mortos e dos espíritos da floresta, e geralmente a ales 

competiam realizar rituais de cura de doenças. 

Dentro do ritual umbandista, os Caboclos são entidades que se 

apresentam como indígenas e incorporam nos médiuns, cuja missão é de chegar 

até nós para desempenhar uma importante tarefa: curar. Os Caboclos são 

considerados como espíritos adiantados e caridosos. Em alguns terreiros em 

lugar de pajé de cura, o mesmo ritual também é conhecido como Pajelança. Pode 

ser reconhecida também como uma “reunião de caboclos” cujo objetivo é de fins 

curativos. Neste capitulo procuraremos também demonstrar quais as motivações 

que levaram os nossos entrevistados a procurarem o terreiro, todos eles, 

possuem o fato comum de estarem doentes, e em alguns casos até enfermidades 

graves. 

3. A prática umbandista para a recuperação da saúde 

 Ao que nos parece o discurso religioso umbandista apresenta uma nitidez 

das fronteiras entre o que poderíamos chamar então de “doença material” e 

“doença espiritual”. É possível acolher este discurso na sua integralidade, sem 

quaisquer questionamentos? Em nossa pesquisa como trataremos mais a frente a 

partir dos depoimentos colhidos, é muito comum as pessoas dizerem: “eu ia ao 

médico e ele não encontrava nada... descobri que as coisas que eu tinha eram 

tudo de centro. Porque melhorou mesmo depois que eu fui pro centro20”. Então, 

porque o médico não encontrou? Ao que nos parece, quando a doença é 

diagnosticada como “espiritual”, o médico se torna incapaz de diagnosticá-la – já 

que seus equipamentos se tornam ineficazes para apreendê-la em sua 

materialidade – se torna impossível enquadrar o doente dentro de sua 

competência, ou seja, há um enfermo, porém, a ausência da materialidade da 

doença, enquanto diagnosticável pela medicina tradicional, supera a ordem do 

puramente fisiológico, entram em jogo as forças sobrenaturais, cabe então ao 
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 Referência ao Terreiro. 
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médium incorporado da entidade a serviço investigar e descobrir o que está 

acontecendo. 

 Quando o corpo está doente entram em jogo as forças do Bem e do Mal. A 

doença aparece contextualizada como um momento existencial onde as forças 

maléficas predominam sobre o Bem. É, portanto, sobre o corpo do indivíduo que 

se realiza este jogo de forças transcendente. Entra em cena a Umbanda cujos 

rituais tem por objetivo localizar as forças do mal que estão agindo sobre este 

corpo e, se possível dominá-las e expulsá-las para fora, o que na prática significa 

por fim a doença, êxito que a medicina tradicional não foi capaz de obter. São 

forças exteriores que invadem o interior do corpo humano em vem para causar 

desordem que poderão se manifestar de ordem mental ou somática. 

 “Corpo-que-fala” ou “O Corpo fala”? Diante desta questão quando se trata 

das práticas terapêuticas umbandistas (práticas rituais) visam o corpo na medida 

em que o mesmo encarna e expressa algo que lhe é estranho e exterior. Com o 

intuito de que a cura seja alcançada são aplicadas práticas mágico-terapêuticas 

que visam diretamente o corpo doente. Geralmente a terapia a ser adotada é 

recomendada pela entidade incorporada pelo médium no momento da consulta21. 

Em nossa pesquisa iremos focar em dois modos terapêuticos concretos: tendo 

como referência a pesquisa no terreiro A trataremos do ponto riscado e no 

Terreiro B da gira de Pajé de Cura. 

3. 1 O ponto riscado da Umbanda 

 Para a Umbanda a ciência do ponto riscado é: “uma ciência divina, e só 

quem a conhece e nela foi iniciado pode dizer-se possuidor de uma ou duas mãos 

de pemba22. Desde os tempos de Zélio de Moraes a Umbanda recorreu à magia 

sagrada simbólica e os guias espirituais já riscavam seus pontos, como o fazem 

ainda hoje. Tais pontos poderiam ser de: descarga, firmeza, proteção, repulsão, 

concentração de poderes, identificação, penitência, etc. Seu uso criou na 

Umbanda uma verdadeira arte ou ciência dos brasões, uma vez que, os pontos 
                                                           
21

 Momento dentro do ritual em que as pessoas presente a “gira” dirigem-se para conversar com a entidade 
de sua preferência. 
22

 Significa no linguajar umbandista que foi iniciado na escrita mágica simbólica sagrada da mão direita ou 
da mão esquerda, ou seja: está autorizado a ativar os poderes das sete irradiações à direita ou á esquerda 
através de pontos riscados com as mais diversas finalidades, entre elas, dentro da penitência de alguém que 
tenha sido curado de alguma doença. 
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riscados dos guias diferem da magia cabalística já existente há séculos e 

encontrado em vasta bibliografia, escritas antes o advento da Umbanda. É 

importante entender a dinâmica da magia do ponto riscado umbandista, a qual 

obedece à de todas as magias: abrir um espaço mágico. E a magia é um 

componente da Umbanda. Os guias ao efetuarem os riscos, o fazem com 

maestria, porque eles conhecem a ciência divina e o mistério por detrás deles, 

assim como possuem com exatidão o significado de cada risco, signo e símbolo23 

que inserir. Os espaços podem ter as mais diversas formas geométricas, só para 

dar uma pequena noção vamos elencar algumas: 

- Espaço mágico triangular – fazer um triângulo 

- Espaço mágico cruzado – fazer uma cruz 

- Espaço mágico estrelado – fazer uma estrela 

- Espaço mágico pentagonal – fazer um pentágono 

- Espaço mágico hexagonal – fazer um hexágono 

- Espaço mágico septagonal – fazer um septágono 

- Espaço mágico octagonal – fazer um octágono 

- Espaço mágico eneagonal – fazer um eneágono 

- Espaço mágico raiado – do centro, partir raios 

- Espaço mágico circular – fazer um circulo 

                              - Espaço mágico entrelaçado – fazer um entrelaçamento  

                                                                                (Saraceni, 2009, 184) 

 Estes por nós acima citados se encontram dentro da geometria sagrada. Já 

os mais usados na Umbanda têm sido os espaços mágicos em triângulos, em 

cruz e em círculo. Durante a realização da nossa pesquisa, estivemos uma noite 

no Terreiro A oportunidade em que acompanhamos o Ponto Riscado feito para a 

médium Cristina a qual teria sido curada de câncer. Além da médium por nós 

                                                           
23

 Nos anexos encontraremos o registro imagético por nos realizado no Terreiro A. 
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citada para quem foi feito este Ponto Riscado, participarão também a Cambono24 

Gina, a chefe do terreiro Mãe Jandira, incorporada do Pai João (conhecido pelos 

freqüentadores do terreiro como “Nego Véio”) e eu na condição de pesquisador. 

 O ponto riscado é da médium Cristina em sentido ao câncer que ela foi 

curada, este ritual deve ser feito no sentido de penitência durante 5 anos, já está 

sendo executado há 3 anos. Nos desenhos riscados no chão está a completa 

segurança que vem de todos os santos, santas e dos orixás da direita e a 

esquerda, e, de todos os protetores entre o céu e a terra. Os quatro riscos laterais 

dão a segurança completa contra a doença da qual a pessoa já foi curada. 

 Neste ponto riscado, temos desenhando no chão uma igreja, um círculo 

com uma estrela e várias cruzes e um coração. Duas velas de 7 dias são 

colocadas no ponto, juntamente com várias outras velas comuns nas cores 

branca, amarela e vermelha. Uma das velas de 7 dias depois de acesa vai para o 

altar de Iemanjá e a outra vela de 7 dias vai dentro do coração. Cada símbolo tem 

um significado especial, o coração que está no meio é onde se pede a limpeza 

completa de todo tipo de doença, em especial do câncer, mas, também de todo 

tipo de doenças que há dentro do coração. Aos poucos também todas as outras 

demais velas vão sendo acesas e entregues para um Orixá ou Santo (Oxalá, São 

Benedito, Anjo de Guarda, etc). O que coloca também em evidência o sincretismo 

religioso. 

 Durante o acendimento das velas são feitas diversas orações e cantados 

pontos, as orações mais comum são: o Creio (Profissão de Fé da Igreja Católica), 

Pai Nosso e Ave Maria e vários pontos, por exemplo: “Valei-me meu Anjo da 

Guarda, abrindo os caminhos para mim! Eu sou filho de Nossa Senhora! Valei 

meu Senhor do Bonfim (bis); Olha eu, olha eu Mamãe Oxum25 (bis)! Olha eu 

mamãe Oxum, olha eu Oxumaré26! (bis)”. 

 O ponto riscado finaliza a primeira parte, momento em que a entidade 

incorporada por Mãe Jandira (Sr. Nego Véio) diz: “Tudo que foi cantado e rezado 

até agora a de ser ajuda a essa fia, implorando neste pondo especial que ela 
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 Servidor de Orixá e auxiliar de médium em transe no trabalhos de terreiro. 
25

 Nossa Senhora Aparecida. 
26

 Santa Bárbara. 
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receba toda ajuda, toda proteção dos pés a cabeça e da cabeça aos pés, em todo 

sentido”. Na segunda parte a entidade pede que sejam rezadas as quatro orações 

(Creio, Pai Nosso, Ave Maria e a Salve Rainha), tendo sido rezadas as mesmas a 

entidade diz: “Que a força sagrada dessas quatro orações e desse ponto em favor 

da doente, possa dar a ela ajuda especial em todo sentido. Boa sorte para ela e 

que Deus abençoe em todos os sentidos”. É dito o nome da médium “Cristina” por 

quem se está fazendo o ponto riscado e, se faz a invocação de alguns Orixás e 

Santos, na seguinte ordem: Sr. Oxalá, Sr. Ogum, Sr. Oxóssi, Sr. Xangô, Santo 

Antonio Caminhante, Anjo da Guarda, São Benedito, Sr. Obaluaiê e finalmente o 

Sr. Zé Pilintra27. 

 O ponto é realizado sempre agradecendo os poderosos Santos e Orixás 

pela graça da cura e, para que a médium Cristina continue sendo abençoada, 

protegida, curada definitivamente dessa doença (câncer) e, que nunca mais volte 

em nenhum lugar do seu corpo. A entidade realiza mais três invocações: “Dr. 

Fritz, livrando ela do infarto; Dr. Bezerra de Menezes, livrando do derrame e o 

„médico Setino‟ cortando toda e qualquer espécie de hemorragia do corpo inteiro”. 

A força desse poderoso ponto é cortando, anulando, enterrando, queimando, 

jogando para longe, com a força de todos os que estão ajudando nesta corrente: 

todos “nego veio” ausente e presente, dentro do terreiro no momento da 

realização do ponto, ao que a entidade acrescenta: “de ajudar que essa fia fique 

curada dessa doença principal que é o câncer, da pressão alta, de doença: nas 

costas, no braço, fígado, vesícula, (locais que costumam surgir células 

cancerosas), das partes que pertencem ao corpo da mulher, bem como, de 

ansiedade, agonia, nervoso, cansaço e a obesidade, dando para ela toda saúde, 

desse mundo, toda proteção, cuidando em todo sentido, distanciando do seu 

corpo qualquer tipo de operação”. 

 Chegando ao final do ritual a entidade invoca e pede que a mãe de Deus 

por 7 dias e 7 noites venha buscar tudo que houver de errado e deixe apenas o 

que for sagrado. Para finalizar o ato a entidade acrescenta: “Tudo que foi 

implorado, pedido, rezado, cantado, que a luz de Deus e a luz divina em todos os 

                                                           
27

 No nordeste do país, mais precisamente em Recife (na religião que conhecemos como Catimbó), ainda 
que nas vestes de um malandrão, a figura de Zé Pilintra, tem uma conotação bem diferente. Lá, ele é 
doutor, é curador. Quem sabe por isso é invocado na Umbanda em trabalhos de cura. 
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sentidos, em especial a médium Cristina, ao „Pe. Edmar‟ e a todos que 

participaram deste ato, recebam essa benção especial. Em nome do Sr. Jesus e 

Deus e boa sorte”. 

 Ao final do ritual ou do ato como se diz no Terreiro, deixou-nos uma forte 

impressão da seriedade como a questão é tratada, já que o mesmo tinha por 

objetivo da seqüência ao tratamento que proporcionou a cura da médium Cristina. 

É relevante ressaltar que não se falou ou se pediu qualquer compensação 

financeira para a execução do ato. Houve toda uma preparação, concentração, 

uma entrega por parte da Mãe Jandira antes da sua incorporação e com a 

chegada, a incorporação da mesma pelo Sr. Nego Véio, parece-nos que um ar 

“sobrenatural” de seriedade ainda maior tomou conta do lugar. Enfim, todos 

estavam ali porque acreditam, confiam no que fazem tendo diante de si que de 

fato importava era ajudar a Cristina a manter a saúde que ela já havia recuperado. 

3.2 A Gira de Pajé de Cura 

 Vários são os processos terapêuticos utilizados pela Umbanda para a 

recuperação da saúde de alguém, neste tópico vamos tratar da Gira de Pajé de 

Cura. Nas várias ocasiões em que estivemos no Terreiro B foi possível constar 

que é um dos dias onde há uma maior concentração de consulentes. Mas de 

onde vêm estes Caboclos? Quem são eles? 

 O início de tudo se deu com a religiosidade Tupi, embora várias nações 

indígenas habitassem o território brasileiro durante os primeiros anos da 

colonização europeia, nenhum grupo foi tão influenciado pelos portugueses 

quanto os tupis, que no século XVI dominava quase todo o litoral brasileiro e era 

formado pelas tribos: Potiguar, Tremembé, Tabajara, Caeté, Tupinambá, Aimoré, 

Tupiniquim, Temiminó e Carijó. É praticamente impossível tentar reconstruir com 

detalhes as tradições religiosas e crenças dos tupis na época do descobrimento 

do Brasil, pois o que sabemos sobre elas deve-se aos relatos feitos por europeus 

que se estabeleceram aqui no início do período colonial, os quais não se 

preocuparam em estudar e deixar registros detalhados das mesmas. Porém, o 

que podemos aprender dos poucos relatos deixados pelos primeiros 

colonizadores sobre a religiosidade tupi foi que seu ponto central era o culto à 

natureza deificada ou divinizada. O pajé e o feiticeiro, ou xamã, eram os que 



76 
 

 
 

tinham acesso ao mundo dos mortos e dos espíritos da floresta, e geralmente a 

eles competiam realizar rituais de cura de doenças, expulsarem maus espíritos 

que se alojavam nos corpos das pessoas e desfazer feitiços mandados pelos 

inimigos. 

 Os Caboclos, na Umbanda, são entidades que se apresentam como 

indígenas e incorporam nos médiuns. Eles, de acordo, com planos pré-

estabelecidos na chamada “Espiritualidade Maior”, chegam até nós com alta e 

sublime missão de desempenhar a tarefa da mais alta importância: “curar”, por 

serem espíritos muito adiantados e caridosos. Os Caboclos vêm auxiliar na 

caridade do dia a dia aos nossos irmãos enfermos. Por essa e outras razões, na 

maior parte dos casos, os Caboclos são escolhidos por Oxalá para serem os 

Guias-Chefes dos médiuns. Podem ser também índias, caso concreto se dá no 

Terreiro A onde a Mãe Jandira também recebe a Cabocla Jurema, está entidade é 

responsável de incorporar nos dias em que são realizados no Terreiro A o 

descarrego28. 

 Os caboclos em sua maioria são Velhos (Pajés) são espíritos de muita luz 

e como tal, assumem a forma de “índios” ou “índias” prestando uma homenagem 

a esse povo que foi massacrado pelos colonizadores. Tem profundo 

conhecimento das ervas e seus princípios ativos, e muitas vezes, suas receitas 

produzem curas inesperadas. Usam em seus trabalhos ervas (folhas) 29 que são 

passadas, “receitadas” para banho de limpeza e chás para a parte física. Alguns 

caboclos na Umbanda: Caboclo Pena Branca, Caboclo Humaitá, Caboclo João da 

Mata, Caboclo Bororó, Caboclo Vira Mundo, Cabocla Araci, Cabocla Jacira, 

Cabocla Jurema, Cabocla Indaiá, Cabocla Jussara entre tantos outros. 

 Alguns terreiros em lugar da Gira de Pajé de Cura adotam a denominação 

“Pajelança”. Trata-se de um ritual terapêutico, onde o pajé reza e fuma ao mesmo 

tempo, baforando a fumaça do tabaco sobre o corpo doente. Enquanto isto 

sustenta nas mãos o maracá, cujo ruído assinala a aproximação do espírito. A 

pajelança é um ato-ritual de cura, levada a cabo por vários pajés de diversas 
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 Ritual de limpeza do corpo, sobretudo das doenças (Mãe Jandira, 2012, Terreiro A). 
29

 Vide registro imagético no anexo 5. 
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tribos. Nestas ocasiões eles se reúnem para fins curativos ou cuidar da realização 

de um feitiço que beneficie todas as comunidades participantes do evento. 

 A crença fundamental da pajelança cabocla é assentada na figura do 

encantamento, ou seja, é um culto a encantaria30. Os pajés servem de 

instrumentos para a ação dos encantados. Não é nossa preocupação aqui discutir 

a relação entre formas diferentes e concorrentes de terapias de curas nas 

diversas religiões, porém, nos parece oportuno recorrer à citação retirada do 

clássico: Magia, ciência e religião: 

Não existem povos, por mais primitivos que sejam, sem 

religião nem magia. Assim como não existem, diga-se de 

passagem, quaisquer raças selvagens que não possuam 

atitude científica ou ciência, embora esta falha lhes seja 

freqüentemente imputada. Em todas as sociedades primitivas, 

estudadas por observadores competentes e de confiança, 

foram detectadas dois domínios perfeitamente distintos, o 

sagrado e profano, em outras palavras, o domínio da magia e 

da religião e o da ciência (Malinowski, 1988,19). 

 Este posicionamento de Malinowski contém certo pensamento 

evolucionista e ao mesmo tempo influências da sociologia da religião de E. 

Durkheim, ao mesmo tempo é um grande avanço em relação às concepções 

anteriores que tendiam a não reconhecer a presença de um elemento científico 

nas sociedades tribais. 

 Em uma de nossas idas ao Terreiro B em uma das Gira de Pajé de Cura, 

ocasião em que pudemos constatar como os consulentes colocam-se, entregam-

se nas mãos do médium incorporado do Orixá (Caboclo ou Cabocla), muito me 

chamou atenção um garotinho o qual deve ter por volta de uns cinco (cujo registro 

imagético com consentido pela mãe foi feito por nós), a maneira com que ele 

sentado em um banquinho em frente à médium incorporada conversa com o 

Caboclo e ao final permitiu que o mesmo fizesse todo o trabalho de benzimento 

                                                           
30

 Refere-se a seres que são considerados normalmente invisíveis às pessoas comuns e que habitam “no 
fundo”, isto é, numa região abaixo da superfície terrestre, subterrânea ou subaquática, conhecida como o 
“encante”. (Prandi, 2004, p 17) 
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utilizando uma folhagem a qual acompanhada de orações feitas pelo Caboclo 

foram passadas pelo “pequenino corpinho” dos pés a cabeça por várias vezes, 

terminando o benzimento o menino correu para a mãe alegre, feliz. No ponto 

seguinte procuraremos entender as motivações que levaram as pessoas a buscar 

a cura na Umbanda a partir das entrevistas por nós realizadas.  

3.3 As motivações que levaram as pessoas a buscarem a cura na Umbanda 

 Realizamos um total de oito entrevistas cinco no Terreiro B (sendo uma 

delas uma criança de 03 anos cujos pais fizeram questão de nos conceder a 

entrevista) e três no Terreiro A, com o intuito de levantarmos quais as motivações 

que lavaram estas pessoas a buscarem a cura também no terreiro. Foram às 

seguintes as pessoas por nós entrevistadas, por ser em maior números 

apresentaremos inicialmente o grupo do Terreiro B. 

Terreiro B 

- Lorena Oliveira Machado – idade 03 anos 

- Léia Maria Nunes – idade 31 anos 

- Carina Pedroso Franza Souza Carneiro – idade 33 anos 

- Joel Roberto Mariano – idade 56 anos 

- Dirce Basagni – idade 60 anos 

- Benedita Aparecida Machado – idade 60 anos 

Terreiro A 

- Cristina Domingos Minatto – idade 45 anos 

- Satico Nakayama – idade 76 anos 

- Tadao Nakayama – idade 78 anos 

 Todos eles e elas nos deram autorização por escrito para publicarmos os 

resultados colhidos nestas entrevistas. No que diz respeito ao gênero foram 

entrevistas 04 mulheres e 01 homem no Terreiro A e 02 mulheres e 01 homem no 

Terreiro B. Quanto à menina Lorena Oliveira trataremos à parte. Como 
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concentramos o maior número de entrevistas no Terreiro B nós o tomaremos 

primeiro como ponto de referência para a análise dos dados obtidos com as 

entrevistas. 

 Quanto à religião que dizem professar no Terreiro B apenas a Sra. 

Benedita Aparecida se declarou de confissão católica e a Sra. Carina Pedroso se 

declarou Espírita Kardecista, os demais se declaram de confissão umbandista, 

quanto ao pais da menina Lorena preferiram não declarar sua religião; já no 

Terreiro A todos os três entrevistados se declaram de confissão umbandista. Os 

entrevistados do Terreiro B todos tem em comum serem portadores de doença 

física que os levou a estarem mais assiduamente na freqüência ao terreiro, com 

exceção do Sr. Joel Roberto que alegou não ter nenhuma doença física, estaria 

ali mais para tratamento espiritual e se alguém vai ali buscar alguma cura o 

consulente precisa merecê-la para alcançá-la. Já todos os entrevistados do 

Terreira A, além de já serem pessoas com freqüência assídua ao terreiro eram 

portadores de alguma doença. 

 Todos os entrevistados, tanto do Terreiro B quanto do Terreiro A nunca 

dispensaram o acompanhamento médico, este se somava ao tratamento 

espiritual oferecido pelos dois terreiros através das entidades incorporadas nos 

médiuns e, no caso do Terreiro B alguns também tiveram acompanhamento 

através do Reiki. Todos eles e elas, tanto no Terreiro A, quanto no B se serviam 

da medicina pública (SUS) ou privada (Convênio). Façamos um breve histórico da 

doença de cada um deles: 

Terreiro B 

- Lorena Oliveira Machado: chegou ali no terreiro com uma grave insuficiência 

cardíaca, já fez duas cirurgias e está aguardado para realizar uma terceira. Passa 

semanalmente em consulta com os guias, os quais a encaminharam também para 

o tratamento com o Reiki. Seus pais acreditam ser possível obter a cura completa 

com o auxílio da Umbanda. Dizem ter fé tanto no médium quanto nas entidades. 

Diante da melhora significativa da menina, os mesmos recomendariam a alguém 

que estivesse doente que procurasse o terreiro. Para eles a recuperação da 

saúde em um terreiro é prova de que Deus existe. Seu tratamento medido se deu 

através de convênio. 
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- Léia Maria Nunes: chegou ali no terreiro com hemorragia menstrual, fortes 

cólicas e com dores de cabeça. Na ocasião classificava o seu problema como de 

gravidade mediana. Também passou regularmente em consulta com os guias, os 

quais também a encaminharam para o tratamento através do Reiki. Em sua 

opinião tanto o médium quanto as entidades tiveram papel importante em seu 

processo de cura. Segundo ela, não foi ao terreiro inicialmente por causa da 

doença, porém, tinha consciência da mesma e acreditava ser ali um lugar onde 

ela encontraria ajuda. Palavras dela: “os guias me encaminharam e resolveram o 

meu problema”. Considera importante e necessário o binômio médium-entidade 

para que as pessoas alcancem a cura, é preciso ter fé nos dois. Para ela a 

Umbanda nos trás algo que nos deixa confortáveis em acreditar que podemos 

obter a cura. Se houver fé é possível obter a cura através da Umbanda. Ela 

recomendaria a alguém doente que procurasse o terreiro, mas, a escolha final é 

sempre da pessoa. Hoje está praticamente curada, a prova mais que concreta 

que a fé, a persistência, a dedicação nos faz mudar as coisas. Seu tratamento 

médico foi realizado pelo SUS. 

- Carina Pedroso Franza Souza Carneiro: Procurou o terreiro por motivo de 

doença, era portadora de anemia profunda causada provavelmente por uma 

hemorragia menstrual e derrame no pericárdio31. Considerado por ela como 

situação de gravidade. Para ela a medicina teve participação concreta no seu 

processo de cura em união com o tratamento terapêutico através do terreiro, no 

qual ela diz: ”passei a ter fé”. Para ela o médium e os guias tiveram participam em 

seu processo de cura. É preciso ter fé no médium e nas entidades. Para ela a 

religião, no caso a Umbanda mostra que podemos obter a cura através da fé. Não 

teria dúvidas em recomendar a uma pessoa doente que procurasse o terreiro. 

Hoje ela se considera praticamente cura, o que a faz crer que é possível obter a 

cura através da Umbanda. O tratamento médico foi realizado através de 

convênio. 

- Joel Roberto Mariano: Sendo umbandista de confissão, não foi ao terreiro por 

questões de doença, mas, seria oportuno trazer aqui conteúdo por nós colhido ao 

entrevistá-lo. Para ele se alguém foi curado dentro do terreiro, a responsabilidade 
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 Saco fibrosseroso que envolve o coração. 
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total é das entidades. Sem descartar o auxílio dos médicos. Para ele o médium é 

só um instrumento, para se obter a cura a pessoa precisa ter fé nos trabalhos da 

casa, além do mérito ou não de cada um de nós. Não teria dúvidas em 

recomendar a alguém que estivesse doente para que fosse ao terreiro. Ele 

também possui convênio. 

- Dirce Basagni: Procurou o terreiro por motivo de doença. De gravidade média 

em sua opinião, era portadora de úlcera varicosa e problemas circulatórios. 

Embora se considere praticamente curada, ainda permanece com o tratamento 

médico, com passes com as entidades do terreiro e o Reiki. Por ser a Umbanda 

sua religião, entendeu que deveria buscar ajuda ali também. Ela acredita que a 

religião pode nos auxiliar a recuperar a saúde. Seguramente recomendaria a uma 

pessoa que estivesse doente que procurasse o terreiro. Para ela ter recuperado a 

saúde com a ajuda dos médiuns e das entidades, ou seja, da Umbanda significa 

que ela está no caminho certo ao escolher a Umbanda como religião. O seu 

tratamento médico se dá através do SUS. 

- Benedita Aparecida Machado: Sua depressão, fortes dores de cabeça e na 

coluna a deixavam sem paz, por isso, ela decidiu buscar a paz e a cura na 

Umbanda. Faz pouco tempo que ela iniciou seu tratamento, os passes com as 

entidades, o Reiki e a medicina, porém, ainda permanecem alguns focos da 

doença. Aos poucos fui recuperando a alegria e as dores estão passando. Tanto 

o médium quanto as entidades estão tendo papéis importante em seu processo 

de cura. É possível obter cura através da Umbanda, mas, é preciso ter fé. Decidiu 

buscar a cura também com o auxílio da Umbanda, porque segundo ela passou 

por vários médicos e não resolvia problema. Pela sua experiência não teria 

dúvidas em recomendar a alguém doente que procurasse o terreiro.  

 Há uma relação entre religião e doença, muitas vezes nossa dor não é só 

material, mas, também espiritual. Ter recuperado a saúde com a ajuda dos 

médiuns, das entidades e da Umbanda, foi o que de melhor poderia ter ocorrido. 

Esta entrevistada também possui convênio. 
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Terreiro A 

- Cristina Domingos Minatto: Umbandista de confissão, quando seu início de 

freqüência no terreiro, ainda não estava. Segundo ela mesma depois de estado 

em outros lugares, foi na Umbanda que ela se encontrou. Em determinado 

momento de sua vida se viu diante da necessidade de fazer uma cirurgia no 

coração, devido ao que os médicos denominaram de “derrame pericárdio” 32. 

Após a cirurgia foi realizada uma biópsia do material retirado, ocasião em que 

ficou constatado um câncer (linfoma de células brancas não hoding no 

mediastino). A partir daí ela realizou 08 sessões de quimioterapia e 15 sessões de 

radioterapia. Durante este período ele teve acompanhamento da médium do 

Terreiro A Mãe Jandira incorporada da entidade, o Senhor Nego Véio para as 

sessões de passe e ponto riscado, da qual tratamos anteriormente e das sessões 

de descarrego, ocasião em que a mesma Mãe de Santo incorpora a Cabloca 

Jurema. Para ela a Mãe de Santo e as duas entidades tiveram um papel 

fundamental em seu processo de cura, em sua opinião esta cura vem 

proporcionada pelo “contato físico” das entidades com a pessoa doente. Por ser 

ela uma pessoa já envolvida com a Umbanda, de forma alguma poderia contar só 

com a ajuda dos médicos ou da medicina. Uma vez que o médium se torna o 

canal através do qual as entidades se manifestam, é preciso acreditar nele, 

porém, o foco deve ser a entidade. Ela recomendaria a alguém que estivesse 

informo que fosse ao terreiro, embora, entenda ser uma atitude de fé, disse-nos 

ela: “a questão é que nem todos crêem como eu creio e se a pessoa não tiver fé 

na Umbanda, não vai adiantar”. Ainda resta um pequeno foco da doença, mas, 

segundo os médicos ela está basicamente curada. Para ela ter recuperado a 

saúde com o auxílio do terreiro, foi uma vitória. E serviu para reforçar mais ainda 

sua fé na Umbanda. Foram palavras dela: “talvez se eu não tivesse sido curada 

eu balançaria em minha fé na Umbanda”. Durante o tratamento ela foi 

acompanhada por médicos do SUS. 

- Satico Nakayama: Caso interessante o Dona Satico, católica-umbandista como 

ela própria se autodenominou passou um momento de doença qualificado por ela 

própria como “gravíssimo”. Uma cirurgia para retirada de pedra da vesícula, a 
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 Acidente vascular do saco fibrosseroso que envolve o coração. 



83 
 

 
 

qual veio acarretar diversas complicações, de forma generalizada 

comprometendo, sobretudo os rins e o coração. Passados os dias da cirurgia foi 

constatado por outro médico que, não havia sido feita a devida esterilização no 

local da mesma, o que ocasionou um processo de infecção generalizada. O 

processo terapêutico proposta pela medicina foi abrir novamente a Dona Satico, 

“retirar” os órgãos comprometidos para uma drenagem, seguida da lavagem dos 

mesmos e recolocá-los de volta. E, daí em diante colocar nas mãos de Deus. 

 Para agravar ainda mais este quadro, Dona Satico foi acometida por um 

AVC, situação que lhe rendeu um bom tempo na UTI. Foi neste perídio que o seu 

filho George Uhiti Nakayama junto com seu pai o Sr. Tadao Nakayama passaram 

a freqüentar mais assiduamente o Terreiro A para pedir pela cura de sua mãe e 

esposa respectivamente. A gira do ponto riscado, assunto este já tratado por nós 

neste estudo, foi onde eles concentração sua participação ocasião em que a Mãe 

Jandira, chefe do terreiro incorporava o Senhor Nego Véio, o qual para o George 

teve papel fundamental para a recuperação da saúde de sua mãe. Ele diz não ter 

dúvidas de que sua mãe tenha alcançado a cura devido à ajuda buscada no 

terreiro. Na ocasião ao saber do médico a gravidade do quadro de enfermidade a 

que estava acometida sua mãe, teve certeza que somente o trabalho dos médicos 

ou da medicina seria insuficiente e a sua fé o levou a buscar ajuda na Umbanda. 

Para isto é preciso ter fé no médium e na entidade que ele incorpora. Ele não teria 

dúvidas em recomendar para alguém que estivesse doente que procurasse o 

terreiro. Em sua opinião a religião nos faz pensar positivamente e, isto já nos 

auxilia a eliminar muitas doenças espirituais. Hoje Dona Satico está ótima, 

curada, não existe mais nenhum foco da doença. Ao finalizarmos com ela a 

entrevista ela nos disse: “Até certo tempo a Umbanda era desconhecida, havia 

até um preconceito, aprendi inclusive a não ter medo das entidades de 

esquerda33. Para mim a Umbanda é uma religião seria. A mãe de santo (Mãe 
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 Fazem parte deste grupo as pombas-giras e os exús. Ao longo da história de legitimação da Umbanda eles 
foram associados a entidades que praticam o mal. O Exú, de acordo com o Panteão Africano, é o orixá das 
encruzilhadas (para guardar os caminhos) e de lugares perigosos. Entretanto, na Umbanda Brasileira, seu 
campo de ação vai mais longe. Abrange cemitérios, rios, pedreiras, matas e locais sombrios ou tenebrosos. 
Erroneamente ele é identificado com o diabo da Bíblia ou ainda outros nomes: diabo, satanás, lúcifer, 
belzebu e demais nomes que lhe dão, como deus das trevas, voltado eternamente para o mal e concorrente 
de Deus pelo trono do universo. Exú não é o diabo; a Pomba-Gira é uma entidade feminina pertencentes às 
linhas de Exú, isto é, da esquerda. Em vida foram mulheres que ocuparam as mais variadas situações do 
cotidiano, podendo ter sido prostitutas, com as quais são comumente identificadas. 
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Jandira) chefe do terreiro teve papel espetacular pela sua forma de conduzir a 

casa, os trabalhos”. O tratamento médico de Dona Satico se de através de 

convênio. 

- Tadao Nakayama: O caso do Sr. Tadao possui algumas peculiaridades bem 

interessantes. De principio ele procurou o terreiro devido a um problema em seu 

comércio, hoje já solucionado. Numa das sessões do terreiro a entidade 

incorporada por Mãe Jandira (Sr. Nego Véio) informa ter constatado uma doença 

no Sr. Tadao e que o mesmo deveria procurar o “capudo”34. Isto ocorreu no de 

2011, ocasião que o Sr. Tadao seguindo a orientação da entidade marcou uma 

consulta através do SUS ocasião em que foi constatado um tumor que destruía 

seus glóbulos vermelhos. Apesar dos médicos terem dito ainda não se tratar de 

um estágio de maior gravidade, o Sr. Tadao ficou muito preocupado, pois, como 

não tinha convênio sabia da precariedade que é um tratamento como este através 

do SUS. Foi nesta ocasião que a entidade “o Sr. Nego Véio” disse a ele que 

procurasse o Hospital do Câncer em São Paulo na capital que as portas estariam 

abertas para acolhê-lo para o tratamento. E assim se deu já na primeira tentativa 

para marcação de consulta, para que posteriormente se seguissem os 

encaminhamentos próprios para a condição da sua doença, o Sr. Tadao não 

encontrou obstáculo algum como havia sido dito pela entidade do terreiro. 

 Deu-se início ao tratamento com ênfase nas sessões de quiometerapia, 

cujos efeitos, as reações são previsíveis, porém altamente devastadoras para 

maioria das pessoas, porém, no caso do Sr. Tadao, é preciso chamar atenção 

para uma peculiaridade conforme ele nos relatou. Durante o tratamento médico 

quimioterápico ele também recebia o tratamento espiritual no Terreiro A, com 

duas entidades, ambas incorporadas por Mãe Jandira: às 2ªs feiras com o Sr. 

Nego Véio e às 4ªs feiras com a Sra. Cabocla Jurema. Quanto ao peculiar se deu 

com relação às reações ao processo quimioterápico, ou seja, ao participar no 

terreiro nas gírias de 2ª feira o Sr. Nego Véio o “limpava” de qualquer tipo de 

reação e segundo relato do Sr. Tadao: “todos os efeitos da quimioterapia eram 

retirados pelo Sr. Nego Véio”... “Se havia certa distância entre o dia da 
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 Grande parte das entidades de terreiro ao se referirem ao medico chamam-no de ”capudo”. 
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quimioterapia e da gíria, bastava ir a mesma, para eu me ver livre de qualquer 

reação”. 

 Na opinião do Sr. Tadao tanto o médium como as entidades foram 

importantes no seu processo de cura, porém a entidade o “Sr. Nego Véio” teve 

maior participação. Hoje ele está curado não possui mais nenhum foco da 

doença, assim o mesmo se considera um “caso concreto” de cura através da 

Umbanda. Segundo ele ao perceber a gravidade da doença, intuiu que somente o 

trabalho dos médicos seria insuficiente, por isso, sua fé o levou a pedir auxílio no 

terreiro (na Umbanda). Durante a entrevista ele se declarou de confissão católico-

umbandista, não é o caso da nossa pesquisa, imaginamos que seria interessante 

investigar porque ele não buscou ajuda na Igreja Católica. O Sr. Tadao disse não 

ter dúvidas em recomendar há alguém que esteja doente que procure o terreiro. 

3. A experiência do médium com a pessoa enferma 

 Baseado em nossa pesquisa, apresentamos a nossa análise a partir do 

resultado das entrevistas que foram realizadas com os médiuns dos dois terreiros 

A e B. Por uma questão de maior acessibilidade, também entrevistamos mais 

médiuns no Terreiro B, isto é, cinco e dois no Terreiro A. Tendo em vista termos 

entrevistado um número maior de médiuns no Terreiro B, como fizemos no ponto 

anterior iniciaremos por ele nossa apresentação do material colhido. Foram 05 as 

médiuns entrevistadas. 

Terreiro B 

 A ocupação profissional das médiuns por nós entrevistados são bem 

variadas entre elas temos: designer de interiores, doméstica, duas funcionárias 

públicas estadual e uma secretária. Todas são moradoras da cidade São 

Bernardo do Campo. Com idades variantes, a mais nova tem 36 e a mais velha 

53 anos. Quatro delas tem em comum ter a Umbanda como sua única confissão 

religiosa; apenas uma delas declarou ter freqüentado o catolicismo e a 

Congregação Cristã do Brasil, esta atualmente exerce a mediunidade há 07 anos.  

Outro aspecto interessante é que das 05, somente uma delas não tem mais 

ninguém da família que freqüente o terreiro, quanto às demais inclusive em 
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alguns casos também com funções no terreiro, vamos encontrar: os pais, irmãos, 

cunhado, esposo e filhos. Todas possuem em média 11 anos de mediunidade. 

 De acordo com elas, são as seguintes as motivações que levam as 

pessoas a procurarem o terreiro: duas delas apontaram o acolhimento que é dado 

às pessoas que procuram o local, somando-se a isto a maneira organizada como 

o terreiro é administrado; o fato de não haver cobrança pecuniária; a qualidade do 

corpo mediúnico; a energia vibratória da casa; por razões profissionais, 

sentimentais e financeiros; e finalmente a procura maior se dá por problemas de 

doença, são muitas as pessoas que acorrem ao terreiro com as mais diversas 

enfermidades. Foram unanimes em dizer que o terreiro é muito freqüentado.  

Grande parte das pessoas que procuram o terreiro é de classe média. Quanto aos 

problemas de doença das pessoas que procuraram o terreiro e foram 

acompanhadas por elas, incorporadas de suas respectivas entidades temos: 

depressão, síndrome de pânico, câncer, dores de cabeça, dores musculares, 

insônia, problemas cardíacos, feridas de difícil cicatrização e problemas de pele. 

Como podemos perceber as enfermidades são as mais variadas possíveis e, 

mesmo sem um conhecimento médico-científico, nos é possível dizer que temos 

problemas graves e outros muito mais graves. Durante as entrevistas 

constatamos que 04 das médiuns não possuem nenhum tipo de conhecimento na 

área médica, apenas 01 delas declarou possuir conhecimento de medicina 

chinesa (Reiki), metafísica da saúde e da utilização de ervas.  

 Todas as médiuns são unanimes em afirmar que as pessoas doentes que 

procuram o terreiro estão tendo acompanhamento médico, sendo que algumas já 

haviam passado por vários médicos se obter nenhum resultado positivo, no que 

tange a cura da doença. Dado início ao tratamento terapêutico-espiritual no 

terreiro, tem se duas posturas dos doentes, algumas continuam com o tratamento 

médico e outras optam somente pelo tratamento na Umbanda e afirma uma das 

médiuns: “tiveram seu problema resolvido ou ao menos tem suas queixas 

amenizadas”. De acordo com as médiuns, algumas pessoas receiam ou possuem 

alguma dificuldade em procurar os médicos e, acreditam que poderem resolver 

seus problemas de doença só com o tratamento terapêutico da Umbanda. 

Quando isto ocorre as médiuns por uma questão de responsabilidade e seriedade 

no trabalho executado pelo terreiro, vêem-se na obrigação de orientar as pessoas 
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a procurarem ajuda médica, de forma que, a mesma caminhe junto com o 

tratamento terapêutico umbandista, enfim, entende-se a necessidade de se ter o 

acompanhamento de um profissional da saúde. Para as médiuns é possível 

conciliar o tratamento terapêutico umbandista com o da medicina tradicional sem 

que haja interferência de um com o outro. É certo que o médium tem sua parcela 

de contribuição na cura da pessoa doente, primeiro porque ele ou ela é parte 

integrante da corrente espiritual do terreiro e, segundo na medida em que há uma 

empatia entre o doente e médium, isto contribuirá em muito no processo de uma 

possível cura. Há um envolvimento emocional-afetivo entre doente e médium. 

 Existem casos em que a pessoa doente chega ao terreiro, desenganada 

pela medicina, nesta hora a Umbanda é maravilhosa (palavra das médiuns), 

primeiro por que ela restaura a esperança de uma possível cura, e dessa forma, a 

pessoa fica “receptível” ao tratamento terapêutico-espiritual, e se houver uma 

condição cármica favorável35, a cura poderá sim, ser uma realidade, ainda que a 

pessoa estivesse “desenganada” pela medicina convencional. Nos casos em que 

a condição cármica não for favorável a uma cura efetiva, a Umbanda, enquanto 

religião servirá de apoio e consolo, buscando provocar uma mudança na postura 

da pessoa perante a doença e perante a vida, que é eterna e não se limita a atual 

encarnação, então, tudo isso ocasionará uma melhora no quadro em geral, ainda 

que não ocorra a cura do corpo físico, com certeza, terá iniciado a cura espiritual, 

que na verdade é o receptáculo de todas as doenças, pois as doenças e 

desequilíbrios começam no corpo espiritual. É possível, portanto, encontrar um 

lado positivo da doença incurável, ao invés daquela postura de se culpar a Deus e 

vê-lo como algoz por algo de errado que a pessoa tenha feito. A Umbanda (as 

religiões de modo geral) deve consolar os que têm uma doença incurável e fazê-

los compreender que somos importantes perante os olhos do nosso Pai Oxalá e 

ele cuida de seus filhos sempre, não os abandona. 

 A Umbanda não promete a cura, porém faz com que a pessoa do doente 

por meio de sua fé se ajude e acredite no trabalho das entidades da casa. Muitos 

são os meios empregados pela Umbanda no processo terapêutico para que seja 

alcançada a cura da pessoa que chegou doente ao terreiro. No terreiro o 
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 Também conhecida como merecimento.  
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atendimento ao doente já se inicia à partir do momento em que a pessoa adentra 

ao espaço físico do mesmo. No caso específico do Terreiro B o chefe da casa faz 

de início uma preleção, seguida de uma defumação36 que é um ponto forte, pois é 

uma ferramenta excelente para limpeza das energias negativas, e reativação das 

positivas. Após o que é dado início a gira, através dos pontos cantados, para que 

os médiuns realizem a incorporação. Uma vez acontecida a incorporação, dar-se-

á inicio ao atendimento individual dos consulentes. E nesta hora que a pessoa 

doente passa efetivamente em atendimento com as diversas entidades 

incorporadas, tem a oportunidade de “abrir o coração”, sendo acolhida com todo 

carinho e atenção pela entidade, recebendo passe espiritual, que também é uma 

forma de limpar e equilibrar a pessoa, e assim, estarão sendo disponibilizados 

vários elementos para a melhora até a cura, é importante ressaltar que sempre a 

pessoa será orientada, com amor e atenção. Durante o atendimento são feitas 

orações, são acesas velas e em alguns casos as entidades recomendam banhos 

com ervas para limpeza, energização e equilíbrio. 

 O Terreiro B conta também com os recursos do Reiki, o qual é considerado 

para os médiuns que com ele trabalham como uma ferramenta que ajuda a fazer 

a ponte de ligação entre a energia cósmica universal e a pessoa, trazendo 

limpeza, harmonia e equilíbrio, melhorando a saúde mental, emocional e física. 

Nem todo médium está apto37 ou tem permissão para tratar dos casos específicos 

de pessoas que buscam o terreiro para uma cura. Somente os chamados 

“médiuns de consulta” que já tiveram sua coroação. A todo tempo os médiuns vão 

sendo preparados através de aulas teóricas e práticas (através da entidades) tudo 
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 A defumação, por se tratar de um ritual de alta magia, tem como principal fundamento afastar os maus 
espíritos que, segundo todas a crenças, são representados por uma tênue fumaça. A queima de ervas é 
concebida como operação mágica que possui um poder natural e superior às forças ordinárias da natureza. 
Por ser de origem muitíssimo antiga, o processo dos defumadores trouxe até os nossos dias a crença dos 
poderes benéficos nos perfumes queimados e, por essa razão, em todos os rituais religiosos, essa prática é 
concebida, interpretando-se, entretanto, por vários modos essa questão. No catolicismo romano conhece-
se o turíbulo, onde se queima o incenso que simboliza a divindade do Messias, por ocasião do seu 
nascimento, quando os três Reis Magos vieram visitá-lo, além de outros presentes, lhe ofertaram ouro, 
incenso e mirra, representando as forças da natureza. O ouro simbolizando a realeza, a mirra (resina) 
perfume extraída de uma árvore e o incenso queimado em oferecimento aos deuses. A queima de incenso 
e ervas acoberta, limpa dos malefícios todo aquele que os utilizava. (Dicionário da Umbanda, p. 61). 
37

 Normalmente, o médium novo vai sendo modelado pelo comportamento dos mais velhos. Mas, por 
possuir sua natureza íntima, também vai modelando-a segundo o novo em sua vida que lhe está sendo 
mostrado. 
 A partir dessas duas “modelagens” aflorará um médium equilibrado e capaz de manter sua 
individualidade e integrá-la naturalmente à corrente a que pertence. (Saraceni, 2008, p. 36) 
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no próprio terreiro. Há uma evolução conjunta do médium e dos guias que o 

acompanham. 

 A Umbanda não pode atestar que haja uma eficácia dos meios por ela 

empregados para a cura dos doentes, uma vez que vários fatores concorrem 

simultaneamente no processo de cura por ela empregado. A fé por parte da 

pessoa doente foi um elemento considerado essencial por todas as médiuns por 

nós entrevistadas. É preciso que a pessoa esteja aberta a receber aquilo que 

Deus tem a oferecer através das entidades. Espera-se que a pessoa que vai ao 

terreiro em busca da cura esteja receptiva ao tratamento que lhe será oferecido, 

não poderá ter preconceito, como não querer fazer determinados banhos, fazer 

um trabalho ou uma oferenda para uma entidade38. Uma das médiuns destacou a 

condição cármica da doença39, será necessário um processo terapêutico para 

desligar o doente da vida passada. A questão do merecimento também tem um 

peso muito importante, ou seja, se este doente que vem em busca de cura 

“merece a cura” da qual estiver em busca. 

 Procuramos saber junto às médiuns entrevistas se somente a Umbanda 

como religião tem força suficiente para curar, recuperar a saúde de uma pessoa, 

todas foram unânimes em afirmar que não, para elas qualquer religião tem força 

para curar. Voltaram a afirmar a necessidade da fé que a pessoa deve ter no 

espaço religioso em que for buscar a cura. A força para curar vem de Deus em 

primeiro lugar, o Criador do Universo, assim a sua atuação não poderá ficar 

restrita a uma religião específica. As religiões possuem ligação com o Divino, e 

sendo assim, a força estará lá, é só ir buscá-la. A Umbanda é apenas uma das 

formas de manifestação Divina. As médiuns acreditam que ser possível as outras 

religiões, cada uma com seu ritual específico, curar as pessoas. 

 Para finalizar as entrevistas buscamos saber das médiuns se elas 

indicariam o Terreiro B para alguém desenganado pela medicina tradicional e, 

todas elas foram enfáticas em dizer que “sim”. Confiam plenamente no trabalho 

da casa, na energia circulante na mesma, na responsabilidade dos seus 

dirigentes. Tem certeza de que de alguma maneira essa pessoa doente será 
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 Oferecer cachaça para um Exú para que ele abra os caminhos. 
39

 Neste caso a doença estaria ligada a vidas passadas. 
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ajudada, em último caso para auxiliá-la a conviver sem revolta com a desordem 

que a doença pode vir a lhe causar. Acalmar seu espírito, ter um coração mais 

tranqüilo. 

 Na entrevista com as médiuns do Terreiro B, todas deixaram transparecer 

que independentemente da religião, somos todos filhos e filhas do “Pai Maior” e 

quando nos dedicamos a fazer o bem ao próximo, não estamos sozinhos nesta 

batalha. De acordo com elas, as entidades, através da mediunidade das pessoas, 

vão operando na vida de cada um com seriedade, humildade e amor. 

 Grande parte dos terreiros de Umbanda não se utiliza dos rituais para 

prejudicar as pessoas, fazer o mal40. São pessoas do bem e trabalham em nome 

de Deus. Não se colocam a serviço de pessoas que querem fazer o mal ao seu 

semelhante. Os umbandistas são sabedores do peso da Lei Maior e da Justiça 

Divina, também se consideram mensageiros da palavra de Cristo. Possuem um 

ritual diferente, louvam a Oxalá, os Orixás esses que são formas naturais de 

reverenciar a natureza. Orixás são forças vivas do Pai Maior. São mensageiros de 

Deus (Olorum). Como umbandistas, louvam a terra, as plantas, os animais, o ar, o 

mar, o fogo, as pedras, enfim, toda a natureza. A Umbanda nunca irá destruir o 

que ela louva e, muito menos as pessoas e, para finalizar citamos o que uma das 

médiuns nos disse durante a entrevista: “Embora existam umbandistas que façam 

o contrário, „a Umbanda é Fé, Amor e Caridade‟”.  

Terreiro A 

 Foram 02 as médiuns por nós entrevistadas no Terreiro A. Ambas possuem 

em comum o fato de já serem avós; a médium Mãe Jandira que também é a chefe 

do terreiro exerceu durante muito tempo ofício de costureira e, atualmente como a 

outra médium (Sandra) exercem atividades do lar. 

 A história da Mãe Jandira é bem interessante, pois, a mesma antes de se 

tornar umbandista, foi membro do apostolado da oração na Igreja Católica e por 

ocasião da enfermidade de um de seus filhos, não tendo encontrado o auxílio que 

precisava para o momento na Igreja Católica, teve a sugestão de uma conhecida 
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 Muitas vezes confundido com Macumba, assunto do qual tratamos no desenvolvimento da nossa 
pesquisa.  
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sua que procurasse a Umbanda. Apesar de certa resistência inicial, acabou 

tomando a decisão de ir ao terreiro e levar o filho, foi nesta ocasião que, para sua 

surpresa ao colocar os pés dentro do terreiro, “se viu” incorporada pela entidade 

“Pai João” (a mesma que hoje ela recebe em seu terreiro, carinhosamente 

chamada de “Nego Véio”). Ao contar sua experiência para o padre da paróquia 

(ainda vivo e seu amigo) o mesmo a aconselhou que deixasse a Igreja Católica e 

fosse trabalhar na Umbanda, pois, estava mais do que óbvio de que lá era o seu 

lugar. 

 Diante dos fatos Mãe Jandira aceitou o conselho do amigo padre e, hoje 

por já idos 40 anos trabalha na Umbanda, onde ela iniciou quando tinha 27 anos. 

Toda a família de Mãe Jandira o marido, seus seis filhos (03 adotivos) todos 

freqüentam o terreiro. Ela não sabe dizer como a Umbanda surgiu em São 

Bernardo do Campo, mas, tem consciência ser ela uma das pioneiras. O seu 

terreiro atualmente tem uma média de freqüência de 50 pessoas por semana. 

 Mãe Jandira afirma trabalhar com o que ela chama de “Umbanda Pura” 41 

e, devido a esta sua postura ela acredita ser o gatilho disparador da grande 

procura pelo seu terreiro, por pessoas com demandas relativas à doença. Ela tem 

consciência de que a doença e a saúde são duas condições que poderão vir a 

fazer parte da vida, de todo ser humano caminhante neste mundo. Na entrevista 

com ela, apuramos também que, o motivo financeiro muitas leva as pessoas a 

procurarem o terreiro nas questões relativas à recuperação da saúde, já que a 

medicina privada é muita cara, a pública de certo modo inexistente ou muito lenta 

no atendimento, o terreiro se torna um lugar de possibilidade gratuita de 

recuperação da saúde. No terreiro de Mãe Jandira não se tem qualquer tipo de 

cobrança pecuniária. 

 Já passaram pelo seu terreiro pessoas que estavam desenganadas pela 

medicina tradicional, as quais permaneceram somente com a terapia oferecida 

pelo terreiro (Umbanda). Em primeiro lugar o terreiro foi um lugar de acolhimento 

para a pessoa desenganada, através da Umbanda foi lhe dado auxílio espiritual, 

fazendo a pessoa inicialmente aprender a conviver com a doença, prática está 

também encontrada no Terreiro B. Quando a pessoa chega doente ao terreiro, 
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 Vide Capítulo I sobre o surgimento da Umbanda no Brasil.  
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dois meios são disponibilizados inicialmente: o ritual semanal e o ponto riscado 

uma vez por mês. A cada ritual os médiuns são incorporados pelos Orixás, 

ocasião em que se reza, canta e se implora para que a pessoa recupere sua 

saúde. E no ponto riscado é feito o mapa e são acesas as diversas velas42. O 

corpo assume um papel importante em todo este processo, sobretudo o corpo do 

médium, o mesmo é necessário para que o Orixá possa incorporar e estabelecer 

o contato entre o plano espiritual e a pessoa doente, a entidade precisa do corpo 

do médium para poder interagir com o doente. Nem todos os médiuns estão aptos 

a tratar das questões relativas à doença. Tem que ser alguém cuja experiência de 

mediunidade já esteja num estágio onde o mesmo ceda completamente o corpo e 

a mente para a entidade. 

 Ao entrar no terreiro para realizar o ritual de cura o médium tem que estar 

desligado de tudo que possa atrapalhar sua harmonia com a entidade que virá 

para realizar a cura. É certo que a eficácia dos meios empregados dependerá 

também da fé da pessoa que veio buscar a cura, opinião está também 

comungada pelos médiuns do Terreiro B; bem como, a de que, não somente a 

Umbanda, mas outras religiões também curar as pessoas, desde que trabalhem 

com seriedade. Ficou claro para nós que Mãe Jandira não teria dúvida em indicar 

para alguém que procurasse o terreiro em caso de doença, embora, ela própria 

por ser a chefe do terreiro não possa fazer isto, não pode ir atrás das pessoas, 

que necessita é que deve buscar, assim como ela, quando necessitou para o 

filho, foi em busca. 

 Ao finalizar a entrevista ela nos disse: “a Umbanda é muito importante em 

minha vida, tudo o que sou e possuo hoje como ser humano devo à Umbanda”. 

Quanto à entrevista realizada com a médium Sandra, a qual também em comum 

com a Mãe Jandira o fato de ter freqüentado a Igreja Católica, atualmente está há 

20 anos na Umbanda, entre os seus familiares, apenas sua filha também 

freqüenta a Umbanda. No Terreiro A ela recebe o Caboclo Tupinambá e o Preto 

Velho Pai Tomás e, segundo ela o Caboclo já teve grande participação na vida de 

várias pessoas que foram curadas no terreiro. Questionada sobre a origem da 

Umbanda na cidade de São Bernardo do Campo, embora ela já esteja na 
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 Vide registro imagético do anexo 5. 
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Umbanda há tanto tempo, não soube falar sobre as origens da mesma na cidade, 

porém, é consciente do bem que o seu terreiro tem feito na vida de muitas 

pessoas no que diz respeito à recuperação da saúde. 

 Para ela os problemas relativos à saúde e de ordem familiar, são os que 

mais levam as pessoas a procurarem o terreiro. Em sua opinião as doenças 

surgem mais devido a mágoas e tristezas que grande parte das pessoas 

carregam dentro de si. É preciso que as pessoas estejam felizes para estarem 

bem de saúde. Algumas pessoas quando estão doentes, procuram também a 

Umbanda, além do tratamento com a medicina tradicional, por que querem 

solucionar o problema de forma rápida, muitos acreditam que o Plano Espiritual 

poderá agir mais rápida e eficazmente do que a medicina tradicional. Como 

médium ela nunca aconselha as pessoas a abandonarem a medicina tradicional, 

a mesma pode caminhar paralelamente junto com a terapia oferecida pelo 

terreiro, opinião da qual comungam também as médiuns do Terreiro B. 

 A pessoa do médium dá sua parcela de contribuição na recuperação da 

pessoa doente, uma vez incorporado, o mesmo participa diretamente dos rituais 

de cura, através dos quais inclusive acaba criando laços afetivos com a pessoa 

doente. Quando se trata do papel da Umbanda na vida das pessoas para ela, por 

exemplo, se uma pessoa chega ao terreiro, desenganada pela medicina 

tradicional o terreiro, a Umbanda deverá “provocar” mais fé na pessoa, fazer com 

que ela creia mais em Deus (Oxalá), mostrando que através da fé é possível 

mudar as coisas, inclusive a situação de doença. 

 Dois meios empregados pelo terreiro para a recuperação da saúde das 

pessoas ela aponta as orações feitas durante os trabalhos que são realizados e 

principalmente o Ponto Riscado, este apontado pelas duas médiuns como ponto 

forte na recuperação da saúde das pessoas no Terreiro A, terapia esta, da qual 

tratamos no presente capítulo, incluindo registros imagéticos, os quais compõem 

os anexos da nossa pesquisa. 

 Para a médium o corpo é um instrumento importante de trabalho para 

estabelecer a ligação do médium com a entidade e por sua vez da mesma com a 

pessoa doente. Em seu entendimento o médium precisa estar apto para 

acompanhar os casos das pessoas doentes, além, é claro da permissão da sua 
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entidade de cabeça e da Mãe de Santo chefe do terreiro. Para ela os meios 

utilizados pela Umbanda são eficazes na cura das doenças, porém, poderão 

esbarrar na falta de fé ou do merecimento ou não, da pessoa doente que 

procurou o terreiro. Em sua opinião qualquer religião estaria apta a curar as 

pessoas, mas, a Umbanda tem um diferencial que grande parte das demais 

religiões não possuem: a presença dos Orixás, ponto riscado e o médium. 

 Durante a entrevista a médium Sandra disse não ter dúvidas em 

aconselhar a uma pessoa que esteja doente e até desenganada pela medicina 

tradicional que procurasse o terreiro, pois, durante o tempo em que ela trabalha 

no mesmo já viu várias pessoas recuperarem a saúde, portanto, ela acredita nos 

Orixás, acredita na Umbanda. Ao final da nossa entrevista, foram estas suas 

palavras finais: “Que Deus abençoe a todas as pessoas de bem, 

independentemente da religião, que todos sejam abençoados pelo nosso Pai 

Oxalá. Que as pessoas através desta pesquisa, com a qual tive a oportunidade de 

colaborar, também creiam mais em Deus, pois, sem Ele não somos nada. Que a 

fé das pessoas aumente cada vez mais”. 

Conclusão 

 A rigor recuperar a saúde das pessoas sempre foi o papel desempenhado 

pela medicina tradicional, porém, após as pessoas recorrerem a ela e obtendo 

uma resposta parcial ou até mesmo ineficaz na tentativa de recuperar a saúde, o 

jeito é buscar pelas alternativas disponíveis no mercado do mundo urbano. Nos 

dias de hoje na sociedade pós-moderna são muitas as religiões que se propõe a 

recuperar a saúde do homem e da mulher, em nossa pesquisa fomos ao 

encontro, do que, as religiões de Matriz Africana, tem para oferecer para a 

sociedade quando se trata da recuperação da saúde, para sermos mais 

específicos, realizamos nossa investigação a partir da Umbanda. 

 Para a Umbanda o corpo doente é que se torna merecedor das atenções, 

quando se trata da doença, entra em cena o jogo de forças do Bem e do Mal. A 

doença aparece contextualizada como um momento existencial onde as forças 

maléficas predominam sobre o bem. Somos tomados por um conjunto de forças 

exteriores que invadem nosso corpo humano e vem para causar desordem, que 

poderá se manifestar na ordem mental ou somática. Com o intuito de que a cura 
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seja alcançada são aplicados sobre o corpo doente, práticas mágico-terapêuticas 

que visam recuperar aquele corpo doente. Sim! Uma terapia que vai “além” do 

imanente, uma vez que, a terapia a ser adotada é recomendada pela entidade 

incorporada pelo médium já no momento da consulta. Somente eles é quem 

podem dizer o que, quando e onde se pode fazer algo para recuperar a saúde da 

pessoa. 

 A ciência do ponto riscado conforme tratamos da mesma no presente 

capítulo torna-se eficaz como ritual de recuperação da saúde: “é uma ciência 

divina, e só quem a conhece e nela foi iniciado pode dizer-se possuidor de uma 

ou duas mãos de pemba”. Já desde os tempos memoráveis do caríssimo Zélio de 

Moraes a Umbanda recorreu à magia sagrada simbólica e os guias espirituais já 

riscavam seus pontos, como fazem ainda hoje. É função do ponto riscado, abrir 

um espaço mágico. E a magia é um componente da Umbanda. 

 Para a realização da nossa pesquisa, comparecemos uma noite no Terreiro 

A, ocasião em que seria realizado o ponto riscado para a médium Cristina, em 

sentido ao câncer do qual ela foi curada, de acordo como nos relatou. A força 

desse poderoso ponto riscado é cortando, anulando, enterrando, queimando, 

jogando para longe, todo e qualquer mau que posso vir a ser causado à pessoa, 

por causa da doença. Ao final do ritual ou do ato, nos fora deixado uma forte 

impressão da seriedade com que o mesmo é realizado, até porque se tratava da 

seqüência do tratamento de cura da médium Cristina. 

 Tratamos aqui também da cura obtida através do ritual conhecido como 

Pajé de Cura ou Pajelança. Trata-se de uma ocasião em que os Caboclos (que 

foram indígenas na vida corporal) e vem auxiliar na caridade do dia a dia aos 

irmãos enfermos. A manifestação desses caboclos, que em sua maioria são 

Velhos (Pajés) são espíritos de muita luz e como tal, assumem a forma de “índios” 

ou “índias” prestando uma homenagem a esse povo que foi tão massacrado pelo 

colonizador. Possuem vasto conhecimento sobre as ervas e seus princípios 

ativos, e muitas vezes, suas receitas produzem curas inesperadas. 

 As motivações que levam as pessoas ao Terreiro de Umbanda são as mais 

variadas, a da doença é sem sombra de dúvidas a que mais contribui para isto. 

Nas entrevistas por nós realizadas nos Terreiros A e B para verificar a 
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profundidade dessas motivações, constatamos algumas coisas bem interessantes 

como: quase todos os entrevistados se declararam umbandistas de confissão, 

apenas uma se declarou católica e outra kardecista. Todos os entrevistados nos 

dois terreiros disseram também, não ter aberto mão do acompanhamento da 

medicina tradicional, o mesmo somava a terapia espiritual oferecida pelos dois 

terreiros, através das entidades incorporadas nos médiuns, destaque ainda para o 

Terreiro B em que alguns doentes tiveram também, tratamento através do Reiki. 

Alguns eram portadores de medicina privada (convênio) e outros de medicina 

pública (SUS). 

 A ocupação dos médiuns por nos entrevistados são as mais variadas 

possíveis. Em sua maioria tem a Umbanda como sua única confissão religiosa, 

isto é, não transitaram de outras religiões. Para os médiuns, o acolhimento que é 

dado às pessoas que procuram o terreiro, o fato de não haver cobrança 

pecuniária e porque o terreiro se propõe a resolver problemas de saúde são 

fatores que levam as pessoas a procurarem o terreiro. 

 As doenças são as mais variadas possíveis: depressão, síndrome do 

pânico, câncer, dores de cabeça, dores musculares, etc. A maior parte dos 

médiuns não possui os conhecimentos da medicina tradicional. Nenhum deles 

aconselha que a pessoa enferma fique apenas com o tratamento terapêutico do 

terreiro ou que eventualmente venha abandonar o tratamento que esteja 

realizando junto è medicina tradicional. Há casos em que a pessoa chega ao 

terreiro, desenganada pela medicina tradicional, nesta hora a Umbanda é 

maravilhosa (palavra de um deles), primeiro porque ela restaura a esperança de 

uma possível cura, e dessa forma, a pessoa fica receptível ao tratamento 

terapêutico-espiritual. 

 A partir do que levantamos, nas entrevistas realizadas nos dois terreiros A 

e B, ficou claro para nós que muitos são os recursos empregados pela Umbanda 

no processo terapêutico para que seja alcançada a cura da pessoa que chegou 

ao terreiro. Todavia a Umbanda não promete a cura, porém faz com que a pessoa 

doente por meio de sua fé se ajude e acredite no trabalho das entidades da casa. 

A Umbanda é apenas uma das formas de manifestação de cura. A força para 
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curar vem de Deus, o Criador do Universo, assim a sua graça não poderá ser 

restrita a esta ou aquela religião. 
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Considerações Finais 

 No meio umbandista, isto é, no espaço dos terreiros, a cura é 

incontestável, pudemos constatar com a nossa pesquisa, o fato de haverem curas 

nos terreiros. Nestas curas, as quais vieram a se constituírem como solução na 

recuperação da saúde de homens e mulheres, tem se consciência de não ser o 

agente direto o médium, mas sim, o mesmo funciona como intermediário. Os 

freqüentadores, os seguidores do terreiro estão conscientes que a espiritualidade: 

os guias, os caboclos, os pretos velhos, os exus, enfim, a espiritualidade, é deles 

que vem a força para curar, unida a esta, na maioria dos casos, está o 

acompanhamento da medicina tradicional, seja a mesma pública ou privada. Ao 

final nos encontramos de diante de um ser humano que afirma ter entrado doente 

no terreiro e está saindo curado. 

 Tivemos a oportunidade durante a pesquisa de campo de acompanhar uma 

gira de pajé de cura, quando vimos “in loco” o uso de folhas, raízes e ervas pelas 

entidades incorporadas nos médiuns. Quanto ao uso das mesmas pela Umbanda, 

tem por objetivo atuarem como catalisadoras para as mais variadas patologias 

existentes no campo físico e espiritual, ótimas para limpeza e para a cura. 

 Utilizando a mais atual ferramenta de pesquisa, a internet (existe lá um 

texto  disponibilizado) sobre uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Antropologia 

Urbana da USP, sobre o caso de Dona Teresa que estava louca e, para a qual a 

medicina tradicional não tinha mais nada a fazer. Além de há muito tempo não 

realizar as tarefas domésticas, quando tinha seus acessos assumia atitudes 

estranhas: no meio da noite saia seminua a provocar homens em bares, fazia 

necessidades fisiológicas por toda casa. Já sem esperança, marido e filhos 

resolveram, então, seguir a indicação de um conhecido e a levaram ao terreiro de 

umbanda: “Terreiro de Umbanda Caboclo Trovejo” da mãe-de-santo “Madrinha 

Lourdes”, localizado em Pirituba, bairro de periferia na Zona Leste de São Paulo. 

Onde a mesma foi curada. (...) Como este, são incontáveis os casos de pessoas 

que, por motivo de doença (física ou psíquica), recorrem aos cultos denominados 

afro-brasileiros – entre os quais se enquadra a Umbanda em busca de alivio para 

as mazelas do corpo e aflições da alma. 
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 Também no site “Giras de Umbanda e a cultura afro-brasileira” 

encontramos alguns trechos da palestra proferida pelo Pai Alexandre na 

Faculdade de Medicina sobre: a Umbanda, o conceito da origem das doenças e a 

ação de cura ritual. Disse Pai Alexandre: “Um médico precisa conhecer e estar ao 

menos familiarizado com a grande diversidade religiosa existente em nossa 

sociedade, e saber um pouco sobre como cada religião encara as doenças e suas 

causas”. Foi com esta finalidade que o médico e professor da Faculdade de 

Medicina de Jundiaí (FMJ) Dr. Everardo de Carvalho, convidou o sacerdote 

umbandista Pai Alexandre Falasco para falar sobre as religiões afro-brasileiras, 

com ênfase na Umbanda. Quando a autoridade médica se dispõe a ouvir o Pai de 

Santo é sinal que ele deve ter algo importante a dizer. E, com a medicina 

tradicional em nosso país, atualmente inacessível para grande maioria dos 

brasileiros, ou seja, a pública está sucateada e a privada é muito cara, é de se 

esperar que as pessoas busquem soluções para seus problemas de saúde em 

outros lugares. Esse fato nos sugere também a relação entre questões religiosas, 

econômicas e sociais. 

 Num município como São Bernardo do Campo, ainda tão carente da 

presença da administração pública em diversas áreas, inclusive a da saúde foi 

gratificante realizar esta investigação. Ouve-se falar muito das práticas afro-

religiosas no grande ABC, porém, as mesmas foram pouco estudadas do ponto 

vista acadêmico das Ciências da Religião. Neste estudo por nós realizados 

tivemos a oportunidade de comparar as práticas terapêuticas dos terreiros, o 

Terreiro A e o Terreiro B. O Terreiro A situado na Vila Rosa, bairro mais afastado 

do centro urbano, com razoável infra-estrutura comercial, educacional e social, 

contando com apenas uma única UBS; ao contrário do Terreiro B, situado no 

Bairro de Rudge Ramos, bem mais próximo do centro urbano, com uma 

imensidão de comércio, um pronto socorro, um hospital universitário, duas 

universidades. De qualquer forma, os dois terreiros são assiduamente 

freqüentados e procurados por homens e mulheres com as mais variadas 

demandas e, é claro a da recuperação da saúde. E, em nossa pesquisa de 

campo, pudemos constatar que pessoas lá chegaram doentes e hoje afirmam 

estar curadas. 
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 A classe social, o estado civil, a faixa etária, a etnia, a profissão, a situação 

econômica, o grau de instrução a ausência de um ou o excesso do outro não 

resultou em impedimento para que homens e mulheres procurassem a Umbanda. 

E, este contato foi tão benéfico em suas vidas que hoje grande parte deles e 

delas são umbandistas praticantes e convictos. A Umbanda é uma religião que 

prega o amor ao próximo, o amor à família, o respeito à vida e que enxerga na 

natureza a força de Deus, do Pai Oxalá presente em nós. Podem até existir 

umbandistas que usem da religião para praticar, para fazer o mal, trata-se de um 

número reduzido e, esta atitude foge totalmente das origens da Umbanda. 

 A Umbanda procura ser uma religião a serviço do outro para a cura das 

doenças e outras demandas, a qual tem sido eficaz em grande parte dos casos; 

porém, não compete a ela divulgar está eficácia. E, finalmente, depois da nossa 

investigação no Terreiro A na Vila Rosa e no Terreiro B no Bairro de Rudge 

Ramos na cidade de São Bernardo do Campo, é possível afirmar que pessoas 

que procuraram os dois terreiros recuperaram a saúde. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Pesquisa com os membros do Terreiro 

Terreiro A 

Localização: Vila Rosa - São Bernardo do Campo - SP 

1. Idade: 

2. Sexo: (   ) Masculino - (   ) Feminino 

3. Raça (Cor): (   ) Negra - (   ) Branca - (   ) Japonês - (   ) Indígena 

4. Profissão: 

5. Escolaridade: (   ) Fundamental Completo         (   ) Fundamental Incompleto 

                           (   ) Médio Completo                   (   ) Médio Incompleto 

                           (   ) Superior Completo                (   ) Superior Incompleto 

                           (   ) Pós-Graduado -  (   ) Mestre - (   ) Doutor 

                            (   ) Sem Escolaridade 

6. Renda Familiar: (   ) 1 a 3 salários mínimos 

                             (   ) 4 a 6 salários mínimos 

                             (   ) 7 a 9 salários mínimos 

                             (   ) acima de 9 salários mínimos 

7. Pratica esportes ou atividades físicas 

    (   ) 1 vez por semana - (   ) 2 vezes por semana - (   ) 3 vezes por semana 

    (   ) Academia - (   ) Caminhada - (   ) Futebol - (   ) Natação 

    (   ) Não pratico atividades esportivas 

8. Assinale as atividades de lazer que você costuma realizar ou não 

    (   ) Ir ao cinema 2 ou mais vezes ao mês 

    (   ) Ir ao teatro 2 ou mais vez ao ano 

    (   ) Nunca vou ao cinema 

    (   ) Nunca vou ao teatro 

    (   ) Ir a shows musicais 

    (   ) Não vou a shows musicais 

    (   ) Assistir televisão todos os dias 

    (   ) Raramente assisto televisão 

    (   ) Leio jornal todos os dias 

    (   ) Não leio jornal 

    (   ) Raramente leio jornal 

    (   ) Leio jornal 1 ou 2 vezes por semana 
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 9. Há quanto tempo você freqüenta a Umbanda 

    (   ) 1 a 3 anos 

    (   ) 4 a 6 anos 

    (   ) 7 a 9 anos 

    (   ) Mais de 9 anos 

10. Antes de ser umbandista você freqüentava outra religião 

      (   ) Sim - (   ) Não 

      (   ) Igreja Católica  

      (   ) Igreja Evangélica 

      (   ) Igreja Metodista 

      (   ) Igreja Batista 

      (   ) Igreja Luterana 

      (   ) Igreja Presbiteriana 

      (   ) Igreja Universal 

      (   ) Budismo 

      (   ) Seicho-No-Ie 

      (   ) Candomblé 

11. Que razões levaram você a freqüentar este Terreiro (assinalar apenas 1 alternativa) 

      (   ) Vem de família 

      (   ) Fui convidado (a) 

      (   ) Simpatia com a Mãe de Santo 

      (   ) Gosto de todas as religiões 

      (   ) Por motivo de doença 

      (   ) Por motivos econômicos (dívidas) 

12. Que benefícios vieram para a sua vida depois que você passou a freqüentar o 

Terreiro. Obs. Você poderá assinalar até três alternativas. 

   

               (   ) Saúde 

               (   ) Econômicos (financeiros) 

               (   ) Passei a acreditar mais em Deus 

               (   ) Me tornei mais solidária às pessoas 

               (   ) Melhoria profissional 

               (   ) Melhoria nas relações familiares 
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13. Durante o ritual de Umbanda, qual é a importância dos estimulos (pontos cantados, 

      velas, toques de atabaques, vestes das entidades incorporadas, orações, incenso) 

     (   ) Pouco ou nenhuma importância 

     (   ) Importância relativa (é possível acontecer sem eles) 

     (   ) Não existe gira de Umbanda sem eles 

14. Durante o ritual de Umbanda, qual é a importância dos estimulos (pontos cantados, 

      velas, toques de atabaques, vestes das entidades incorporadas, orações, incenso) 

      (   ) Pouca ou nenhuma importância 

      (   ) Importância relativa (é possível acontecer sem eles) 

      (   ) Não existe gira de Umbanda sem eles 

15. Onde você reside: 

      (   ) Na mesma cidade e bairro onde fica situado o Terreiro 

      (   ) Resido em outro bairro na mesma cidade 

      (   ) Resido em outra cidade 

16. O bairro onde fica situado o Terreiro é de: 

      (   ) Periferia 

      (   ) Classe média baixa 

      (   ) Classe média alta 

      (   ) Elite 

17. O bairro onde você reside na cidade é de: 

      (   ) Periferia 

      (   ) Classe média baixa 

      (   ) Classe média alta 

      (   ) Elite 

18. O bairro onde você reside em outra cidade é de: 

      (   ) Periferia 

      (   ) Classe média baixa 

      (   ) Classe média alta 

      (   ) Elite 

19. Você costuma ler alguma coisa sobre a Umbanda 

      (   ) 1 a 3 vezes por semana 

      (   ) 1 ou mais vezes por mês 

      (   ) 1 ou mais vezes por ano - (   ) Nunca li nada 

  

20. Você já fez algum curso sobre a Umbanda 

     (   ) 1 a 3 cursos 

     (   ) mais de 3 cursos 

     (   ) Nunca fiz nenhum 
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ANEXO 2: Pesquisa com os membros do Terreiro 

Terreiro B 

Localização: Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - SP 

1. Idade: 

2. Sexo: (   ) Masculino - (   ) Feminino 

3. Raça (Cor): (   ) Negra - (   ) Branca - (   ) Japonês - (   ) Indígena 

4. Profissão: 

5. Escolaridade: (   ) Fundamental Completo         (   ) Fundamental Incompleto 

                         (   ) Médio Completo                   (   ) Médio Incompleto 

                         (   ) Superior Completo                (   ) Superior Incompleto 

                         (   ) Pós-Graduado: (   ) Mestre - (   ) Doutor 

                         (   ) Sem Escolaridade 

6. Renda Familiar: (   ) 1 a 3 salários mínimos 

                             (   ) 4 a 6 salários mínimos 

                             (   ) 7 a 9 salários mínimos 

                             (   ) acima de 9 salários mínimos 

7. Pratica esportes ou atividades físicas 

    (   ) 1 vez por semana - (   ) 2 vezes por semana - (   ) 3 vezes por semana 

    (   ) Academia - (   ) Caminhada - (   ) Futebol - (   ) Natação 

    (   ) Não pratico atividades esportivas 

8. Assinale as atividades de lazer que você costuma realizar ou não 

    (   ) Ir ao cinema 2 ou mais vezes ao mês 

    (   ) Ir ao teatro 2 ou mais vez ao ano 

    (   ) Nunca vou ao cinema 

    (   ) Nunca vou ao teatro 

    (   ) Ir a shows musicais 

    (   ) Não vou a shows musicais 

    (   ) Assistir televisão todos os dias 

    (   ) Raramente assisto televisão 

    (   ) Leio jornal todos os dias 

    (   ) Não leio jornal 

    (   ) Raramente leio jornal 

    (   ) Leio jornal 1 ou 2 vezes por semana 
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9. Há quanto tempo você freqüenta a Umbanda 

    (   ) 1 a 3 anos 

    (   ) 4 a 6 anos 

    (   ) 7 a 9 anos 

    (   ) Mais de 9 anos 

10. Antes de ser umbandista você freqüentava outra religião 

      (   ) Sim - (   ) Não 

      (   ) Igreja Católica  

      (   ) Igreja Evangélica 

      (   ) Igreja Metodista 

      (   ) Igreja Batista 

      (   ) Igreja Luterena 

      (   ) Igreja Presbiteriana 

      (   ) Igreja Universal 

      (   ) Budismo 

      (   ) Seicho-No-Ie 

      (   ) Candomblé 

11. Que razões levaram você a freqüentar este Terreiro (assinalar apenas 1 alternativa) 

      (   ) Vem de família 

      (   ) Fui convidado (a) 

      (   ) Simpatia com a Mãe de Santo 

      (   ) Gosto de todas as religiões 

      (   ) Por motivo de doença 

      (   ) Por motivos econômicos (dívidas) 

12. Que benefícios vieram para a sua vida depois que você passou a frequentar o 

Terreiro 

      Obs. Você poderá assinalar até três alternativas 

               (   ) Saúde 

               (   ) Econômicos (financeiros) 

               (   ) Passei a acreditar mais em Deus 

               (   ) Me tornei mais solidária às pessoas 

               (   ) Melhoria profissional 

               (   ) Melhoria nas relações familiares 
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13. Durante o ritual de Umbanda, qual é a importância dos estimulos (pontos cantados, 

      velas, toques de atabaques, vestes das entidades incorporadas, orações, incenso) 

     (   ) Pouco ou nenhuma importância 

     (   ) Importância relativa (é possível acontecer sem eles) 

     (   ) Não existe gira de Umbanda sem eles 

14. Durante o ritual de Umbanda, qual é a importância dos estimulos (pontos cantados, 

      velas, toques de atabaques, vestes das entidades incorporadas, orações, incenso) 

      (   ) Pouca ou nenhuma importância 

      (   ) Importância relativa (é possível acontecer sem eles) 

      (   ) Não existe gira de Umbanda sem eles 

15. Onde você reside: 

      (   ) Na mesma cidade e bairro onde fica situado o Terreiro 

      (   ) Resido em outro bairro na mesma cidade 

      (   ) Resido em outra cidade 

16. O bairro onde fica situado o Terreiro é de: 

      (   ) Periferia 

      (   ) Classe média baixa 

      (   ) Classe média alta 

      (   ) Elite 

17. O bairro onde você reside na cidade é de: 

      (   ) Periferia 

      (   ) Classe média baixa 

      (   ) Classe média alta 

      (   ) Elite 

18. O bairro onde você reside em outra cidade é de: 

      (   ) Periferia 

      (   ) Classe média baixa 

      (   ) Classe média alta 

      (   ) Elite 

19. Você costuma ler alguma coisa sobre a Umbanda 

      (   ) 1 a 3 vezes por semana 

      (   ) 1 ou mais vezes por mês 

      (   ) uma vez por ano                                  (   ) nunca li nada 

 20. Você já fez algum curso sobre a Umbanda 

     (   ) 1 a 3 cursos 

     (   ) mais de 3 cursos 

     (   ) Nunca fiz nenhum 
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ANEXO 3 

Roteiro para entrevista com os médiuns dos dois Terreiros 

a) Tenda de Umbanda Cabocla Iara e Cacique Pena Branca 

b) Tenda de Umbanda Nossa Casa Nosso Terreiro 

 

1. Qual é a sua idade?  

2. Qual o local em que o senhor (a) nasceu?  

3. Em que bairro e cidade o (a) Senhor (a) reside?  

4. Qual é a sua ocupação ou profissão?  

5. Há quanto tempo o (a) Sr (a) é médium?  

6. O (a) Sr (a) freqüentou alguma outra religião antes de se tornar 

umbandista? 

7. Teve experiência de cura nesta religião? 

8. Há mais alguém da sua família que também freqüenta a Umbanda? 

9. Há quanto tempo o (a) Sr (a) trabalha neste terreiro? 

10.  O (a) Sr (a) saberia dizer como surgiu a Umbanda na cidade de São 

Bernardo do Campo? 

11. Este terreiro é bastante freqüentado? 

12. Na opinião do (a) Sr (a) quais são os principais motivos pelos quais as 

pessoas procuram este terreiro? 

13. Como o (a) Senhor (a) entende a relação entre saúde e doença? 

14.  Porque as pessoas não procuram a medicina em lugar de procurarem a 

Umbanda? 

15.  As pessoas que estavam doentes também continuaram com o tratamento 

médico ou já estava desenganada pela medicina? 

16. O (a) Sr (a) como médium contribuiu de alguma forma para a recuperação 

da saúde de alguma pessoa que tenha chegado aqui doente?  

17.  Em sua opinião qual o papel da Umbanda na vida de uma pessoa que 

chega doente no Terreiro, muitas vezes desenganada pela medicina? 

18.  Quais os meios utilizados pela Umbanda para que seja alcançada a cura 

da pessoa que chegou doente no Terreiro? 

19. Qual é a importância do corpo na Umbanda? 
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20. Qualquer médium está apto ou tem permissão para tratar dos casos 

específicos de pessoas que buscam o Terreiro para cura de uma doença? 

21.  Os meios utilizados são totalmente eficazes, qualquer pessoa poderá sair 

curada? 

22. Somente a Umbanda como religião tem força suficiente para curar, 

recuperar a saúde de uma pessoa? 

23. O (a) Sr (a) teria coragem de indicar para alguém desenganada pela 

medicina para que procurasse o Terreiro onde você é médium? 

24.  Para finalizar o (a) Sr (a) gostaria de deixar alguma mensagem? 
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ANEXO 4 
 
Roteiro para entrevista com as pessoas que receberam benefícios de saúde 

nos Terreiros (a) e (b) 

a) Tenda de Umbanda Cabocla Iara 

b) Tenda de Umbanda Nossa Casa Nosso Terreiro 

1. Qual o nome do (a) Senhor (a)?  

2. Qual é a sua idade?  

3. Qual é o seu estado civil?  

4. Qual é a cidade em que o Senhor (a) nasceu?  

5. Qual o bairro e a cidade (a) Senhor (a) reside?  

6. Qual é a sua ocupação ou profissão? 

7. Qual é a sua religião?  

8. O (a) Senhor (a) vem ao terreiro por motivo de doença?  

9. Quando o (a) Senhor (a) chegou neste terreiro, qual era o grau de gravidade da 

sua doença?  

10. O seu médico era de convênio ou pelo INSS?  

11. Hoje o (a) Senhor (a) está curado (a) ou permanece ainda, algum foco ou 

sintoma da doença?  

12. O (a) Senhor (a) poderia descrever como se deu o seu processo de cura? S 

13. Em sua opinião quem teve maior participação no seu processo de cura: a (o) 

médium ou entidade que ele (a) recebe?  

14. Em sua opinião é possível obter a cura de uma doença com o auxilio de 

umbanda?  

15. Porque o (a) Senhor (a) procurou a Umbanda e não somente o médico?  

16. É preciso ter fé no médium ou nas entidades para se obter a cura? 
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17. O (a) Senhor (a) recomendaria a alguém que esteja doente, seja qual for a 

doença para ir ao terreiro?  

18. O (a) Senhor (a) teve acompanhamento médico?  

19. Que relação existe entre doença e religião?  

20. Para finalizarmos, o que significa para o (a) Senhor (a) ter recuperado a saúde 

com a ajuda dos médiuns, das entidades, isto é, deste terreiro?  
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Anexo 5 – Registros Imagéticos – Terreiro A 

Foto 1- Mãe Jandira incorporada do Sr. Nego Véio 

 

         Registro de Foto Efetuado pelo Autor 

Foto 2 - Médium Cristina em dia de Ponto Riscado 

 

         Registro de Foto Efetuado pelo Autor 
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Foto 3 - Colocação de Velas para o Ponto Riscado 

 

        Registro de Foto Efetuado pelo Autor 

Foto 4 - Colocação de Velas para o Ponto Riscado 

 

         Registro de Foto Efetuado pelo Autor 
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Foto 5 - Velas Acesas durante o Ponto Riscado 

 

         Registro de Foto Efetuado pelo Autor 

Foto 6 – Imagem Aproximada das Velas Acesas - Ponto Riscado 

 

         Registro de Foto Efetuado pelo Autor 
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Anexo 6 – Registro Imagético – Terreiro B 

Foto 7 - Gira de Pajé de Cura 

 

          Registro de Foto Efetuado pelo Autor 

Foto 8 – Médium Incorporada Ministrando Atendimento a uma Criança 

 

          Registro de Foto Efetuado pelo Autor 



119 
 

 
 

Foto 9 – Cesta com ervas a serem utilizadas pelas entidades 

 

         Registro de Foto Efetuado pelo Autor 

Foto 10 – Médium incorporada reza sobre a cabeça da consulente 

 

          Registro de Foto Efetuado pelo Autor 


