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RESUMO 

 

 

FAVARO, Jean Filipe. A relação sociedade/divindades/natureza no templo Espírita de 

Umbanda Abaça de Oxalá em Pato Branco-PR: modos plurais de existência, 2018. 278 f. 

Dissertação de Mestrado (Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional) - Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2018.  

 

Investigações etnográficas imergidas no contexto do Terceiro Mundo exploraram diferentes e 

diversas práticas de pensar, irmanar, experimentar e codificar dimensões biológicas e naturais. 

Entre os diversos agregados sociais que se mobilizam no mundo por meio de racionalidades 

contra-hegemônicas, os cultos afro-brasileiros foram anunciados como religiosidades 

múltiplas, de grande importância ecológica e revestidos de conexões com os mais diversos e 

contraditórios actantes do cosmo, que resistem no Terceiro Mundo, com suas subjetividades 

descolonizadoras que se multiplicam em cada local de culto. Nesta conjuntura, esta pesquisa 

foi efetuada junto ao Centro Espírita de Umbanda Abaça de Oxalá, tendo por objetivo analisar 

a rede que se conforma nas inter-relações entre seres humanos/divindades/natureza. A Teoria 

Ator-Rede tal como apresentada por Latour (1994; 2004; 2012) forneceu ferramentas para que 

uma etnografia adequada à realidade deste terreiro fosse elaborada, expandindo o número de 

atores ocultos que se relacionam, agem e falam. Assim, durante o período de 19 meses a 

pesquisa foi operacionalizada por mediação da técnica Observação Participante, a partir de 

anotações no diário de campo, fotografias, transcrições de entrevistas e desenhos. A forma 

dos registros se desenvolveram na análise documental, através das anotações no próprio 

material analisado, objetivando engendrar um relato Ator-Rede para desdobrar um maior 

número de atores, mediadores e controvérsias que se conectam às práticas associadas as 

relações entre seres humanos/divindades/natureza no Abaça de Oxalá. Os humanos que 

configuram o local são caracterizados pelo pai-de-santo, filhos-de-corrente e clientes, que 

tecem relações com os Orixás em diferentes estratos e níveis de comprometimento com as 

normativas locais, almejando favores espirituais a partir de suas motivações subjetivas, as 

quais incluem as esferas da saudabilidade, das questões afetivos-familiares, da prosperidade 

financeira e desenvolvimento espiritual (no caso dos filhos-de-corrente). Os favores dos 

Orixás são logrados a partir de um rico e complexo regime de permutas, que permite agenciar 

lugares da natureza (pontos-de-força), elementos naturais (vegetação, minerais), alimentos, 

fogo, água, e múltiplos elementos que são relativos à subjetividade de cada humano conectado 

na rede, que emergem na forma de oferendas, chás medicinais, banhos de ervas, defumações, 

etc. Estas permutas são subsidiadas por um arcabouço de conhecimentos sobre suas naturezas, 

especificidades, associações e ações. Estes saberes são indissociáveis dos fazeres, e sua fonte 

primordial são os Orixás. A partir destes saberes foi possível identificar um total de 159 

entidades espirituais mobilizadas nos discursos e atividades do terreiro e 140 vegetais 

empregados para as mais diversas finalidades que os humanos necessitam. O processamento 

das atividades ritualísticas no contexto religioso afro-brasileiro remete a uma realidade 

complexa, engendrada pelas profundas intersecções entre as esferas do mundo social, 

sobrenatural e natural. O conceito êmico de energia se mostra substancial para que tais 

conexões emerjam e ajam no cotidiano do terreiro, pois o Orixá é energia e se conecta com a 

energia dos humanos e da natureza para que transformações no mundo real sejam 

engendradas. 

 

Palavras-chave: Umbanda; Terreiro; Ator-rede; Ecologia Política; Orixá. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

FAVARO, Jean Filipe. The relation society/deities/nature in the Spiritist temple of 

Umbanda Abaça de Oxalá in Pato Branco-PR: plural modes of existence, 2018. 278 f. 

Master's Dissertation (Post-Graduate in Regional Development) - Federal Technological 

University of Paraná. Pato Branco, 2018.  

 

Ethnographic research immersed in the context of the Third World explored different and 

diverse practices of thinking, brotherhood, experimenting and codifying biological and natural 

dimensions. Among the various social aggregates mobilized around the world through 

counter-hegemonic rationalities, Afro-Brazilian cults were announced as multiple religiosities 

of great ecological importance and with connections with the most diverse and contradictory 

actants of the cosmos. They resist in the Third World, with its decolonizing subjectivities that 

multiply in each place of worship. At this juncture, this research was carried out with the 

Spiritist Center of Umbanda Abaça de Oxalá, aiming to analyze the network that is formed in 

the interrelations between humans / divinities / nature. The Actor-Network Theory as 

presented by Latour (1994, 2004, 2012) provided tools for an ethnography appropriate to the 

reality of this terreiro to be elaborated, expanding the number of hidden actors who relate, act 

and speak. Thus, during the 19 month period, the research was operationalized by means of 

the Participatory Observer technique, based on field diary annotations, photographs, 

transcripts of interviews and drawings. The form of the records was developed in the 

documentary analysis, through the annotations in the material analyzed. The aiming was to 

generate an actor-network account to unfold a greater number of actors, mediators and 

controversies that connect to the practices associated with the relations between human / 

divinities / nature in the Abaca de Oxalá. The humans that make up the place are 

characterized by the “pai de santo”, “filhos de corrente” and clients. They interact with the 

Orixás in different strata and levels of commitment to local norms, seeking spiritual favors 

from their subjective motivations, which include the spheres of health, affective-family issues, 

financial prosperity and spiritual development (in the case of filhos de corrente). The favors of 

the Orixás are obtained from a rich and complex regime of exchanges, which allows to place 

places of nature (points of force), natural elements (vegetation, minerals), food, fire, water, 

and multiple elements that are relative to the subjectivity of each human connected in the net, 

that emerge in the form of offerings, medicinal teas, herbal baths, smokes, etc. These 

exchanges are subsidized by a framework of knowledge about their natures, specificities, 

associations and actions. These knowledges are inseparable from doings, and their primary 

source is the Orixas. From these knowledge, it was possible to identify a total of 159 spiritual 

entities mobilized in the discourses and activities of the terreiro and 140 vegetables used for 

the most diverse purposes that humans need. The processing of ritualistic activities in the 

Afro-Brazilian religious context, refers to a complex reality engendered by the deep 

intersections between the spheres of the social, supernatural and natural world. The emic 

concept of energy proves substantial for such connections to emerge and act in the daily life 

of the terreiro, because the Orixá is energy and connects with the energy of humans and 

nature so that transformations in the real world are engendered. 

 

Keywords: Umbanda; Terreiro; Actor-network; Political Ecology; Orisha. 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 01: Localização geográfica do município Pato Branco – PR na Messorregião Sudoeste 

do Paraná, no Estado do Paraná, na América do Sul e em escala 

global........................................................................................................................................94 

Figura 02: Fotografia de exemplares do acervo bibliográfico de livros de conteúdo mágico-

religioso do Espiritismo afro-brasileiros zelados pelo Pai Aldacir no Abassé de Oxalá, Pato 

Branco-PR...............................................................................................................................138 

Figura 03: Fotografia de exemplares do acervo bibliográfico de livros de conteúdo mágico-

religioso do Espiritismo afro-brasileiros zelados pelo Pai Aldacir no Abassé de Oxalá, Pato 

Branco-PR...............................................................................................................................138 

Figura 04: Fotografia de exemplares do acervo bibliográfico de livros de conteúdo mágico-

religioso do Espiritismo afro-brasileiros zelados pelo Pai Aldacir no Abassé de Oxalá, Pato 

Branco-PR...............................................................................................................................139 

Figura 05: Fotografia de exemplares do acervo bibliográfico de livros de conteúdo mágico-

religioso do Espiritismo afro-brasileiros zelados pelo Pai Aldacir no Abassé de Oxalá, Pato 

Branco-PR..............................................................................................................................139 

Figura 06: Fotografia do assentamento de Ogum na entrada do Abaça de Oxalá, no município 

de Pato Branco-PR.................................................................................................................157 

Figura 07: Fotografia do cruzeiro das Almas no Abaça de Oxalá no município de Pato 

Branco-PR..............................................................................................................................158 

Figura 08: Fotografia do assentamento de Obaluaê, na canjira do Abaçá de Oxalá, no 

município de Pato Branco......................................................................................................155 

Figura 09: Fotografia do altar central do conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-

PR...........................................................................................................................................160 

Figura 10: fotografia da tronqueira de Ogum no conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-

PR...........................................................................................................................................161 

Figura 11: Fotografia do assentamento de Xangô no conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-

PR..........................................................................................................................................161 

Figura 12: Fotografia do assentamento de Yemanjá junto à firmeza de Ogum Beira-Mar, no 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR..........................................................................................162 

Figura 13: Fotografia da firmeza de Zé Pelintra na linha de Direita, no Abaça de Oxalá, Pato 

Branco-PR.............................................................................................................................162 

Figura 14: Fotografia do Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas do Pai Aldacir durante o 

processamento de uma gira aberta no conga Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR...................179 

Figura 15: Fotografia da Pomba-gira Capa Preta incorporada na médium Yasmin, no Abaça 

de Oxalá, Pato Branco-PR.....................................................................................................179 

Figura 16: Oferenda com bebidas alcóolicas, charutos, cigarros, frutas diversas, rosas, velas e 

um padê com fígado bovino para Pomba-gira Rainha das Sete Encruzilhadas, na canjira do 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR..........................................................................................183 

Figura 17: Fotografia de oferenda de agrado para a linha de Exu Mirim em geral realizada 

pela filha-de-santo Dalvana em seu recinto doméstico destinado para elaboração de práticas 

mágico-religiosas, a partir das deliberações dos Exus do Pai Aldacir..................................184 

Figura 18: Ponto riscado de Exu Tiriri do Cruzeiro, ativado por meio de oferendas com frutas, 

padê, charutos, vela e marafo, no conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR....................186 

Figura 19: Fotografia de oferenda de canjica branca, algodão e vela de sete dias junto à 

firmeza dos Pretos-velhos no Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR..........................................191 



 

 

 

 

Figura 20: fotografia de consulente efetuando um “pagamento” às Almas junto à uma árvore 

seca de uma calunga................................................................................................................193 

Figura 21: ponto de firmeza de Oxóssi, Caboclo Guaraci e Cabocla Jurema no altar central do 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR...........................................................................................196 

Figura 22: Oferenda com sete tipos de frutas diferentes, vela e cerveja preta para o Caboclo 

Guaracy ao chão do conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR...........................................198 

Figura 23: fotografia da oferenda mobilizando Ogum São Jorge e todos os seus falangeiros no 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR...........................................................................................202 

Figura 24: Pai Aldacir incorporado com Ogum Beira-Mar em frente a tronqueira de Ogum no 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR...........................................................................................204 

Figura 25: Representações iconográficas de Yemanjá adjacentes ao seu assentamento, no 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR...........................................................................................206 

Figura 26: Firmeza de Oxum no altar central do Abaça de Oxalá, em Pato Branco-PR........208 

Figura 27: Oferenda para Oxum com frutas diversas, canjica, mel, flores amarelas e brancas, 

vinho branco e alecrim elaborada pela filha-de-santo Dalvana em seu recinto doméstico em 

Pato Branco-PR.......................................................................................................................209 

Figura 28: oferenda para Nanã Buruquê de canjica branca, beterraba, cenoura, batata doce, 

folhas-da-fortuna com velas brancas e vinho tinto, no Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR.....211 

Figura 29: Firmeza de Iansã no altar central do congá do Abaça de Oxalá, Pato Branco-

PR...........................................................................................................................................213 

Figura 30: fotografia de um amalá de Iansã com o objetivo de remover os espíritos obsessores 

da residência doméstica. O trabalho foi ensinado pelo Exu Caveira do Pai Aldacir e executado 

pelo filho-de-santo Jean. A fotografia remete ao momento que precedeu a entrega da 

libação....................................................................................................................................214 

Figura 31: amalá de Xangô, com frutas, velas e cerveja preta, junto ao seu assentamento no 

conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR...........................................................................216 

Figura 32: Trabalho de limpeza com padê de milho, frutas diversas, velas, champanhe rosé e 

pétalas de rosas efetuado na linha de Pomba-gira Cigana para consulente no Abaça de Oxalá, 

Pato Branco, PR......................................................................................................................237 

Figura 33: Trabalho de limpeza que foi efetuado numa cliente, no qual a mesma foi banhada 

com uísque, pipocas e ovos foram quebrados em seu corpo. O trabalho foi conduzido pelo 

Exu Sete Ventanias incorporado no Pai Aldacir, no qual foram evocados alguns Oguns e 

Pomba-gira Rainha das Sete Encruzilhadas............................................................................238 

Figura 34: Oferendas com frutas, bebidas e folhas para os todos os Orixás cultuados na linha 

de Direita no Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR.....................................................................239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01: Lista de actantes vegetais, suas partes utilizadas, modos de agenciamento e Orixás 

regentes no coletivo religioso afro-brasileiro Abaça de Oxalá, Pato Branco, 2016...............227 

Tabela 02: Lista de actantes espirituais que foram mobilizados no Abaça de Oxalá, Pato 

Branco-PR, distribuídos em suas categorias, nomenclatura, linha genérica de identificação no 

culto, linhas de atuação e modo de deslocamento registrado.................................................270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 
1.INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 15 

2. DESVELANDO A FACE OCULTA DA MODERNIDADE: CRISE, ALTERNATIVAS E 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS ................................................................................................. 24 

2.1 UM ENREDO EPISTEMOLÓGICO FRÁGIL E TOTALITÁRIO: A CRISE DAS 

CIÊNCIAS MODERNAS ........................................................................................................ 24 

2.2 A BUSCA POR OUTRAS DIMENSÕES DE REALIDADES: AS OPÇÕES 

DESCOLONIAIS ..................................................................................................................... 34 

2.3 A CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA DA ECOLOGIA POLÍTICA PARA EMANCIPAÇÃO 

DAS SOCIEDADES E DA NATUREZA................................................................................ 40 

3 RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS: RESISTÊNCIA, PLURALIDADE E RELAÇÕES 

COSMO-POLÍTICAS .............................................................................................................. 44 

3.1 O CARÁTER DESCOLONIAL DAS RELIGIÕES AFRO-AMERICANAS .................. 44 

3.2 AS PRÁTICAS RELIGIOSAS AFRICANAS NO BRASIL ............................................. 46 

3.3 A LÓGICA QUE PERPASSA AS RELAÇÕES COM A NATUREZA EM CULTOS 

AFRO-BRASILEIROS ............................................................................................................ 52 

3.4 O CARÁTER HÍBRIDO DAS RELIGIÕES-AFRO-BRASILEIRAS .............................. 58 

3.4.1 O Sincretismo em Território Africano......................................................................... 61 

3.4.2 O Sincretismo com o Catolicismo ............................................................................... 62 

3.4.3 O Sincretismo com Elementos Indígenas .................................................................... 65 

3.4.4 O Sincretismo Mágico ................................................................................................. 66 

3.5 DAS MACUMBAS CARIOCAS À UMBANDA ............................................................. 68 

4 FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA INVESTIGAÇÃO DE COLETIVOS 

RELIGIOSOS AFRO-BRASILEIROS DE ACORDO COM OS PRECEITOS ÊMICOS DE 

SEUS PORTA-VOZES ............................................................................................................ 80 

4.1 TEORIA ATOR REDE ...................................................................................................... 80 

4.2 A IMPRESCINDIBILIDADE DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE PARA 

INVESTIGAÇÕES EM RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS ............................................... 87 

4.3 LÓCUS DE PESQUISA E A INSCRIÇÃO NA REDE ..................................................... 93 

4.4 ENGENDRANDO UM RELATO ..................................................................................... 99 

5. AS CIÊNCIAS DAS ENCRUZILHADAS: ENERGIAS QUE CONECTAM MÚLTIPLAS 

REALIDADES ....................................................................................................................... 104 

5.1 O RELACIONAMENTO DA SOCIEDADE COM OS ORIXÁS: DISPOSITIVOS DE 

INSCRIÇÃO NA REDE ........................................................................................................ 104 

5.2 UMA CORRENTE COMPOSTA POR ELOS SOCIAIS, ECOLÓGICOS E 

COSMOLÓGICOS: NORMATIVAS QUE ORIENTAM O DESENVOLVIMENTO 

ESPIRITUAL DOS INICIADOS ........................................................................................... 118 



 

 

 

 

5.3 TRANSFERÊNCIAS DE PODERES: ACTANTES E CONDUTOS QUE VIABILIZAM 

A REPRODUÇÃO DOS SABERES MÁGICO-RELIGIOSOS ............................................ 132 

5.4 EVOLUÇÃO: UM OBJETIVO HETEROGÊNEO QUE ARTICULA TODOS OS 

ATORES- REDE .................................................................................................................... 143 

5.5 TERREIRO: UM ORGANISMO VIVO MULTIDIMENSIONAL ................................ 150 

5.6 AS LINHAS DE UMBANDA E SUAS ASSOCIAÇÕES .............................................. 163 

5.6.1 Os Exus e Pombo-giras.............................................................................................. 171 

5.6.2 Obaluaê/Omulu .......................................................................................................... 187 

5.6.3 Os Pretos-velhos ........................................................................................................ 189 

5.6.4 Almas, eguns e kiumbas ............................................................................................ 191 

5.6.5 Os Caboclos ............................................................................................................... 194 

5.6.6 Ogum ......................................................................................................................... 201 

5.6.7 Yemanjá ..................................................................................................................... 205 

5.6.8 Oxum ......................................................................................................................... 208 

5.6.9 Nanã Buruque ............................................................................................................ 210 

5.6.10 Iansã ......................................................................................................................... 212 

5.6.11 Xangô ...................................................................................................................... 215 

5.6.12 Oxalá ........................................................................................................................ 217 

5.7 SABERES ETNOBOTÂNICOS AFRO-BRASILEIROS: INTERAÇÕES DOS 

VEGETAIS NUM COMPLEXO COSMOLÓGICO E BIOPSICOSSOCIAL ...................... 218 

5.8 A EXTENSÃO DO SAGRADO NA AGÊNCIA DA REDE ECONÔMICA RITUAL . 240 

6. CONCLUSÕES .................................................................................................................. 246 

Referências Bibliográficas ...................................................................................................... 256 

APÊNDICE-A: Lista de entidades espirituais registradas no Abaça de Oxalá ...................... 269 

 



15 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O eurocentrismo retratado pelas ciências modernas é apresentado como uma 

perspectiva de conhecimento fundamentada sobre o dualismo radical cartesiano, que se 

transforma na completa cisão entre “ser humano/sujeito/razão” e “natureza/objeto/corpo”, na 

qual o último é condicionado como objeto de investigação do primeiro. Por meio desta cisão, 

se solidificaram os ideais e objetivos de um saber científico universal (LANDER, 2007). O 

eurocentrismo expressa que o ser humano foi desagregado da natureza e, pode observá-la, 

analisá-la, e elucidar seus mistérios para dominá-la com precisão e deixá-la submissa aos 

condicionamentos designados pelos seres humanos que nela se agregam motivados pela 

racionalidade moderna (RAYNAUT, 2006). 

Esta racionalidade constitui dois conjuntos de práticas essencialmente divergentes. Um 

conjunto de práticas que engendra misturas entre gêneros de seres híbridos de natureza e 

cultura. E outro conjunto que engendra a “purificação” de duas zonas ontológicas 

completamente antagônicas, a dos humanos, e a dos não-humanos. Um “moderno” considera 

tais domínios divididos, mesmo que o seu desenvolvimento seja por intermédio de uma 

multiplicação de híbridos (LATOUR, 1994).  

A interpretação eurocentrada das relações entre sociedade e natureza, assentada sob 

polaridades (europeu/não-europeu; pré-capital/capital; primitivo/civilizado; 

tradicional/moderno; etc.), cedeu legitimidade cientifica ao pensamento evolucionista social, 

mediante a naturalização das disparidades hierárquicas nas relações de poder entre os 

“modernos” e os “arcaicos” (LANDER, 2007). As diferenças hierárquicas entre estas 

categorias binárias que apresentam o eurocentrismo como uma racionalidade superior em 

relação às diversas outras existentes, impõem um padrão único de conceber e experimentar o 

mundo.  

A configuração de como os sistemas de conhecimentos modernos foram gerados, 

estruturados e ratificados, e o meio pelo qual transformam a natureza e a sociedade, 

reproduzem desigualdades e relações de dominação. Seus vínculos com os projetos de 

desenvolvimento econômico integraram-se como parcela de um processo de legitimação 

sedimentado para homogeneizar o mundo e desintegrar sua riqueza ecológica e cultural 

(SHIVA, 2003, p.81). Deste modo, há uma tendência de acreditar e afirmar que a expansão do 

capital hegemônico no globo eliminou as diferenças existentes entre localizações geográficas 

distintas pelo seu poderio técnico-científico (SANTOS, 2009, p. 46). 
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Vale ressaltar que o colonialismo que salientou a dominação das nações pelo uso 

implacável da força, é reconfigurado atualmente sob a fisionomia da ciência moderna em seu 

serviço ao desenvolvimento capitalista, culminando num colonialismo ainda vigente, 

elucidado nas relações políticas tecidas pelas extremas desigualdades de poder. O capitalismo 

pode desenvolver-se sem o colonialismo na dimensão política, porém, não pode existir sem o 

colonialismo em sua dimensão social (SOUSA SANTOS, 2004, p. 16-18, 21). 

O processo de expansão capitalista associado a lógica eurocêntrica e evolucionista 

projetou no planeta o que é conhecido como crise ambiental, caracterizada pelo limite do 

crescimento econômico e populacional, limite dos desequilíbrios ecológicos e de suas 

competências para sustentar a vida, limite da pobreza e da desigualdade social (LANDER, 

2007; LEFF, 2010). Contudo, esta crise também é revelada como uma crise de conhecimento, 

pois a racionalidade eurocêntrica, científica e instrumental sustenta a modernidade com 

diretrizes coisificadas, simplificadas e retalhadas, que instituiu um único padrão de poder 

como universal, de acordo com a sua própria cosmovisão em detrimento das lógicas que não 

se sustentam sobre o seu paradigma (LEFF, 2010; RAYNAUT, 2011).  

Deste modo, emerge a necessidade de que em pesquisas de viés antropológico 

analisem-se populações arraigadas em uma lógica não-ocidental, conceitos em torno da 

natureza e cultura devem ser interpretados a partir das concepções de determinado grupo 

(STRATHERN, 1980). Para que seja possível um aprendizado com estes saberes rejeitados na 

história narrada pelos modernos, deve-se partir de uma orientação epistemológica, política e 

cultural que vise a busca por aspectos ainda resistentes a tal dominação, aspirando consolidar 

teorias que viabilizem explorar oportunidades para reconfigurar a concepção de mundo 

partindo de práticas existentes no mundo micros-social dos atores em vez de reduzir suas 

riquezas e pluralidades sob uma pobre heterogeneidade estrutural (SOUSA SANTOS, 2004; 

ESCOBAR, 2005).  

A Ecologia Política é anunciada como uma das vias acadêmicas capazes de articular o 

conhecimento científico, o conhecimento das populações resistentes em conjunto com a 

sociedade civil. Por se interessar tanto pelas ciências quanto pela política, sem possuir 

autoridade própria, a Ecologia Política garante que não utilizará nenhuma delas para subjugar 

alguma forma de conhecimento, pois não as coloca em sentido de oposição. A visibilidade 

dos saberes contra-hegemônicos por meio das pesquisas etnográficas que não compactuam 

com o paradigma hegemônico, permite empoderar as comunidades que deles se valem, lhes 

fomentando reinvindicações dos direitos inerentes aos seus modos de interpretar o mundo.  
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No espectro da Ecologia Política, a Teoria Ator Rede é anunciada com seus 

componentes teórico-metodológicos capazes de articular estes atores contra-hegemônicos 

com a sociedade civil, pelo meio acadêmico, sem traduzi-las sob noções, conceitos e análises 

concernentes ao paradigma etnocêntrico que permeia a ciência ocidental. As ferramentas 

teórico-metodológicas fornecidas por Latour (2012) permitem que qualquer agregado social 

seja registrado como uma complexa rede híbrida, constituída pelas motivações e ações de 

humanos e não-humanos, de acordo com as lógicas êmicas e subjetividades que subsidiam 

suas relações, não importando quão estranhas e ilógicas pareçam às mentes programadas pela 

racionalidade ocidental (LATOUR, 2004). 

Dentre as inovações trazidas por Latour (1994; 2004; 2012), está a compreensão de 

que não-humanos – instrumentos, animais, vegetais, espíritos, deuses, máquinas, bactérias, 

estrelas, fungos, etc. – são atores sociais em simetria com os humanos. Tanto humanos quanto 

não-humanos são identificados como actantes, que se trata de uma denominação neutra para 

atores sociais, emprestada da semiótica. Nesta denominação, Latour (2004; 2012) integra 

tanto seres humanos quanto não-humanos para romper com a “sociologia figurativa”. Grande 

parte dos elementos das ações são concebidos como acompanhados e cruzados pela 

multiplicação e concentração de atores não-humanos, diferente da maioria dos antropólogos 

que consideravam as cosmologias como uma mera representação, sem conexões com o 

mundo concreto. 

Investigações etnográficas imergidas no contexto do Terceiro Mundo1 exploraram 

diferentes e diversas práticas de pensar, irmanar, experimentar e codificar dimensões 

biológicas e naturais (ESCOBAR, 2005, p. 02-05). Tais pesquisas apontam modelos locais 

que baseiam suas práticas em harmonia com a natureza, apresentam-se resistentes à 

hegemonia global, pois são concebidos em um conjunto de práticas de usos-significados 

não-capitalistas, cuja maioria é ecologicamente e culturalmente sustentável (GUDEMAN, 

RIVEIRA, 1990, apud ESCOBAR, 2005).  

                                                 
1 O termo Terceiro Mundo apresentado neste trabalho é identificado como uma expressão que aponta o caráter 

colonialista do capitalismo e do desenvolvimento, já que foi designado originalmente pelos porta-vozes das 

ciências modernas com base nas disparidades hierárquicas e ideológicas existentes entre unidades geopolíticas, 

das nações e da natureza submetidos à lógica evolucionista do progresso após a Segunda Guerra Mundial, onde o 

Terceiro Mundo servia de cognominação que sinalizava o atraso das identidades coletivas que não se adequavam 

ao padrão hegemônico global, bem como, a necessidade de intervenção desenvolvimentista do Primeiro Mundo 

capitalista e do Segundo Mundo socialista (CORONIL, 1997; 2005; ESCOBAR, 1995). Assim, apesar do 

turbilhão de ideias de caráter colonial e racial que o termo evoca, será mantido para evidenciar a resistência a tais 

ideias, bem como, a multiplicidade e riqueza que existe dentro do que foi identificado hegemonicamente como 

de ordem inferior na escala global. 
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Contextos não ocidentais apresentam muitas vezes uma estreita ligação entre as 

esferas do mundo biofísico, humano e supranatural. Tal ligação é culturalmente arraigada 

por intermédio de símbolos, rituais e práticas, configurada em relações sociais que divergem 

do tipo moderno/capitalista. Assim, seres vivos, não vivos e sobrenaturais são concebidos 

como constituintes como esferas da natureza e cultura, na qual relações sociais transcendem 

seres humanos (ESCOBAR, 2005). Descola (1996) apud Escobar (2005) aponta que em tais 

sociedades, as plantas, animais e outras entidades são integrados a uma comunidade 

socioeconômica que se submete as mesmas regras que humanos. 

Grupos religiosos de matriz africana que resistem na América Latina tais como 

Santeria, Vodu, Candomblé, Linha Cruzada, Umbanda, Quimbanda, Rastafarianismo, dentre 

muitos outros, são exemplos de grupos contra-hegemônicos que possibilitam inúmeras outras 

formas de traduzir a realidade, partindo de relações cosmo-políticas que são completamente 

estranhas à racionalidade moderna/científica (ANJOS, 2006; MIGNOLO,2008; RAMOS, 

2015). 

A racionalidade que perpassa a relação com a natureza presente em cultos de matriz 

africana remete a concepção da multiplicidade, onde não há espaço para existência de uma 

separação ontológica entre sujeito e objeto. Pois há conexão e fluxos de seres humanos, 

elementos da natureza (pedras, vegetais, animais), locais (florestas, oceanos, rios, 

encruzilhadas) e entidades não-humanas (Orixás e guias espirituais) que constituem uma 

fisionomia religiosa e política (VERGER, 1981; RAMOS, 2015).  

O indivíduo imerso nestas formas de interagir com a natureza e o cosmos retrata de 

um ser humano ecológico devido a sacralização da natureza. O universo é sagrado e concreto 

concomitantemente, pois tudo o que existe no mundo biofísico, também existe no mundo 

sobrenatural. Componentes mitológicos e transcendentais elucidam a identidade dos 

elementos da natureza, percebe-se que marcas litúrgicas da natureza configuram uma 

expressiva tabuada no cotidiano dos iniciados (AUGRAS, 1983; SERRA et al, 2002). Em 

meio a um cosmo sacralizado, reside uma racionalidade contra-hegemônica, plasmada em 

relações entre humanos, divindades, animais, minerais, vegetais, fungos, fenômenos da 

natureza diversos, que demonstram uma base ontológica, epistemológica e política, divergente 

àquela que constitui a racionalidade moderna (ELIADE, 1992; ESCOBAR, 2005).  

Dentre os cultos afro-brasileiros existentes, cultos de matriz banto como as Macumbas 

e as Umbandas, apresentam uma lógica êmica e estrutural de multiplicação de híbridos de 

cultura e natureza, o mecanismo de formação destes híbridos foi identificado como 
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sincretismo religioso. Tais feições religiosas possuem canais que são abertos a conexões 

inovadoras e flexíveis para estabeleceram diálogos com os mais diversos actantes do globo, 

sem abrir mão da lógica de matriz africana que lhes constituem (FERRETTI, 2013).  

A forma de conceber a natureza em cultos afro-brasileiros, nos quais cada elemento é 

habitado por uma potência divina, cada ser denota, de forma singular, um feixe de linhas 

convergentes e divergentes que conformam uma rede de interações e informações que 

conectam em volta de si e, a partir de si, entre diferentes estratos da existência (AUGRAS, 

1983). Pesquisas etnobotânicas, etnoecológicas e etnobiológicas em geral, ao abordarem os 

vínculos entre sociedade e natureza em cultos afro-brasileiros, têm os iniciados como fonte de 

informação, como porta-vozes da rede de interações com os elementos naturais, espíritos e 

suas correspondências simbólicas que permeiam os espaços onde os cultos são efetuados 

(ALBUQUERQUE, 2001; GUEDES et al, 1985, p.03-08; SERRA, 2002). Basta a questão de 

quais as plantas, ou elementos naturais utilizados em seus rituais, que a estreita rede de 

interação entre humanos, vegetais, deuses, espíritos, mitos, medicina, é evocada 

automaticamente, e pode ser mapeada (CALLON, 1994). 

Segundo o censo demográfico de 2010 do IBGE, no Brasil há um total de 585.797 

indivíduos que se declaram participantes de cultos afro-brasileiros, sendo que 407.331 se 

declaram adeptos da religião de Umbanda, 167,363 se declaram adeptos da religião de 

Candomblé e 14.103 se identificam com outras cognominações de religiosidade afro-

brasileira. De acordo com o censo do IBGE de 2010, no Estado do Paraná estima-se em 8.949 

os adeptos de religiões afro-brasileiras. Entretanto, não existem registros da presença da 

população praticante da religiosidade afro-brasileira em cidades da Região Sudoeste do 

Paraná (IBGE, 2017).  

Contudo, Favaro (2015) em sua pesquisa etnobotânica, pioneira com sacerdotes destes 

cultos nas cidades de Pato Branco e Dois Vizinhos-PR. Investigou 13 terreiros2 de religiões 

afro-brasileiras em três diferentes cidades do Sudoeste paranaense, nos quais também 

encontrou 181 espécies de vegetais. A pesquisa revelou uma grande diversidade ecológica 

associada à esfera da prática religiosa e, assim, engendrou o substrato para que emergissem 

ideias fundamentais para constituição do presente trabalho. Contudo, para que a Ecologia 

Política possa adentrar no estudo destes grupos de modo fecundo, se mostrou necessário um 

                                                 
2 Vale ressaltar que além dos 13 terreiros investigados em 2015, na época o autor encontrou 19 templos nestas 

três cidades. Atualmente, de modo informal, os terreiros que o pesquisador tem ciência de suas existências 

somam 28 terreiros distribuídos na Região Sudoeste do Paraná, 15 dos quais pertencem ao município de Pato 

Branco.  
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aprofundamento mais consistente voltado a visibilizar os atores que tecem as relações entre 

seres humanos/divindades/natureza.  

Assim, inspirado pelo arcabouço teórico Pós-Colonial e da Teoria Ator-Rede, o qual 

aspira romper com o cerne dicotômico que estrutura as ciências modernas, bem como, pelo 

arcabouço teórico das etnografias de religiões afro-brasileiras, o qual aponta que não é 

possível compreender a riqueza de suas relações de modo compartimentado e isolado das 

diretrizes imperam nestes cultos, uma pesquisa etnográfica respaldada numa minuciosa 

Observação Participante foi concentrada em um templo de Umbanda, identificado como 

Abaça de Oxalá localizado geograficamente no município de Pato Branco-PR, na Região 

Sudoeste do Paraná. A partir das subjetividades do pesquisador, que desde 2013 se interessa 

de modo informal por religiões afro-brasileiras, bem como, pelas ciências ocultas em geral 

desde 2011, uma iniciação do mesmo junto ao terreiro investigado convergiu com o período 

de coletas de informações etnográficas do local (de março de 2016 até dezembro de 2017), 

possibilitando que o “sujeito” da pesquisa também fosse o “objeto” da mesma, realçando 

assim a desobediência epistêmica que este relato de pesquisa expressa e se empenha para 

efetuar.  

Foram duas as iniciações que cruzaram os caminhos que o pesquisador percorreu no 

período de realização desta dissertação de mestrado. Uma é de ordem intelectual acadêmica, 

que é a iniciação científica que um curso de mestrado permite acessar, e outra é de ordem 

mágico-religiosa, tal como relatado acima, que no âmago do pesquisador permitiram um 

complexo diálogo de saberes. Ambas as iniciações, cada qual com seus conceitos, normativas, 

arcabouços de saberes, métodos e interpretações das dimensões que compõem a realidade, 

foram experimentadas e assimiladas pelo pesquisador, as quais reconfiguraram e dilataram os 

dispositivos deste observar, analisar e sentir o mundo. As duas iniciações processadas 

concomitante pelo ser do pesquisador, viabilizaram que este se tornasse, tal como Exu – Orixá 

incumbido de abrir os caminhos, conduzir e traduzir as informações entre o mundo natural e 

sobrenatural –, um interprete e condutor de informações entre dois mundos radicalmente 

distintos pelos quais o etnógrafo transita e se mistura, entrecruzando suas qualidades, 

proliferando híbridos em que cada nova descoberta anunciada. 

Nesta conjuntura, a pesquisa teve por objetivo geral analisar a rede que se conforma 

nas inter-relações entre seres humanos/divindades/natureza no templo. Os objetivos 

específicos são três: 1) Mapear os actantes que se mobilizam no coletivo investigado dentro 

relação ser humano/divindade/natureza; 2) Identificar o arcabouço de conhecimentos 
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mobilizados na relação ser humano/divindade/natureza correlacionados às ações concretas; 3) 

Registrar os modos que as relações entre seres humanos/divindades/natureza são delineados 

nos espaços onde os atores se agregam.  

Para percorrer tais objetivos este relato de pesquisa é compartimentado em cinco 

grandes seções além desta introdução e das conclusões. A seção identificada após a 

introdução como “Desvelando a face oculta da modernidade: crise, alternativas e perspectivas 

teóricas”, de modo geral é subsidiada pelos intelectuais que sustentam ideias a partir da crítica 

pós-estruturalista, por meio das perspectivas teóricas da Ecologia Política e da escola de 

pensamento Pós-colonial Latino-americana, tais como Arturo Escobar, Boaventura Sousa 

Santos, Edgardo Lander, Aníbal Quijano, Enrique Leff, Enrique Dussel, Walter D. Mignolo, 

Bruno Latour, Isabelle Stengers e Michel Callon, que denunciam o padrão totalitário de poder 

e saber da hegemonia ocidental desde o seu cerne ontológico e epistemológico, apontando que 

em meio a narrativa universal moderna co-existem sociedades que experimentam dimensões 

de realidades alternativas com base em complexos e ricos arsenais de saberes e fazeres que a 

ciência moderna não é capaz de alcançar com seu paradigma dualista radical cartesiano e 

pelas ferramentas teórico-metodológicas nele alicerçadas, pois subjugam a diversidade numa 

escala evolucionista de progresso com origem em critérios de conotação racial. Assim, os 

debates tensionados nesta seção postulam que as investigações etnográficas no Terceiro 

Mundo que enfatizam os aspectos micros-sociais das sociedades nele existentes permitem que 

suas epistêmes e práticas sejam colocadas em evidências no meio acadêmico, as quais 

corroboram para o desmantelamento do regime dominante para emancipar os coletivos de 

humanos e não-humanos marginalizados pela lógica colonial/moderna.  

A seção 3 intitulada como “Religiões afro-brasileiras: resistência, pluralidade e 

relações cosmo-políticas”, evidencia de modo geral a lógica de multiplicidade nas relações 

sociais, ecológicas e cosmológicas que agem nos cultos afro-brasileiros e que operam desde o 

seu cerne ontológico e epistemológico, demonstrando algumas feições descoloniais salientes, 

bem como a pluralidade de culturas e territórios pelos quais percorreram os prelúdios da 

conformação destas religiões, expondo a fluidez que existe nestas sociedades para se 

adequarem aos mais avassaladores intempéries e ressignificarem seus saberes e práticas 

concernentes à sociedade e natureza, porém, sem abdicarem de suas lógicas africanas, cujo 

fenômeno que ocorre em diversas escalas e formas foi identificado como sincretismo 

religioso. Após explanações genéricas quanto a multiplicidade de ontologias, epistêmes, 

culturas, formações geográficas e demográficas, influências locais e globais, e diversos 
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aspectos micros-sociais valorizados nestas religiões, a Macumba carioca é destacada como 

um dos mais expressivos cultos em que impera a flexibilidade de transição entre culturas, a 

partir da qual emergiu a Umbanda, cujo histórico de formação é descrito de modo que o leitor 

possa vislumbrar uma parcela da diversidade e divergências de concepções, saberes e práticas 

que existem em variados terreiros sob a identificação abrangente de Umbanda, cada qual com 

suas idiossincrasias e similaridades.  

A seção 4 intitulada como “Ferramentas metodológicas para investigação de coletivos 

religiosos afro-brasileiros de acordo com os preceitos êmicos de seus porta-vozes”, apresenta 

os conceitos, noções, categorias e raciocínios empregados por Latour (1994; 2004; 2012) na 

fundamentação da Teoria Ator-Rede, os quais se mostram flexíveis para se adaptarem às 

pesquisas etnográficas junto às religiões afro-brasileiras, viabilizando que a realidade seja 

concebida por meio de um prisma multidimensional. Após o anúncio dos baluartes teóricos da 

Teoria Ator-Rede, a mesma é colocada em diálogo com as pesquisas que evidenciam as 

relações com a sociedade e natureza nos cultos afro-brasileiros mobilizadas também na seção 

3, salientando as qualidades e idiossincrasias dos cultos que exprimem a complexidade do 

aprendizado dentro destas religiões – fator que deve ser respeitado pelo etnógrafo para coleta 

de informações –, que culmina na necessidade de uma distendida Observação Participante 

para que sejam coletadas informações mais ou menos relevantes de acordo com os preceitos 

êmicos e peculiaridades do povo-de-santo. Sobre tais discussões e alicerces intelectuais, o 

lócus de estudo, Abaça de Oxalá, é evocado e descrito na redação, retratando as situações que 

conduziram o pesquisador para adentrar a sua rede, inclusive como filho-de-santo, 

característica que se mostrou fecunda para romper com a dicotomia sujeito/objeto que impera 

no paradigma cartesiano. Ademais, são detalhadas as ferramentas que possibilitaram que as 

informações etnográficas fossem coletadas, analisadas e discutidas no trabalho. 

A seção 5, identificada como “As ciências das encruzilhadas: energias que conectam 

múltiplas realidades”, apresenta de modo detalhado os actantes que interagem no universo de 

relações que eclodem no terreiro investigado, descrevendo seus porta-vozes humanos e não-

humanos (sacerdote, filhos-de-corrente, clientes e Orixás), mediadores, dispositivos de 

institucionalização na rede, interessamentos, categorias êmicas, justificações, saberes, 

normativas, práticas, actantes em geral e interpretações da realidade que permeiam o mundo 

mágico-religioso que foi observado em movimento no Abaça de Oxalá. Nesta seção emergem 

descrições de aspectos basilares que sustentam as relações entre os mundos que o Espiritismo 

Afro-brasileiro alcança nos limiares do agregado social investigado, tais como as descrições 
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do conceito de energia, do regime de permutas com as divindades, dos assentamentos, da 

natureza e seus elementos, dos pontos de força, das linhas (categorias) de Orixás, dos 

comércios locais, das conexões em entre Orixás e aspectos tangíveis e intangíveis da realidade 

percebida pelos humanos integrados na rede do templo. De modo genérico, é possível alegar 

que são descritos os principais condutos e nós em que a energia é cruzada e deslocada pelas 

ações dos actantes dentro de tal rede. Por fim, nas conclusões, serão realçados e sintetizados 

os raciocínios mais expressivos que articularam os capítulos. 

O presente estudo se trata de uma primeira aproximação do aparato teórico da 

antropologia e da Teoria Ator Rede, almejando contribuir para desvelar a racionalidade 

integrada em cultos afro-brasileiros em suas relações com a natureza, a partir de uma 

abordagem científica que inclua a diversidade epistemológica presente no mundo, 

considerando as próprias maneiras de tal grupo conceber, conhecer e transformar o ambiente, 

aspirando conservar as características benéficas da ciência (SOUSA SANTOS, 2006). Pois na 

atual conjuntura global, uma mudança de paradigmas torna-se impostergável (LEFF, 2010), 

para melhor interpretação da realidade complexa. 

Ademais, esta obra também pode viabilizar que a sociedade e instituições de ensino 

possam ter uma compreensão para a aplicação da Lei 10.639, alterada pela Lei 11.645, de 

10/03/2008, que, complementando as diretrizes da educação nacional, integra no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena. 
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2. DESVELANDO A FACE OCULTA DA MODERNIDADE: CRISE, 

ALTERNATIVAS E PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

2.1 UM ENREDO EPISTEMOLÓGICO FRÁGIL E TOTALITÁRIO: A CRISE DAS 

CIÊNCIAS MODERNAS  

 

São diversos os significados atribuídos ao conceito de modernidade, em geral, as 

definições indicam uma passagem e ruptura no tempo, um novo regime, no qual emerge, 

consequentemente, um passado arcaico (LATOUR, 1994). A evocação de seu termo anuncia 

um ideal, nascido na Europa, pelo qual a sociedade europeia emerge se retratando perante o 

mundo como o ápice do desenvolvimento civilizacional. O anúncio deste ideal pelos seus 

porta-vozes é repleto de promessas emancipatórias para a humanidade desde os seus 

primórdios e nos diferentes estratos cronológicos de desenvolvimento. Contudo, sua 

articulação no globo salienta um caráter imperial, violento e excludente agindo às sombras 

das promessas emancipatórias (QUIJANO, 2007). 

Incitada pelo mercantilismo global, a Espanha inaugurou a primeira etapa da 

modernidade, logo acompanhada por Portugal. A América foi o alicerce imprescindível para o 

desenvolvimento do sistema-mundo moderno (QUIJANO, 2005). O enredo da modernidade 

foi iniciado ao fim do século XIV, por meio da expansão ibérica, no momento em que foram 

inauguradas as relações intercontinentais entre as nações da Europa e sociedades ameríndias. 

Até tal marco histórico, a Europa era marginal, secundária e isolada num mundo euro-afro-

asiático, orquestrado pelo Império turco-mulçumano (DUSSEL, 2005).  

Os eventos sociohistóricos, fenômenos e elementos que eclodiram no decorrer do 

século XVIII, erroneamente são interpretados como marcos fundamentais para o início do 

sistema-mundo moderno, tais como: as obras de Descartes, Bacon, Galileu; Revolução 

Industrial; instituição da propriedade privada e liberdade contratual; desenvolvimento 

científico e tecnológico; entre outros. Estes acontecimentos destacaram na verdade, uma 

segunda etapa da modernidade, que emergiu como consequência da dilatação dos 

acontecimentos desencadeados no início do século XVI, quando a Europa ocidental foi 

estabelecida pela primeira vez como centro da história humana e populações não-ocidentais 

foram instituídas como uma periferia estranha e selvagem (DUSSEL, 2005).  

Conforme este sistema-mundo ganhava robustez, uma organização colonial em âmbito 

mundial se desenvolvia, na qual os povos colonizados, cuja diversidade populacional 

apontava uma imensa heterogeneidade ontológica, geográfica, cultural, epistemológica e 
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histórica, ao serem articulados neste sistema-mundo homogêneo foram transformados em 

periferia e, tiveram muitas de suas dimensões existenciais e subjetividades suprimidas e 

invisibilizadas vertiginosamente. Os modos de se relacionar com o cosmos entre as 

sociedades diferentes daquelas originárias da Europa, tais como os das populações ameríndias 

e africanas, não foram compreendidos e foram interpretados como triviais, primitivos e 

arcaicos pela óptica eurocêntrica dos colonizadores (QUIJANO, 2005; DESCOLA, 2007). 

As populações exploradas, foram submetidas a um árduo e violento processo de re-

identificação histórica, conforme as identidades geoculturais atribuídas por meio de critérios 

raciais eurocêntricos. Os povos colonizados foram expropriados de suas representações do 

cosmo, técnicas, saberes, modos de expressão e de toda herança intelectual. As histórias, 

memórias, linguagens, descobertas, produtos culturais de outras sociedades, foram reunidas, 

suprimidas, fraturadas e reduzidas sob a face de identidades sociais de conotação racial 

(LANDER, 2005; MIGNOLO, 2005; QUIJANO, 2005; LANDER, 2007). 

As diferenças étnicas, culturais, ontológicas, cosmológicas e geográficas dos povos 

habitantes no continente americano, entre astecas, maias, chimus, aymaracas, incas, chibchas, 

guaranis, kaigangs, dentre outros, em trezentos anos foram reduzidos, classificados 

mundialmente sob a única identidade de indígenas. Assim também ocorreu com povos 

africanos escravizados e toda a sua pluralidade, ashantis, iorubas, bugios, bacongos, jejês, 

dentre muitos outros, foram reduzidos classificados sob a única identidade de negros 

(QUIJANO, 2005). 

O processo iniciado pelas nações ibéricas no fim do século XV teve continuidade no 

século XVII, pela Inglaterra, França e Holanda, que, com a acumulação de tesouros e matérias 

primas saqueadas das colônias pela burguesia bancária e mercantil, e, pela consolidação da 

produção agrícola nas colônias com a participação do trabalho escravo realizado por negros e 

indígenas, foi possível catalisar a expansão comercial no globo e proliferar inovações 

científicas e tecnológicas. Com o enriquecimento e ampliação das influencias das burguesias 

na composição dos Estados, as burguesias garantiram o enriquecimento destes, concomitante 

com a proteção e expansão de seus negócios no mercado global. A organização colonial 

tecida nas diversas formas de relações sociais, em âmbito mundial, por diferentes impérios, 

propiciou as condições necessárias para eclodir a sociedade liberal de mercado a partir do 

século XVIII (BRESSAN, 2008). 

Após a sociedade liberal de mercado eliminar as resistências políticas e populares que 

enfrentaram na Europa e alcançar a estabilidade, a expansão de suas influências gradualmente 
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articulou o controle global de alicerce colonialista (BRESSAN, 2008). A estrutura racial e 

colonial pela qual as sociedades do globo eram concebidas no domínio político colonialista, 

se manteve ativa na consolidação da sociedade liberal de mercado, que centralizou o poder às 

elites locais, e se expressou tanto através das extremas desigualdades hierárquicas existentes 

na maioria das sociedades conectadas à um padrão de poder único, quanto na forma 

etnocêntrica em que os conhecimentos modernos foram sistematizados e articulados. Os 

saberes modernos mantiveram estreitos vínculos com a manutenção do capital hegemônico e 

circunscreveram a compreensão do cosmo numa concepção eurocêntrica e mecanicista, 

fundamentada na divisão substancial e ontológica do ser humano com a natureza e todas as 

suas demais inter-relações entrelaçadas (QUIJANO, 2005).  

Esta concepção da realidade fundamentada na purificação ontológica das esferas que 

compõem a sociedade e natureza é aceita como paradigma científico hegemônico e, se 

analisada sob um panorama histórico, iniciou entre os séculos XIV e XV no período da 

Renascença, emergindo como um marco fundamental na conjuntura do pensamento europeu, 

no qual o universo passou a ser interpretado por meio de observações minuciosas, descrições 

sistematizadas, classificações metódicas e uma lógica inerente à quantificação. Com subsídio 

nesta configuração de pensamento, fomenta-se a noção do homem/sujeito observando a 

natureza/objeto, submetida às suas inferências. No séc. XVIII, as bases deste pensamento 

chegaram a maturidade, quando todas as interpretações válidas do cosmo passaram a ser 

concebidas num prisma dicotômico, no qual a complexidade do universo pode ser reduzida 

em alguns princípios inteligíveis (RAYNAULT, 2006). 

Este cerne dicotômico serviu como subsidio para constituição de todas as ciências 

“legítimas”, deste modo, as ciências sociais foram inauguradas sob este fundamento, no qual 

os cientistas interpretavam as sociedades (RAYNAULT, 2006). Assim como corrente nas 

demais áreas temáticas que compõem as ciências modernas, os cientistas sociais atestaram 

seus sistemas de conhecimentos como únicos válidos e seguros para a humanidade se 

aproximar da verdade. A lógica colonial foi legitimada pelas ciências sociais por meio da 

autoridade “absoluta” da razão eurocêntrica, pela qual o dualismo cartesiano foi empregado 

pelo prisma do evolucionismo social. A racionalidade eurocêntrica e o pensamento 

evolucionista social são dois pilares fundacionais das ciências sociais que estão intimamente 

inter-relacionados (LANDER, 2005).  

O eurocentrismo retratado pelas ciências modernas é apresentado como uma 

perspectiva de conhecimento fundamentada sobre o dualismo radical cartesiano, que se 
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transforma na completa cisão entre “ser humano/sujeito/razão” e “natureza/objeto/corpo”, na 

qual o último é condicionado como objeto de investigação do primeiro. Por meio desta cisão, 

se solidificaram os ideais e objetivos de um saber científico universal (LANDER, 2007). O 

eurocentrismo expressa que o ser humano foi desagregado da natureza e, pode observá-la, 

analisá-la, e elucidar seus mistérios para dominá-la com precisão e deixá-la submissa aos 

condicionamentos designados pelos seres humanos que nela se agregam motivados pela 

racionalidade moderna (RAYNAUT, 2006). 

Esta racionalidade constitui dois conjuntos de práticas essencialmente divergentes. Um 

conjunto de práticas que engendra misturas entre gêneros de seres híbridos de natureza e 

cultura. E outro conjunto que engendra a “purificação” de duas zonas ontológicas 

completamente antagônicas, a dos humanos, e a dos não-humanos. Um “moderno” considera 

tais domínios divididos, mesmo que o seu desenvolvimento seja por intermédio de uma 

multiplicação de híbridos (LATOUR, 1994). “Sociedade e natureza não descrevem domínios 

da realidade, mas são dois coletores que foram inventados juntos no século XVII” (LATOUR, 

2012, p. 162). 

Esta racionalidade exaltou o homem enquanto sujeito epistêmico, porém, rejeitou-o, 

enquanto sujeito empírico (SOUSA SANTOS, 1997). Para que a realidade seja “purificada”, a 

objetividade foi retratada como uma condição sine qua non absoluta para todo conhecimento 

científico, estabelecida independente dos observadores, na qual as ações de suas 

subjetividades individuais e coletivas são exorcizadas (teoricamente) dos procedimentos 

científicos para consagrar-se aos “fatos em bruto” colocados em evidência (LATOUR, 1997).  

Entretanto, na prática, o movimento de objetividade exige comunicações 

intersubjetivas, que são possibilitadas por meio da sociabilidade no interior da comunidade 

científica, na qual a existência da experimentação e verificação para que haja atividade de 

crítica mútua, estão hibridizadas em fatores sociais, tais como, rivalidade e fatores 

conflitantes. Destarte, a comunidade científica se trata de um legítimo meio social, uma 

“tribo”, onde coexistem antagonismos. A dinâmica desta sociedade é intermediada por um 

complexo processo sociológico, cultural, histórico e intelectual, que assegura a “objetividade” 

(MORIN, 2010). 

No que diz respeito ao estudo das sociedades por meio da ciência moderna, o sujeito 

“puro” emerge como um indivíduo dotado de feições culturais padronizadas de determinado 

tempo/espaço da sociedade europeia. Aqueles indivíduos que não correspondem a tais 

padrões, são reduzidos e desumanizados a “objetos” de pesquisa, possibilitando a reprodução 
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e legitimação da lógica colonial, sob égides políticas e complexidades diferentes daquelas que 

imperaram durante o mercantilismo, conforme explicita Lander (2007): 

 

La ciencia positiva postula la existencia de un sujeto abstracto (la razón), capaz de 

un conocimiento objetivo y universal. Se trata en realidad de un dispositivo 

epistemológico mediante el cual se oculta al sujeto del conocimiento dominante del 

mundo colonial-moderno; un sujeto europeo, blanco, masculino, de clase alta y, por 

lo menos en su presentación pública, heterosexual. Todos “los Otros” (mujeres, 

negros, indios, no europeos) son convertidos, mediante este dispositivo, en objetos 

de conocimiento, en no-sujetos, en seres incapaces de crear un conocimiento válido 

(LANDER, 2007, p. 226). 

 

A interpretação eurocentrada das relações entre sociedade e natureza, assentada sob 

polaridades (europeu/não-europeu; pré-capital/capital; primitivo/civilizado; 

tradicional/moderno; etc.), cedeu legitimidade científica ao pensamento evolucionista social, 

mediante a naturalização das disparidades hierárquicas nas relações de poder entre os 

“modernos” e os “arcaicos” (LANDER, 2007).  

Nesta perspectiva, salientando as diferenças hierárquicas entre estas categorias 

binárias que apresentam o eurocentrismo como uma racionalidade superior em relação às 

diversas outras existentes, vale mencionar o destaque do evolucionismo nos primeiros estudos 

sistemáticos de antropologia sobre a dinâmica das populações de diferentes localizações 

geográficas do mundo, que legitimavam o pensamento colonial da civilização ocidental sob a 

autoridade da razão. Tais registros etnográficos alegam que as populações humanas e suas 

diversidades culturais existentes no globo coexistem em diferentes estratos sucessivos de 

progresso e evolução civilizacional. O pensamento evolucionista foi predominante na 

antropologia entre os anos de 1870 até 1914, por meio das obras de Morgan, Tylor e Frazer 

(CASTRO, 2016).  

Por exemplo, Morgan (2016) [1877], salienta que estes estratos sequenciais são 

uniformes e naturais, e que toda diversidade étnica do planeta pode ser reduzida a sete 

condições de progresso3 – do status de selvageria à civilização –, por meio de critérios que 

                                                 
3 “1. Período inicial de selvageria – status inferior de selvageria: do início da humanidade até começar o próximo 

período. 2. Período intermediário de selvageria – status intermediário de selvageria: da aquisição de uma dieta de 

subsistência à base de peixes e de um conhecimento do uso do fogo, até etc. 3. Período final da selvageria – 

status superior de selvageria: da invenção do arco e flecha até etc. 4. Período inicial de barbárie – status inferior 

de barbárie: da invenção da arte cerâmica até etc. 5. Período intermediário de barbárie – status intermediário de 

barbárie: da domesticação de animais no hemisfério ocidental, do cultivo irrigado de milho e plantas, com o uso 

de tijolos de adobe e pedras, até etc. 6. Período final da barbárie – status superior de barbárie: da invenção do 

processo de fundir minério, com o uso de ferramentas de ferro, até etc. 7. Status de civilização – status de 

civilização: da invenção do alfabeto fonético, com o uso da escrita até o templo presente (MORGAN, 2016 

[1877], p. 21-22). 
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abrangem instituições, significados e conceitos válidos de serem observados para os padrões 

eurocêntricos.  

As experiências e saberes acumulados nas inter-relações entre sociedade e natureza 

nas populações não-modernas, transmitidos e reinventados a cada geração por milhares de 

anos, indissociáveis da moral, jurisdição, tradição, sociabilidades, religião, dentre outros 

elementos inerentes a tais sociedades, por meio da perspectiva evolucionista eram 

interpretados como sendo aspectos de ordem inferior, sem instituições, lógicas ou objetos 

úteis para interagirem com pensamento hegemônico (DESCOLA, 2007). Tal como aponta 

Lander (2005): 

 

Uma forma de organização e de ser da sociedade transforma-se mediante este 

dispositivo colonizador do conhecimento na forma “normal” do ser humano e da 

sociedade. As outras formas de ser, as outras formas de organização da sociedade, as 

outras formas de conhecimento, são transformadas não só em diferentes, mas em 

carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas. São colocadas num 

momento anterior do desenvolvimento histórico da humanidade (Fabian, 1983), o 

que, no imaginário do progresso, enfatiza sua inferioridade (LANDER, 2005, p.13). 

 

Além da abordagem evolucionista, as perspectivas acadêmicas que investigavam a 

sociedade desde o século XIX, por meio de diferentes teorias sociais – liberalismo, 

positivismo, conservadorismo, estruturalismo, marxismo, etc. –, sempre reiteraram a ideia de 

superioridade da civilização moderna/europeia como sendo consequência de uma 

determinação natural da evolução da humanidade, isenta das subjetividades que se conectam a 

formulação desta ideia (ESCOBAR, 1995; LANDER, 2007). Deste modo, é possível observar 

que seus instrumentos intelectuais reproduzem a lógica colonial sob diferentes fisionomias, tal 

como explicita Lander (2005): 

 

[...]. As categorias, conceitos e perspectivas (economia, Estado, sociedade civil, 

mercado, classes, etc.) se convertem, assim, não apenas em categorias universais 

para a análise de qualquer realidade, mas também em proposições normativas que 

definem o dever ser para todos os povos do planeta. Estes conhecimentos 

convertem-se, assim, nos padrões a partir dos quais se podem analisar e detectar as 

carências, os atrasos, os freios e impactos perversos que se dão como produto do 

primitivo ou o tradicional em todas as outras sociedades. (LANDER, 2005, p.13) 

 

A partir da metade do século XX, por meio das teorias de desenvolvimento e 

modernização, todas as sociedades do globo foram compelidas a se articularem e se 

adaptarem a determinadas instituições hegemônicas, elementares para sustentação do sistema-

mundo moderno tal como se apresenta atualmente. Tais instituições passaram a controlar 

diferentes aspectos da existência das sociedades subalternas, o controle da esfera do trabalho 
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se deu pela empresa capitalista; o controle do sexo foi instalado pela família burguesa; 

controle das autoridades pela presença do Estado-nação e o controle das intersubjetividades 

pelo juízo de valores presentes na racionalidade eurocêntrica expressa pela ciência moderna 

(QUIJANO, 2005).  

As ciências sociais obtiveram uma participação significativa para consolidar nas 

antigas colônias a condição completa e genérica de invisibilidade histórico-cultural, 

submissão e miséria de modo acentuado em proporções descomedidas, como resultado das 

teorias de desenvolvimento e modernização. Tais teorias renovaram a lógica racista da 

colonialidade por meio de novos modos de dominação e exploração do Terceiro Mundo – 

programas de industrialização, dependência monetária, golpes de Estado, implantação de 

instituições de fomento ao desenvolvimento e modernização – (ESCOBAR, 1995; LANDER, 

2007). Tal como salienta Mignolo (2008): 

 

... “desenvolvimento” era um outro termo na retórica da modernidade para esconder 

a reorganização da lógica da colonialidade: as novas formas de controle e 

exploração do setor do mundo rotulado como Terceiro Mundo e países 

subdesenvolvidos. A matriz racial de poder é um mecanismo pelo qual não somente 

as pessoas, mas as línguas e as religiões, conhecimentos e regiões do planeta são 

racializados. Ser subdesenvolvido não é como ser um indígena das Américas, 

Austrália e Nova Zelândia? Ou um negro da África? Ou muçulmanos do mundo 

árabe? Ser das colônias do Segundo Mundo (ex., Ásia Central e Cáucaso) não era, 

de uma certa forma, ser tão invisível como as colônias do império de segunda classe, 

uma racialização escondida sob a expressão “Segundo Mundo”? A retórica da 

modernidade (da missão cristã desde o século XVI, à missão secular de Civilização, 

para desenvolvimento e modernização após a 2ª Guerra Mundial) obstruiu — sob 

sua retórica triunfante de salvação e boa vida para todos — a perpetuação da lógica 

da colonialidade, ou seja, da apropriação massiva da terra (e hoje dos recursos 

naturais), a massiva exploração do trabalho (da escravidão aberta do século 

dezesseis até o século  dezoito, para a escravidão disfarçada até o século vinte e um) 

e a dispensabilidade de vidas humanas (MIGNOLO, 2008, p.293). 

 

A interação entre ciência e técnica após a segunda guerra mundial tomou proporções 

mais complexas de interdependência de uma à outra, possibilitando emergir o conceito 

“tecnociência”, em razão da inseparabilidade dos conceitos e práticas desta interação. Este 

hibridismo entre ciência e técnica ocorreu sob a custódia do mercado globalizante. Com a 

estrutura mental, imaginária, familiar, institucional da população global já bem consolidada, 

os avanços expoentes da técnica acoplada à ciência e ao mercado possibilitaram que toda a 

natureza do planeta estivesse submissa para ser moldada aos ditames supérfluos, líquidos e 

nocivos da ordem imperial moderna, que se expandia no espaço de modo cada vez mais denso 

após quase 500 anos, desde a invasão ibérica à América (SANTOS, 2009).  
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Destarte, a técnica (moderna) se transformou no espaço de grande parte da 

humanidade, a paisagem global foi cientificizada e tecnicizada, diferente dos outros modos de 

conceber e transformar a natureza de modo sustentável e biodiverso, de acordo com as 

especificidades das sociedades locais até então existentes com maior expressividade no 

planeta (SANTOS, 2009).  

 

Quanto mais tecnicamente contemporâneos são os objetos, mais eles se subordinam 

as lógicas globais. Agora, torna-se mais nítida a associação entre objetos modernos e 

atores hegemônicos. Na realidade, ambos são os responsáveis principais no atual 

processo de globalização (SANTOS, 2009, p. 240).  

 

A ambição pelo poder e lucro daqueles que controlam esta estrutura, se apresenta cada 

vez mais ilimitada e perversa, na qual todos os recursos são objetivados dentro de uma lógica 

individualista, altamente nociva à diversidade cultural e ecológica em nível planetário 

(QUIJANO, 2007). Os vínculos das ciências modernas com os projetos de desenvolvimento 

econômico emergiram como parcela de um processo de legitimação das desigualdades, 

sedimentado para homogeneizar o mundo e desintegrar sua riqueza ecológica e cultural 

(SHIVA, 2003).  

A prepotência, ignorância, e inocência com quais os cientistas anunciam a confiança 

nos fatos científicos como superiores por natureza através da fé na ideia do progresso 

ilimitado, sem que percebessem, tornaram-se alienados em pesquisas projetadas pelas 

indústrias, para interesses escusos das mesmas (STENGERS, 2015). Callon (2004), relata que 

80% dos recursos mundiais consagrados à pesquisa científica e suas publicações estão sob 

domínio dos EUA, União Europeia e Japão, por onde tais informações são divulgadas e 

transmitidas. Grandes corporações residentes nestes locais controlam os Estados e utilizam os 

recursos públicos para subsidiarem pesquisas que lhes trazem benefícios econômicos. 

Cientistas estão articulados e manejados de modo hegemônico nesta estrutura, fornecendo 

técnicas cada vez mais sofisticadas para sustentar exploração e imposição de leis aos seres 

humanos e à natureza (SHIVA, 2003; SANTOS, 2009; STENGERS, 2015).  

A industrialização da ciência ocasiona no compromisso desta com os centros de 

poderes econômicos, sociais e políticos – estabelecidos pela colonialidade – que passam a ter 

um papel decisivo para definir prioridades científicas (SOUSA SANTOS, 1997). Nesta 

conjuntura, o capital se empodera da inteligência e criatividade da espécie humana, 

monopolizando o controle de suas subjetividades e autoridades. Sob o prisma desta lógica, as 

pluralidades de caminhos que conduzem ao conhecimento da natureza e do universo são 
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descartadas, e concepções concernentes à natureza e cultura são reduzidas enquanto 

circunscritas ao modelo da fábrica industrial e as demandas do mercado (POLANYI, 1958 

apud STENGERS, 2002; SHIVA, 2003, QUIJANO, 2007). 

 

O conhecimento exerceria assim – e fortemente – seu papel de recurso, participando 

do clássico processo pelo qual, no sistema capitalista, os detentores de recursos 

competem vantajosamente com os que deles não dispõem [...]. Agora, os atores 

hegemônicos, armados com uma informação adequada, servem-se de todas as redes 

e se utilizam de todos os territórios (SANTOS, 2009, p. 243). 

 

Com este arcabouço teórico mobilizado e debatido, é possível afirmar que a lógica 

colonialista que salientou a dominação das nações pelo uso implacável da força, na segunda 

etapa da modernidade foi reconfigurada sob a fisionomia da ciência moderna ao serviço do 

desenvolvimento capitalista. Este colonialismo ainda vigente é elucidado nas relações 

políticas tecidas pelas extremas desigualdades de poder existentes no globo. O capitalismo 

pode desenvolver-se sem o colonialismo na dimensão política, porém, não pode existir sem o 

colonialismo na dimensão social (SOUSA SANTOS, 2004; QUIJANO, 2005). 

O processo de expansão capitalista projetou no planeta o que é conhecido como crise 

ambiental, caracterizada pelo limite do crescimento econômico e populacional, limite dos 

desequilíbrios ecológicos e de suas competências para sustentar a vida, limite da pobreza e da 

desigualdade social (LANDER, 2007; LEFF, 2010). Contudo, esta crise também é revelada 

como uma crise de conhecimento, pois a racionalidade eurocêntrica, científica e instrumental 

sustenta a modernidade com diretrizes coisificadas, simplificadas e retalhadas, que permite 

um único padrão de poder, instituí como universal a sua própria cosmovisão em detrimento 

das lógicas que não se sustentam sobre o seu paradigma (LEFF, 2010; RAYNAUT, 2011).  

Uma das principais consequências do fracasso da ciência convencional, aliada ao 

mercado neoliberal, é não oferecer soluções para os problemas por ela gerados, culminando 

no predomínio estrutural da exclusão sobre a inclusão. Estratégias para mitigar os danos 

ambientais engendrados pelo modelo de mercado hegemônico, sob a face do discurso de 

desenvolvimento sustentável, modernização ecológica, economia ecológica, etc., são 

insuficientes e estéreis para manter sustentabilidade (ASCERALD, 2004). Tais operações 

estratégicas neoliberais mantém a diversidade cultural e biológica sob o jugo e omissão pela 

racionalidade globalizante e homogeneizante sobre a qual se constituem (LEFF, 2000).  

Tal crise conduziu ao questionamento do enredo epistemológico unificador e 

simplificador que despreza as diferenças, diversidades e outridades (LANDER, 2007; LEFF, 
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2010). Diversas ideias de matrizes marxistas4 ou liberais, que eram profícuas entre diversos 

intelectuais e cientistas sociais no século XIX e parte do século XX, enfatizavam os ideais de 

progresso, ciência, desenvolvimentismo, industrialização, etc. A “crença” nas verdades 

absolutas promovidas por estes ideais, com a intensificação da crise passou a ser descreditada, 

por meio do fracasso das promessas de emancipação, que lograram resultados antagônicos dos 

objetivos expressos no início do projeto de mundo moderno (LANDER, 2007).  

A ideia de que esta forma de desenvolvimento mobilizado apenas pelo crescimento 

econômico é insustentável tornou-se um conhecimento comum. As promessas de 

emancipação e sua eficácia para mitigar os danos que o mesmo causou no planeta tornam-se 

cada vez menos creditadas em diversas esferas sociais. Contudo, mesmo com pouca 

credibilidade popular, os ideais de desenvolvimento e sua ciência se mantêm condicionados 

como única via possível para a humanidade. Apesar de ser imposta pela força, enquanto 

discurso, a temática do progresso enfraqueceu sua capacidade de persuasão. A ciência como 

apresentada nesta perspectiva faz a humanidade duvidar de sua eficácia para eliminar as 

ameaças engendradas pelo seu uso irresponsável (STENGERS, 2015).  

O fim da natureza também se torna sinônimo do fim das certezas científicas relativas à 

natureza. Diante da crise ecológica e de conhecimento, foi necessário consentir que o futuro é 

aberto, exorcizado da ideia evolucionista na qual a civilização ocidental é o ápice do 

desenvolvimento da humanidade. As ciências não lograram a ousada utopia de colocarem um 

fim às incertezas, pelo contrário, as incertezas emergiram como elementos inelutáveis desta 

crise. Ao contrário das abordagens teóricas e interpretações da realidade pelo viés da ciência 

hegemônica, que sempre discerniram as incertezas do conhecimento como fronteiras técnicas 

fadadas à superação, a crise possibilitou que a incerteza emergisse como o cerne da apreensão 

de um universo investigado. A vantagem de renegar as certezas auferidas pelo pensamento 

cientifico é possibilitar o indiscutível pelo discutível, abrindo margem para considerar a 

existência de diferentes realidades (SOUSA SANTOS, 1997; LATOUR, 2004; LANDER, 

2007).  

 

 

                                                 
4 Vale mencionar o exemplo das abordagens de orientação marxista, que apesar de louváveis esforços com vigor 

intelectual e contribuições para conceber a emancipação social num horizonte pós-capitalista, negligenciaram 

entendimento das diferentes realidades e saberes existentes nas relações entre as diversas sociedades e natureza. 

Pelo fato de possuírem como intento dissociar o capitalismo da modernidade com ausência de uma autocrítica 

epistemológica, mantiveram os ideais de desenvolvimento e progresso sob o prisma da lógica que permeia a 

civilização moderna, radicalizando a omissão de existência de questões que não se vinculam aos seus arcabouços 

teóricos. – trazer exemplo do texto (SOUSA SANTOS, 2006; LANDER, 2007). 
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2.2 A BUSCA POR OUTRAS DIMENSÕES DE REALIDADES: AS OPÇÕES 

DESCOLONIAIS 

 

Uma das realizações da razão imperial foi a de afirmar-se como uma identidade 

superior ao construir construtos inferiores (raciais, nacionais, religiosos, sexuais, de 

gênero), e de expeli-los para fora da esfera normativa do “real”. Concordo que hoje 

não há algo fora do sistema; mas há muitas exterioridades, quer dizer, o exterior 

construído a partir do interior para limpar e manter seu espaço imperial. É da 

exterioridade, das exterioridades pluriversais que circundam a modernidade imperial 

ocidental (quer dizer, grego, latino, etc.), que as opções descoloniais se 

reposicionaram e emergiram com força (MIGNOLO, 2008, p.291). 

 

O impacto sistêmico e global do descredito à narrativa moderna tem possibilitado um 

crescente número de pessoas que almejam retomar modos produtivos que a modernização 

havia menosprezado, demonstrando resistência a esta estrutura ocidental/colonial, tais como 

expressos nas comunidades de permacultura, nas redes de recuperação e de câmbio de 

sementes crioulas, na agricultura agroecológica e, também em comunidades daimistas e hare-

krishnas que incorporam práticas tradicionais camponesas em seus sistemas de vida, por 

exemplo (BRANDÃO, 2007; SANTOS, 2012, apud ESCOBAR, 2005, p. 28; STENGERS, 

2015).  

Na esfera acadêmica, os debates tencionados em torno desta temática se mostram 

fecundos na esfera de produção política e intelectual latino-americana, que pela linha de 

pensamento descolonial, elaboram ricas críticas aos saberes hegemônicos com consistência 

teórica-metodológica, apontando a existência de vastos universos invisibilizados no enredo 

moderno, cujos sistemas de saberes e práticas são apresentados como possíveis alternativas 

para a crise de conhecimento eclodida (LANDER, 2007).  

Investigações etnográficas imergidas no contexto do Terceiro Mundo exploraram 

diferentes e diversas práticas de pensar, irmanar, experimentar e codificar dimensões 

biológicas e naturais (ESCOBAR, 2005, p. 02-05). Tais pesquisas apontam modelos locais 

que baseiam suas práticas em harmonia com a natureza, apresentam-se resistentes à 

hegemonia global, pois são concebidos em um conjunto de práticas de usos-significados 

não-capitalistas, cuja maioria é ecologicamente e culturalmente sustentável (GUDEMAN, 

RIVEIRA, 1990, apud ESCOBAR, 2005, p. 14). Grupos religiosos de matriz africana que 

resistem na América Latina tais como Santeria, Vodu, Candomblé, Linha Cruzada, Umbanda, 

Quimbanda, Rastafarianismo, dentre muitos outros, são exemplos de grupos contra-

hegemônicos que possibilitam inúmeras outras formas de traduzir a realidade, partindo de 
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relações cosmo-políticas que são completamente estranhas à racionalidade moderna/científica 

(ANJOS, 2006; MIGNOLO,2008; RAMOS, 2015). 

Para que seja possível um aprendizado com estes saberes rejeitados na história narrada 

pelos modernos, deve-se partir de uma orientação epistemológica, política e cultural que 

visem a busca por aspectos ainda resistentes a tal dominação, aspirando consolidar teorias que 

viabilizem explorar oportunidades para reconfigurar a concepção de mundo partindo de 

práticas existentes no mundo micros-social dos atores em vez de reduzir suas riquezas e 

pluralidades sob uma pobre heterogeneidade estrutural, como corrente no paradigma liberal e 

marxista (SOUSA SANTOS, 2004; ESCOBAR, 2005).  

Em muitas fisionomias de saberes alternativos à modernidade, especulações teóricas 

não se tratam de questões para seus porta-vozes, tais saberes não são unanimes, que permitem 

interpretar o mundo por mediação de múltiplas lentes, que pela diversidade, podem fomentar 

o embate aos poderes centralizados organizados na atual sociedade. No interior do regime 

dominante da racionalidade moderna, os conhecimentos marginalizados, subjugados, 

reprimidos apresentam potencial para dirigir rumo à emancipação deste regime (LEFF, 2013). 

Aceitar a legitimidade destes saberes e práticas “[...] não se trata, como se fala às vezes, de 

aceitar uma linguagem comum, mas sim de aceitar a diversidade [...]” (RAYNAUT, 2011, 

p.99).  

Destarte, emerge a necessidade de desmantelar as lógicas totalitárias que sustenta o 

sistema-mundo moderno para insurreição de conhecimentos invisíveis dos diversos grupos 

locais ou tradicionais que são marginalizados e, assim, descolonizar o pensamento 

valorizando as diferentes interpretações da realidade, da natureza, da vida humana e das 

relações sociais, em modos múltiplos de edificar a vida no mundo (FOUCAULT 1980 apud 

LEFF, 2013). Para construir um mundo cultural e ecologicamente sustentável, é necessária 

uma desconstrução dos ideais de desenvolvimento propostos pelo modelo socioeconômico 

dominante (LEFF, 2010). 

Desconstruir e reconstruir a lógica unitária da ciência objetiva, da expansão do 

conhecimento e seu controle sobre o mundo, é imanente ao pensamento complexo, que 

possibilita uma hibridação e diálogo dos saberes, rompendo inclusive, a dicotomia entre 

sujeito e objeto, sociedade e natureza (LEFF, 2010). Com tal desconstrução germina a 

reintegração da diversidade, e preceitos éticos e estéticos dos potenciais da sinergia concebida 

pela conexão dos processos ecológicos, tecnológicos e culturais (LEFF, 2000). Nesta mesma 

linha de raciocínio, Escobar (2005) assume que para ser possível a revalorização de culturas 
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vernaculares sem desvincular as mesmas do global, é pertinente o diálogo entre o 

conhecimento acadêmico com o conhecimento que estrutura estas sociedades.  

De acordo com a perspectiva pós-colonial apresentada por Mignolo (2008), a opção 

descolonial é conceituada como uma forma de aprender a desaprender, pois no decorrer de 

cinco séculos as mentes da maior parte da humanidade foram programadas por meio da 

inexorável expansão da epistemologia ocidental. Assim, a perspectiva descolonial é anunciada 

como uma via para desmantelar a lógica moderna, visando valorizar a pluralidade organizada 

conforme a cosmologia e conhecimentos das populações a partir de suas subjetividades 

descolonizadoras (línguas marginalizadas, religiões, formas de pensar, dentre outros aspectos 

micros-sociais) e rejeita desde o cerne, a substituição das narrativas universais por novas 

narrativas universais, por exemplo, “liberais e seus “neos”, marxista e suas “neos”, cristãos e 

seus “neos”, ou islâmicos e seus “neos”” (MIGNOLO, 2008, p.321). 

A partir de abordagens teórico-metodológicas que rompem com o paradigma 

moderno, as subjetividades descolonizadoras estão sendo desveladas e naturalmente se 

confrontam diretamente com as categorias de pensamento ocidentais. Esta epistemologia de 

fronteira se mostra como uma alternativa à crise de conhecimento, evitando qualquer grande 

narrativa unitária ocidental ou não-ocidental. Ela se desconecta dos princípios autênticos da 

epistemologia ocidental, contudo, não abandona ou ignora o que foi organizado e 

institucionalizado em todo o globo, instituindo o pensar por meio de uma posição epistêmica 

periférica que se coloca em embate direto com a hegemonia eurocêntrica (MIGNOLO, 2008).  

Destarte, destas margens elevam-se diversas resistências, que são cotidianas, ocultadas 

e camufladas sob muitas esferas da existência. Estas resistências são difíceis de serem 

percebidas e, geram um fluxo frequente e imprevisto de expressões críticas que podem 

superar as limitações ditadas pela ordem hegemônica. No nível individual, tais expressões 

apresentam-se inocentes e inofensivas, mas se analisadas em sua conjuntura, são percebidas 

como potenciais forças de mudança frente ao panorama atual e, podem ser melhor exploradas 

empiricamente se as subjetividades da dimensão micros-social forem valorizadas (PLOEG, 

2009).  

A partir de abordagens que enfatizam os aspectos marginalizados pela ciência 

moderna – representações, símbolos, valores e saberes não-ocidentais –, é possível observar 

que estas produções da psique humana não são apenas superstições ou fantasias, que apenas 

adornam ou mascaram uma realidade latente e essencial – a realidade circunscrita às 

fronteiras do mundo biofísico. Mas é possível expor no meio científico e nas arenas públicas 
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que tais aspectos marginalizados da realidade exercem de fato ações concretas, que 

determinam as transformações das sociedades e dos ambientes o qual as mesmas interagem 

(RAYNAULT, 2011).  

Não é possível compreender sociedades não-ocidentais e suas interações com a 

natureza se limitando aos aspectos materiais da existência. Há exemplos de realidades 

místicas e sobrenaturais que se apresentam nucleares na dinâmica de resistência de diversos 

povos e comunidades, que são excluídas e desprezadas pela história relatada por peritos 

(AMOROZO, VIERTLER, 2008; CAVIGNAC, 2009). A descolonização do saber e o 

reconhecimento da diversidade de epistemologias que emergem nos agregados sociais 

marginalizados pela modernidade são condições substanciais para a emancipação destas 

sociedades, tal como afirma Lander (2007): 

 

Sin embargo, se han desarrollado igualmente otras corrientes de pensamiento y otras 

opciones de conocimiento sobre la realidad del continente, desde los márgenes, en la 

defensa de formas ancestrales, alternativas, de conocimiento, expresión de la 

resistencia cultural, o asociadas a luchas políticas y/o procesos de movilización 

popular. Para esta pluralidad heterogénea de perspectivas, el saber, el conocimiento, 

el método, el imaginario sobre lo que se ha sido, se es y se puede llegar a ser como 

pueblos, lejos de ser exquisitos asuntos propios de especialistas en epistemología, 

son pensados como cuestiones de medular importancia política y cultural. La 

descolonización del imaginario y la desuniversalización de las formas coloniales del 

saber aparecen así como condiciones de toda transformación democrática radical de 

estas sociedades (LANDER, 2007, p.211). 

 

Pelo fato da estrutura de poder moderna ter sido constituída por diferentes formas de 

colonialismo e concebida de maneiras tão múltiplas quanto os projetos alternativos que ela 

confronta. A emancipação das populações não-ocidentais implica em conceber diferentes 

formas de descolonização e diferentes emancipações, definidos por critérios políticos e éticos 

de cada população, em suas múltiplas narrativas (SOUSA SANTOS, 2004). 

Diversas heterogeneidades com suas dimensões peculiares foram articuladas à esta 

forma de poder totalizante, que aspira há cinco séculos padronizar as subjetividades humanas 

e as relações sociais por meio das instituições que configuram seu sistema – a indústria 

capitalista, a família burguesa, o Estado-Nação, e a racionalidade eurocêntrica –, que mantém 

relações de interdependência umas com as outras. Porém, se complexizados, os domínios 

internos deste sistema se mostram sustentados por uma heterogeneidade estrutural, a suposta 

homogeneidade é uma imagem eurocêntrica distorcida e parcial que omite a multiplicidade. 

Deste modo, a emancipação do regime totalitário não pode de forma alguma ser uma 

transformação uniforme, unidirecional, sequencial ou total. Este regime não pode desintegrar 
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por completo de forma homogênea e ser substituído por outro equivalente (QUIJANO, 2007; 

MIGNOLO, 2008).  

Para formulação de novas alternativas, é de suma importância pensar a emancipação 

social sem uma teoria geral da emancipação social. Mesmo se tratando de um conceito 

moderno e ocidental, não deve ser descartado, mas sim reconceitualizado, para incorporar 

projetos emancipatórios de transformação social codificados por diferentes organizações que 

integram formas de resistência contra-hegemônica, distinta da concepção histórica de 

emancipação social em padrões ocidentais (SOUSA SANTOS, 2004). “Essa é a opção 

descolonial que alimenta o pensamento descolonial ao imaginar um mundo no qual muitos 

mundos podem co-existir” (MIGNOLO, 2008, p.296). 

 

Ao contrário do multiculturalismo, que foi uma invenção do Estado-nacional nos 

EUA para conceder “cultura” enquanto mantém “epistemologia”, inter-culturalidade 

nos Andes é um conceito introduzido por intelectuais indígenas para reivindicar 

direitos epistêmicos. A inter-cultura, na verdade, significa inter-epistemologia, um 

diálogo intenso que é o diálogo do futuro entre cosmologia não ocidental (aymara, 

afros, árabe-islâmicos, hindi, bambara, etc.) e ocidental (grego, latim, italiano, 

espanhol, alemão, inglês, português). Aqui você acha exatamente a razão por que a 

cosmologia ocidental é “uni-versal” (em suas diferenças) e imperial enquanto o 

pensamento e as epistemologias descoloniais tiveram que ser pluri-versais: aquilo 

que as línguas e as cosmologias não-ocidentais tinham em comum é terem sido 

forçadas a lidar com a cosmologia ocidental (mais uma vez, grego, latim e línguas 

européias imperiais modernas e sua epistemologia) (MIGNOLO, 2008, p.316). 

 

Neste contexto, o Terceiro Mundo eleva-se como protagonista de uma globalização 

contra-hegemônica (SOUSA SANTOS, 2004). É necessário que suas populações produzam 

suas próprias formas de existência social, livres da dominação, discriminação racista/etnicista, 

produzindo novas formas de comunidades como principal forma de autoridade política, que 

conduzam à liberdade e autonomia para cada indivíduo, dentro de uma expressão da 

diversidade social e solidariedade (QUIJANO, 2005). Neste Terceiro Mundo, tem emergido 

múltiplas perspectivas de emancipação da humanidade e da natureza, que legitimam os 

recursos de sobrevivência das comunidades que valorizam a vida no planeta em diversidade, 

alicerçados em críticas globais e sistêmicas dos saberes que sustentam a estrutura colonial e 

eurocêntrica da modernidade (LANDER, 2007; QUIJANO, 2007).  

Quando seus significados de mundo e construções do ambiente, são colocados em 

evidência, junto a uma coesão identitária relacionada às suas tradições, revigoram os vínculos 

dentro da sociedade civil em defesa de seus saberes e da natureza em seus lugares. O exemplo 

colombiano relatado por Escobar (2005) designa muito bem como a resistência de um grupo 

com suas especificidades, pode ganhar visibilidade e robustez na defesa da identidade 
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coletiva, por meio da ecologia política em interações com as investigações científicas, Estado 

e a sociedade civil. Pesquisas elaboradas por grupos, compostos por profissionais que fazem 

interface das ciências naturais com ciências sociais, auxiliam na composição de movimentos 

sociais engendrados por populações, neste caso, de florestas tropicais, constituídos por 

ativistas negros na região do Pacífico, onde juntos advogam o direito de existir como uma 

questão cultural, política e ecológica. Suas estratégias políticas de racionalidade ecológica 

alternativa se dão por meio da força com que defendem seus discursos e práticas 

fundamentadas nas diferenças culturais, ecológicas e econômicas. Por intermédio de suas 

dinâmicas eco-culturais, conseguem se colocar em diálogo com o Estado, algo que raramente 

é possível, deste modo, tais grupos mantêm relações tensas com o Governo, porém, frutíferas 

de diversas formas, pois introduziram inovações conceituais sobre biodiversidade e dividiram 

seus territórios de acordo com seus princípios étnicos. (ESCOBAR, 2005). 

Valorizar aspectos subjetivos destas sociedades, tais como suas religiosidades, 

cosmologias e as formas de uso dos recursos que permeiam seus saberes, retrata imensa 

relevância para visibilizar a diversidade biocultural que, se enfatizada, consequentemente 

pode contribuir a partir de correntes contra-hegemônicas do meio acadêmico para o 

desmantelamento da lógica totalizante que configura o enredo da modernidade (CAMARGO, 

SOUZA, COSTA, 2014). Nesta conjuntura, investigações etnográficas por intermédio da 

ecologia política, podem cooperar para a compreensão holística das realidades que circundam 

o ambiente biofísico, trazem visibilidade aos atores socioambientais que são marginalizados 

por discursos hegemônicos, e suas relações de poder ignoradas, incluindo seus direitos 

culturais e sociais omitidos dentro da hegemonia ocidental (LITTLE, 2006).  

Deste modo, aqueles que anteriormente eram categorizados naturalmente como 

primitivos, arcaicos e atrasados, tomarão a incumbência de representantes de saberes 

ancestrais e milenares, que renovam as formas de se relacionar com o cosmos, que podem 

auxiliar a mitigar os danos que a racionalidade moderna engendrou no planeta, após séculos 

de exploração. “O caminho para o futuro é e continuará a ser, a linha epistêmica, ou seja, a 

oferta do pensamento descolonial como a opção dada pelas comunidades que foram privadas 

de suas “almas” e que revelam o seu modo de pensar e de saber” (MIGNOLO, 2008, p. 323).  
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2.3 A CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA DA ECOLOGIA POLÍTICA PARA EMANCIPAÇÃO 

DAS SOCIEDADES E DA NATUREZA 

 

A ecologia ultrapassa as dimensões do mundo puramente biológico, como aquela de 

antes de 1970, em que a ecologia era integrada à biologia, como uma subdivisão da mesma. 

Apesar de seus estreitos entrelaçamentos, a ecologia chegou a maioridade como uma 

disciplina que alia processos físicos e biológicos e que também se presta como elo entre as 

ciências naturais e as ciências sociais. Por meio de tal vínculo, ela possibilita diálogos 

interdisciplinares, como a ecologia humana, ecofeminismo, ecologia cultural, etnoecologia e 

ecologia política (ODUM, 1988). 

A ecologia política é uma disciplina nova, um novo campo de pesquisas teóricas e 

pesquisas empíricas em concomitante com a ação política. Emergiu pioneiramente em uma 

perspectiva neo-marxista, transformando-se posteriormente para conformar uma 

epistemologia ecológica relacionada à incursão da crise ambiental (LEFF, 2013). 

Engendrou-se das interseções entre etnobiologia, geografia humana, antropologia, história, 

ciência política e ecologia cultural para interpretar relações de poder relativo à intervenção 

humana no ambiente, entrelaçando a natureza material e a cultura simbólica (LEFF, 2013). 

Esta transdisciplinaridade realça as diferentes disciplinas sem erradica-las, pois, a 

abordagem da ecologia política permite que dentro de seu campo cada matriz disciplinar 

aplique seus conceitos e técnicas, aspirando esclarecer as múltiplas feições das relações 

ecológicas frente às realidades que às compõem (LITTLE, 2006). 

Desde as primeiras discussões inerentes à vida pública na antiga Grécia, jamais se 

falou de política sem falar de natureza, todo apelo à natureza era imanente às lições de 

política. Entendimentos da política e entendimentos da natureza eram e são estreitamente 

vinculados e correspondentes. Neste quadro, a ecologia política interessa-se tanto pela 

produção científica quanto pela produção política, não pertence ontologicamente a nenhuma, 

e admira tanto os políticos quanto os cientistas, sem o intento de utilizar de uma para subjugar 

a outra (LATOUR, 2004). 

Há registros da expressão “ecologia política” em 1957 por Bertrand de Jouvenel, 

porém, foi em 1972 que este termo foi inserido no meio acadêmico pelo antropólogo Eric 

Wolf (MARTINEZ-ALIER, 2007). Nos últimos 30 anos, a ecologia política tem sido 

apresentada como um novo campo de investigação, integrando o foco da ecologia humana 

com as inter-relações que populações humanas mantêm com os ambientes biofísicos, em 
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conjunto aos conceitos de economia política que utilizam estratégias analíticas na pesquisa 

das relações estruturais de poder entre sociedades (LITTLE, 1999; SHERIDAN, 1988; 

STONICH, 1993 apud LITTLE, 2006). 

É também entendido como um movimento que reivindica uma ação social 

transformadora, respaldando-se na análise teórica, militância e luta política, alinhado com as 

grandes lutas históricas da Esquerda. Este movimento sustenta-se na crítica, análise e 

compreensão teórica da ordem das coisas existentes, em específico, a relação 

humanidade/natureza. A ecologia política rejeita a excelência das forças produtivas, pois 

esta subordina relações sociais e cosmovisões que às conformam. A relação 

humanidade/natureza é concebida em termos de respeito por humanos e não-humanos 

(LIPIETZ, 2003). 

A ecologia política configura-se harmonizada com movimentos ambientais 

contestatórios, que alegam a defesa de minorias raciais, e denunciam o contexto de injustiça 

social e ambiental tanto em países desenvolvidos, quanto no Terceiro Mundo. Propostas de 

justiça ambiental, resistência como estratégia de luta e elaboração de alternativas ao 

desenvolvimento, integram-se nesta abordagem (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009, 

p.69). Emergiu como uma ideologia para desconstruir a ideologia capitalista e seus interesses, 

no que diz respeito às práticas de apropriação da natureza e seus discursos para mitigar uma 

crise socioambiental que ela mesma engendrou, cujos ameaçados e atingidos por esta, são 

principalmente os habitantes do Terceiro Mundo (ENZENSBERGER, 1974; O’ CONNOR, 

2003). Desconstruindo a racionalidade moderna e seus campos teóricos, é possível edificar 

uma racionalidade ambiental alternativa (LEFF, 2013). 

As teorias da ecologia política são zonas de esperança para reincorporar uma dimensão 

respaldada no lugar, em discussões concernentes à globalização, e até mesmo articular defesas 

para o lugar. Reintroduzidas desta maneira, a ecologia política pode auxiliar na concepção de 

práticas econômicas fundamentadas localmente, na procura de definir ordens alternativas sem 

desvincular-se do global (ESCOBAR, 2005). 

No Sul, a ecologia política manifesta-se por intermédio de uma diferença substancial 

em condições ecológicas e culturais de seus povos, desenvolvendo estratégias emancipatórias 

para descolonização do conhecimento, reinvenção de territórios e reapropriação do ambiente 

natural (PORTO-GONÇALVES, LEFF, 2012 apud LEFF, 2013). Ela implica em conviver 

com a diversidade e solidariedade entre seres humanos com culturas distintas e direitos 

coletivos. A diversidade cultural é o subsídio para desagregar a lógica unitária junto ao 
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mercado global, reorientando o ser por intermédio da pluralidade de vias etno-eco-culturais 

para emergir sociedades sustentáveis (LEFF, 2013). 

A etnografia dentro da ecologia política é essencial para analisar formas peculiares 

culturalmente de adaptação ecológica de diferentes grupos sociais. “Sociólogos foram 

pressionados a imitar o cientificismo das ciências naturais. Os antropólogos sem tal pressão, 

foram mais felizes e permitiram que seus atores criassem um mundo mito mais rico” 

(LATOUR, 2012). Muitas vezes, o investigador em ecologia política ao estudar determinada 

população, deve mapear os principais elementos biofísicos, apontando elementos relativos à 

geologia, fauna e flora, fluxos hídricos, bem como as principais atividades humanas do local. 

As realidades socioambientais que emergem das interações entre o mundo biofísico e social 

devem ser identificadas em sua completude (LITTLE, 2006).  

As pesquisas desenvolvidas neste campo, constantemente têm enfatizado a 

hibridização e comparação entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, cuja 

prática intenta gerar uma terceira forma de conhecimento associando ambos, por intermédio 

do diálogo de saberes como estratégias de poder, para construir novas identidades culturais, 

para incorporar tal conhecimento na luta pela apropriação da natureza e, assim, implementar 

propostas de desenvolvimento endógeno com participação de atores locais. Sob o viés de tais 

abordagens, pode-se afirmar que o diálogo do conhecimento acadêmico com os 

conhecimentos tradicionais pode conduzir a sustentabilidade cultural e ecológica, criando 

sinergias para valorizar o mundo e culturas marginalizadas, com melhor aproveitamento e 

compreensão dos recursos naturais, desafiando o paradigma convencional (TOLEDO, 

BARRERA, 2006; ALVES, SOUTO, 2010; LEFF, 2013). 

Em algumas correntes teóricas, tal como apresentada por Escobar (2005), ela carrega a 

defesa das identidades culturais, do lugar e da região, em constante dinâmica com a natureza, 

com o intuito de esquivar-se da homogeneização cultural, aspirando um planeta composto de 

vilas, cidades e populações diversas (BORRERO, 2002; LEFF, 2013). No entanto, Bruno 

Latour (2004) traz elementos que contrastam com aqueles expostos até aqui, alegando que a 

ecologia política não se interessa pela defesa do lugar ou da natureza e se respalda nas 

incertezas das relações. Para este autor, a ecologia política não pode ser caracterizada por uma 

crise da natureza, mas sim como uma crise de objetividade imanente à Constituição moderna. 

Assim, elabora uma nova proposta para desintegrar divisões entre natureza e cultura.  

Na prática da ecologia política deve-se eliminar fronteiras epistemológicas e 

institucionais que integram a Ciência, levando a ecologia política a se reconhecer exatamente 
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na ignorância na qual se encontra, realçando a importância dos atores sociais, nominados 

actantes (LATOUR, 2004). 

Stengers (2005) apresenta a proposta cosmo-política muito próxima da ecologia 

política latouriana, revestida de sentido exclusivamente em ocasiões onde existe a prática. É 

configurada em relações entre humanos e não-humanos. Na cosmo-política, o cosmos é 

inerente ao desconhecido, configurado por diversos e diferentes mundos, por articulações nas 

quais são aptos a conectarem-se (STENGERS, 2005). O cosmos dilata possibilidades, criando 

um espaço do desconhecido, que viabiliza contemplar outros mundos. Por intermédio do 

dispositivo da imaginação, a cosmopolítica insurge, rompendo concepções de um saber 

unitário (OLIVEIRA, 2015). Em tal proposta, a noção de imaginação é essencial para 

reconectar a dicotomia sujeito/objeto, material/imaterial, por sua mediação, o incorpóreo é 

revestido de possibilidades de ser experimentado pela condição humana corpórea e material 

(HUGHES, 2002). 

Dentro de uma abordagem etnográfica, se abstendo da objetividade moderna, pode-

se averiguar que culturas não-ocidentais jamais se interessaram pela natureza, por não a 

utilizarem como categoria. A alma de diversas populações hibridiza-se com as coisas, com a 

fauna, flora, e até mesmo com astros. Uma abordagem fundada na divisão entre sujeito e 

objeto, é incapaz de acessar esta realidade (LATOUR, 2004). 

Para ter acesso a esta realidade híbrida por excelência, Latour (2004) apresenta a 

Teoria Ator Rede, concentrada na abordagem em redes, que não é estruturada em abordagens 

referentes à natureza em si, portanto, aborda o envolvimento humano e não-humano sob uma 

nova fisionomia, que conecta a natureza das coisas ao contexto destas, sem reduzir qualquer 

uma delas. As redes não são objetivas, nem sociais, nem efeitos de discursos, são reais como a 

natureza, narradas como o discurso e coletivas como a sociedade. A rede não é estática, 

apenas é possível compreendê-la em seu processo (LATOUR, 2004). 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

3 RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS: RESISTÊNCIA, PLURALIDADE E 

RELAÇÕES COSMO-POLÍTICAS 

 

3.1 O CARÁTER DESCOLONIAL DAS RELIGIÕES AFRO-AMERICANAS  

 

A América Latina que foi um espaço inicial de formação da modernidade, hoje é o 

centro de resistência mundial de produção de alternativas contra o padrão de poder 

hegemônico. A matriz de projetos indígenas e afros tem se expandido grandiosamente em 

esferas políticas e epistêmicas. Nela é possível apreciar a existência de grupos sociais 

portadores de saberes e práticas fundadas sobre ontologias e epistemologias de matriz 

indígena ou africana, bem como em sistemas de saberes e práticas de matriz europeia 

marginalizados pelo poderio técnico-cientifico moderno – tal como a bruxaria medieval que 

se tornou híbrida em algumas religiões afro-americanas –, que resistem e se reproduzem com 

sustentabilidade ecológica e promovem o mais autêntico fazer descolonial (MIGNOLO, 

2008).  

A ascensão da modernidade levou à crença de que a religiosidade e o sagrado seriam 

extintos de modo natural pela superioridade da racionalidade científica moderna, sobretudo, 

as religiões afro-americanas, as quais eram outorgadas um alto grau de atraso na escala 

evolucionista do progresso, concebidas como manifestações análogas à consciência dos 

“selvagens” (THEODORO, 2013; NICEFORO, 1908). Nas Américas é possível averiguar 

que por meio de práticas religiosas, tais como Candomblé, Santeria, Vodu, Palo Mayombe, 

Tambores de Encantarias, Tambores de Mina, Umbanda, Quimbanda, Catimbó, 

Rastafarianismo, dentre outros grupos, nos quais conserva-se um universo simbólico repleto 

de conhecimentos e relações complexas, em que atores humanos buscam subsídios em suas 

tradições para que agregando-se a elas mantenham seus modos de vida (THEODORO, 2013; 

MIGNOLO, 2008; QUIJANO, 2007; SOUSA SANTOS, 2006).  

Nas Américas, práticas socioculturais de matriz africana, nas quais os aspectos 

religiosos eram indissociáveis, demonstraram no passado e demonstram na atualidade uma 

grande relevância na luta contra a hegemonia europeia e contra o estigma5 imposto sobre as 

                                                 
5 Goffmann (1981) elucida que integrantes de alguma categoria de estigma, possuem tendências em agregarem-

se em pequenos grupos sociais, por onde estes grupos estão sujeitos à uma organização que os incorporam em 

maior ou menor grau. Quando membros destas categorias se conectam uns aos outros, é possível alterarem suas 

relações em forma de solidariedade, pelo sentimento de pertencerem ao mesmo grupo. Numa perspectiva 

intragrupal, estigmatizados podem resguardar uma linha militante, elogiando valores e cooperações de sua 

classe, em termos de orgulho, dignidade e interdependência. 
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populações africanas, para emancipação e afirmação de identidade cultural entre 

afrodescendentes. Feições religiosas africanas apresentam importantes contribuições para o 

desmantelamento da lógica totalitária da modernidade, pois, valorizando as subjetividades em 

suas complexidades e demais aspectos da realidade ignorados por esta lógica, é possível 

fortalecer a rede contra-hegemônica que se consolida com subsídio na diferença e diversidade 

na luta contra a dominação do pensamento único (BIKO, 1973). 

É comum em diversas culturas africanas a existência de estreitos vínculos e relações 

com a natureza, que abrangem dimensões físicas, morais e espirituais. Diferente da 

mentalidade ocidental, que dissocia o natural e sobrenatural, racional e não racional, 

descartando assiduamente o sobrenatural como superstição, africanos, tais como os de origem 

banto, não concebiam nenhuma destas separações e, permitiam que tanto elementos racionais 

ou não racionais atuassem sobre suas realidades (KAUNDA, s/d apud BIKO, 1971).  

Desta forma, diversos povos africanos são profundamente religiosos, sendo que nas 

práticas cotidianas como bebedeiras, casamentos, trabalhos, as suas divindades fazem-se 

presentes. Seu cosmos era muito mais amplo que o mundo ocidental sofisticado (BIKO, 

1971), tal como alega Bastide (1971): “O africano não separa o mundo material, como nós 

fazemos, do conjunto dos valores que ocupam cada posição ecológica neste mundo; ele não 

vê a colina como uma colina, mas como a morada deste ou daquele espírito, ou como o centro 

tradicional desta ou daquela cerimônia” (BASTIDE, 1971, p. 120). 

A ocorrência da revolução haitiana é um exemplo pertinente para ser trazido ao 

debate, pois retrata uma manifestação contra-hegemônica simbiótica às dimensões religiosas, 

biofísicas e sociais, na luta pela emancipação de uma população subalterna. Este evento se 

mostrou o maior movimento negro de rebeldia contra as atrocidades do regime dominante, 

cuja coesão coletiva foi fomentada por laços religiosos que congregavam descendentes 

africanos no séc. XIX. Neste processo revolucionário, a religião afro-americana praticada por 

escravos negros haitianos, o Vodu, atuou como um fator unificador das etnias africanas 

presentes naquela Colônia francesa. A religião praticada pelos negros concebia a prática e o 

conhecimento em harmonia com a natureza, baseada em elementos simbólicos e cultos a entes 

espirituais, que suscitava um sentimento de conservar tal harmonia nos relacionamentos 

sociais relativos à família e comunidade. Tal sentimento incentivou os praticantes da religião 

voduísta a projetarem na sociedade a harmonia que estava presente na esfera religiosa. A 

identidade cultural desenvolvida pela dimensão religiosa entre negros haitianos foi de 



46 

 

 

 

fundamental importância para emancipar haitianos da dominação francesa em 1804, 

culminando na 1º República de povos negros da história mundial (SOARES, SILVA, 2006). 

 

Mas não é preciso nem educação, nem coragem para nutrir um sonho de liberdade. 

Nas suas cerimônias de vodu, seu culto africano, à meia-noite, eles dançavam e 

cantavam geralmente esta canção predileta: Ê! Ê! Bomba! Heu! Heu! Canga, bafio 

té! Canga, mouné de lé! Canga, do ki la! Canga, li! “Juramos destruir os brancos e 

tudo o que possuem; que morramos se falharmos nesta promessa” (JAMES, 2000, p. 

32). 

 

No Brasil, grupos religiosos afro-brasileiros exerceram funções significativas para 

estruturar oposição à sociedade hegemônica escravagista, seja em resistência armada, 

assassinato dos senhores brancos, rebeliões, manifestações religiosas, fugas ou na formação e 

organização de quilombos. Contudo, tais grupos sempre operaram suas resistências ocultos ou 

pela marginalidade (BASTIDE, 1971; AUGRAS, 1983). Dentre tais expressões de contra-

hegemonia que se manifestaram em diversos momentos no percurso da história do negro no 

Brasil, a esfera religiosa afro-brasileira emerge com elementos representativos que 

fomentaram e mobilizaram um processo civilizatório fundamental no país, omitido de sua 

história (THEODORO, 2013).  

Estas religiões contemplam um rico complexo social com identidades oriundas de 

diversas culturas, cujas memórias, saberes, práticas e legados dos diferentes povos que foram 

infligidos pelo lado obscuro da modernidade – a escravidão - são conservados por meio de 

relações cosmo-políticas em templos de cultos afro-brasileiros. Mesmo com diversas rupturas, 

transformações e novas conexões, retratam uma manifestação para a defesa cultural do legado 

africano, que foi fundamental para o processo civilizatório brasileiro (QUEIROZ, 1989; 

LANDER, 2005; CARNEIRO, 2008; FERRETTI, 2013; SANT’ANNA, 2015).  

A prática e resistência destas religiões imprimem uma vasta história de 350 anos de 

tráfico de escravos do continente africano oriundos de diferentes culturas, classes sociais, e 

cosmovisões, que foram transportados, distribuídos e escravizados por toda América, via 

colonialismo, principalmente, a partir da segunda metade do século XVI à primeira metade do 

século XIX (VERGER, 1981; PRANDI, 2004; CARNEIRO, 2008).  

 

3.2 AS PRÁTICAS RELIGIOSAS AFRICANAS NO BRASIL 

 

O colonizador branco concebia indígenas e africanos apenas como aparelhos de 

trabalho ou lascívia. A mão-de-obra servil indígena nas fazendas, a qual foi recorrida no 
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início da colonização, logo entrou em ruína, tanto pelos seus hábitos e costumes não 

adaptados para a rigidez que o trabalho escravo exigia, quanto pela iniciativa de grupos 

jesuítas em se opor à escravidão do indígena. Destarte, ao fim do século XVI e pelo século 

XVII, populações africanas substituíram gradativamente as populações indígenas no trabalho 

nas lavouras (BASTIDE, 1971).  

Pelo fato dos documentos oficiais que registravam o comercio escravagista terem sido 

extraviados após a “abolição” do trabalho escravo, com a finalidade de omissão deste regime 

servil, não é possível alegar com precisão a quantidade de africanos transportados ao Brasil 

através de navios negreiros. Contudo, as estimativas mais coerentes afirmam cerca de 

3500000 indivíduos trazidos de diferentes regiões da África ao Brasil para serem escravizados 

(BASTIDE, 1971). Vale mencionar que nestes milhões de indivíduos não se incluíam aqueles 

que faleceram nas precariedades das condições das viagens marítimas nos navios negreiros ou 

que foram assassinados por meio da caça escravista (PRANDI, 2000). 

Os escravos foram trazidos em quatro grandes ciclos do tráfico, subdivididos em duas 

grandes categorias étnicas: bantos e sudaneses; que imprimiram características culturais 

especificas em cada ciclo: 1) Ciclo da Guiné: segunda metade do século XVI; 2) Ciclo da 

Angola-Congo: por todo o século XVII; 3) Ciclo da Costa Mina: até o início da segunda 

metade do século XVIII; 4) Ciclo de Benin: até metade do século XIX” (CARNEIRO, 2008, 

p. 13-14).  

Os bantos eram maioria do século XVI ao século XVII, constituídos de angolas 

(cassangues, bangalas, inbangalas, dembos), guinés, congos (cambindas, benguelas, etc.,), 

moçambiques (macuas e angicos), etc. Os sudaneses substituíram gradualmente os bantos no 

século XVIII, constituídos em iorubas (nagô, ijexá, egbá, ketu, etc.) e constituíram maior 

densidade demográfica, comparado aos daomeanos jêjê (ewe, fon, etc.), minas/fanti-axanti e 

krumans, agnis, zemas e timinis (CARNEIRO, 2008).  

Nesta conjuntura, é evidente que não se tratava de um povo homogêneo, mas uma 

pluralidade de sociedades, com linguagens, religiões e ontologias variadas (PRANDI, 2000), 

tal como afirma Bastide (1971): 

 

A África enviou ao Brasil negros criadores e agricultores, homens da floresta e da 

savana, portadores de civilizações de casas redondas e de outras casas retangulares, 

de civilizações totêmicas, matrilineares e outras patrilineares, pretos conhecendo 

vastos reinados, outros não tendo mais que uma organização tribal, negros 

islamizados e outros animistas, africanos possuidores de sistemas religiosos 

politeístas e outros sobretudo adoradores de ancestrais de linhagens (BASTIDE, 

1971, p.68). 
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Ao contrário do português que possuía autonomia e direitos civis no Novo Mundo, o 

negro além de ter toda sua estrutura social desmantelada, encontrava-se sob os ditames 

socioeconômicos do colonizador português, nos quais não havia possibilidade de reconstruir 

sua sociedade. Os negros tiveram que se adaptar à conjuntura social e econômica em que se 

depararam, à monocultura do latifúndio, ao regime escravocrata, à família do senhor de 

engenho. Os escravizados foram inseridos no estrato mais rejeitado da sociedade brasileira, 

condicionados à subalternidade econômica e social, impossibilitados de reproduzirem seus 

modos de vida, suas organizações políticas e estruturas familiares, tal como em suas terras 

nativas (BASTIDE, 1971).  

De modo fatalista, a escravidão aniquilou as sociedades dos africanos no Brasil, sendo 

um denominador comum do regime escravagista brasileiro a tentativa de desestruturar as 

especificidades culturais das etnias africanas. Contudo, os escravizados puderam carregar 

consigo seus valores, significados e representações coletivas, como o politeísmo, adoração 

aos elementos da natureza, culto aos espíritos ancestrais, danças, musicalidades, culinária, 

idiomas, conhecimentos sobre manejo e uso da natureza, adaptados à estrutura ecológica e 

social existente no Novo Mundo (BASTIDE, 1971; CARNEIRO, 2008).  

O processo escravocrata em que os povos africanos haviam sido condicionados no 

Brasil, lhe impugnava um risco de desmantelamento completo das suas concepções e valores. 

Contudo, a manutenção da dimensão intangível era sazonalmente realizada pelo intenso 

tráfico negreiro, que, no momento em que a conexão com a África e seus valores religiosos 

estava prestes a exaurir-se, desembarcavam diversos novos sacerdotes, babalawôs6, 

adivinhos, curandeiros, feiticeiros, dentre a multidão recém-chegada ao Novo Mundo, 

corroborando para reavivar as práticas religiosas de matriz africana e suas conexões entre 

sociedade, natureza e divindades (BASTIDE, 1971). Assim, não é coerente com os registros 

históricos a ideia de que os cultos afro-brasileiros, tais como existem hoje, são remanescentes 

de organizações religiosas que resistiam e se aperfeiçoavam em cada geração, tal como 

elucida Bastide (1971): 

 

Estamos mal informados sobre as religiões afro-brasileiras dessas épocas longínquas, 

mas é preciso sem dúvida substituir a ideia de centros de culto (que persistiram ao 

                                                 
6 Sacerdote que guia o culto de Ifá, Orixá do oráculo e da sabedoria. Dentre as incumbências que lhe são 

conferidas, é possível afirmar que ele é o responsável pela identificação do Orixá dos indivíduos que se 

aproximam da comunidade. Detecta com profundidade a matriz das doenças e se coloca à disposição de todos os 

que necessitam consultar os Orixás (BERKENBROCK, 1997). 
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longo dos séculos até nossos dias, o que a escravidão não poderia permitir) pela ideia 

de proliferação caótica de cultos, ou fragmentos de culto, ou nasciam apenas para se 

extinguirem, os quais eram substituídos por outros na medida de novas chegadas de 

africanos. Os Candomblés, os xangôs, os batuques de hoje não são resíduos de seitas 

antigas que mergulham no passado do Brasil, mas organizações de data relativamente 

recentes, remontando, mais ou menos ou ao fim do século XVIII ou no começo do 

século XIX (...) Desta maneira, devemo-nos representar a vida religiosa dos africanos 

no Brasil como uma série de acontecimentos sem laços orgânicos, de tradições 

interrompidas e retomadas, mas que mantinham de século em século, sob formas 

provavelmente as mais diversas, a mesma fidelidade à mística, ou às místicas 

africanas (BASTIDE, 1971a). 

 

A prática da religiosidade africana nas zonas de plantações açucareiras ocorria por 

meio da reunião dos negros em igrejas separadas das igrejas dos brancos. Diante dos altares 

repletos de santos, acendiam velas, dançavam freneticamente, cantavam em suas línguas 

nativas para suas divindades e ancestrais africanos, numa consciência coletiva, maioria das 

vezes longe da observação dos senhores, ou quando vigiados, seus rituais africanos eram 

despercebidos e tidos como um modo peculiar de prestar culto a Deus, Virgem Maria e aos 

Santos. Estes eventos revelam que as civilizações africanas não haviam sido desmanteladas 

por completo, apesar das diversas rupturas e transformações condicionadas neste quadro 

histórico. Nas festas engendradas nas confrarias negras, elementos litúrgicos africanos foram 

fundidos à ritualística católica e preservaram alguns valores de grande importância para 

conservação de suas representações coletivas (BASTIDE, 1971). 

O escravagismo interno que ocorria de acordo com as demandas geradas pelos ciclos 

de desenvolvimento político e econômico brasileiro7, permitiu a congregação de negros em 

núcleos urbanos, que comparado à conjuntura da escravidão rural, permitia maior densidade 

de indivíduos num recinto menor, possibilitando que negros se organizassem em 

agrupamentos mais consistentes que aqueles existentes nas confrarias negras do meio rural e 

que deslocassem consigo suas práticas religiosas remanescentes. Foram nas cidades que os 

negros recriaram com maior vigor suas práticas religiosas de acordo com os idiomas e origens 

étnicas que lhes conectavam e permitiam a reconstrução e fortalecimento de memórias 

coletivas e costumes cotidianos, que na cosmovisão de matriz africana, naturalmente são 

associados com o sobrenatural (BASTIDE, 1971; BERKENBROCK, 1997; CARNEIRO, 

2008).  

A partir da segunda metade do século XIX, aumenta gradualmente o número de negros 

“libertos” e a robustece da manutenção dos valores religiosos nestes núcleos étnicos, que 

                                                 
7 É possível mencionar uma série de eventos, tais como as mudanças econômicas do interesse do açúcar para o 

ouro e do ouro para o café, bem como as guerras travadas contra holandeses, quilombos e na revolução da 

independência, por exemplo (CARNEIRO, 2008). 



50 

 

 

 

resistiam nos centros urbanos, por meio do intercambio linguístico, sexual e religioso entre 

escravos, ex-escravos e negros crioulos. Os diferentes agrupamentos étnicos das confrarias 

tiveram seus elementos intangíveis fundidos e enriquecidos (BASTIDE, 1971; 

BERKENBROCK, 1997; CARNEIRO, 2008). 

Os agrupamentos conformados nas confrarias dos negros passaram a ser reconhecidos 

sob a nominação de “nações”, devido às influências das políticas portuguesas, que aspiravam 

dividir os negros deste modo, para realçarem as rivalidades étnicas existentes em território 

africano. Gradualmente esta concepção perdeu seu sentido político e se revestiu de conteúdos 

teológicos, os quais repercutiram nas nomenclaturas e práticas das subdivisões dos diferentes 

modelos de cultos afro-brasileiros, as quais são utilizadas em Candomblés, xangôs e batuques 

para identificação da tradição a qual o terreiro está vinculado – nação Kêtu-Nagô (iorubá), 

nação Ijexá (iorubá), nação Jeje (fon), nação Jêjê-Nagô (fon e ioruba), nação Angola (banto), 

nação Congo (banto), nação Angola-Congo (banto), nação de Caboclo (banto e indígena), 

dentre muitas outras. Estes grupos foram organizados de acordo com alusões etno-linguísticas 

e diversos componentes sociais e religiosos, nos quais a similaridade linguística foi vetor 

predominante (LIMA, 1997; CARNEIRO, 2008; VOGEL; MELLO; BARROS, 2012).  

É comum pesquisadores identificarem genericamente os cultos afro-brasileiros a partir 

de três grandes modelos sócios-religiosos: o modelo nagô, modelo banto e modelo daomeano. 

De acordo com Carneiro (2008) estes modelos 

 

[...] são referências dos grandes e contínuos processos dos reinos, de cidades 

sagradas como Ifé, Nigéria, para os iorubas. Esses modelos que concentram 

memórias tradicionais e especialmente mitologias dos Orixás, voduns e dos inquices 

reviveram nos Candomblés matrizes africanas incluídas no nosso cotidiano 

brasileiro, aqui no outro lado do Atlântico (CARNEIRO, 2008, p.15-16). 

 

As populações africanas de matriz banto adentraram primeiro e em maior quantidade 

no Brasil, suas influências são de grande importância para que diversas práticas afro-

brasileiras sejam entendidas em maior profundidade, pois foram distribuídos em grande 

quantidade no país durante o século XVII, se mostravam agricultores empenhados e também 

instituíram o subsídio para reprodução das práticas de matriz africana que resistiam nas 

fazendas. A utilização de velas, pólvora, simbolismo das cores, diversas ervas e elementos da 

natureza, bem como o culto aos mortos, e a crença na reencarnação do espírito em rituais 

afro-brasileiros, possuem matriz na cultura banto. Na cultura brasileira em geral, é possível 

averiguar contribuições dos bantos com estilos musicais como o samba, muamba e rumba, em 

aspectos estéticos como o cubismo e o carnaval (OLIVEIRA, 2004). A partir de suas 
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estruturas, mesmo que frágeis e vítimas de diversas rupturas e opressões de toda forma, 

possibilitaram que o território brasileiro se tornasse substrato fecundo para proliferação de 

práticas africanas de matrizes étnicas que adentraram no país posteriormente, tais como as dos 

sudaneses (BASTIDE, 1971; CARNEIRO, 2008). 

Os sudaneses chegaram em grande proporção no último ciclo de comércio 

escravagista no Brasil, comercializados como prisioneiros das guerras étnicas tensionadas 

entre nagôs e jejes. Seus elementos obtiveram grande visibilidade na conformação e 

continuidade dos cultos afro-brasileiros e na conformação da cultura brasileira (BASTIDE, 

1971; CARNEIRO, 2008). Trouxeram consigo o culto aos Orixás (nagô) e voduns (jeje), em 

conjunto com uma ampla enciclopédia botânica por meio da tradição oral, conservaram 

muitos aspectos de suas tradições e vocabulários africanos originais, principalmente o ioruba, 

por meio dos quais elaboram as cerimônias religiosas e concebem o mundo. 

As relações de rivalidade entre os sudaneses (daomeanos, iorubas e ashantis) que em 

território africano culminavam em guerras inter-étnicas, foram extintas nesta miscigenação 

cultural forçada entre negros no Brasil Colônia, cujo resultado é retratado pelo 

desenvolvimento de laços fraternais expressos na fusão de sistemas religiosos de diferentes 

procedências, tal como o modelo nação Kêtu-jêje, que aponta a união entre iorubas e 

daomeanos, além das diversas influencias étnicas que as religiões permitiram absorver em 

solo brasileiro (RODRIGUES, 1978). Os sudaneses chegaram ao Brasil durante o mesmo 

período, com número predominante de nagôs, o culto jeje não foi destacado no Brasil tal 

como no Haiti pelo vodu. Nesta conjuntura, Valente (1977) alega que “o que se verifica é um 

quadro religioso quase maciço de características iorubanas salpicado com algumas marcas 

daomeanas” (VALENTE, 1977, p.33).   

Grande parte daquelas religiões que reivindicavam origem banto ou jeje foram 

influenciadas em algum grau pelas características do complexo religioso de nação nagô 

(BERKENBROCK, 1997). Segundo Edison Carneiro (2008), o nível desta influência foi tão 

intensa, que as divindades de cultos de matriz jejes e bantos – os voduns, inkisses e 

encantados, etc. – são essencialmente os mesmos Orixás nagôs, porém com outras 

nomenclaturas menos populares.  

Apesar do exclusivismo nagô retratado por Carneiro (2008), é pertinente salientar que 

a proeminência de elementos nagôs não contradiz a importância basilar da cultura banto como 

pedra angular, na qual os cultos afro-brasileiros se instauraram, também não se trata de um 

indicador de inferioridade ou deficiência religiosa dos bantos ou jejes, pois subestimar um 
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sistema religioso pela sua grande capacidade de adaptação e fusão com culturas variadas é 

incoerente com a lógica operante em cultos afro-brasileiros (AUGRAS, 1983; FERRETTI, 

2013).  

As concepções religiosas sudanesas (jêje-nagô) foram instituídas na Bahia por meio 

dos Candomblés, no Maranhão por meio dos tambores de mina, em Pernambuco por meio dos 

Xangôs, e no Rio Grande do Sul por meio dos batuques. Em São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, houve predominância de religiosidades de matriz banto, por meio das 

Macumbas, que posteriormente aderiram a conceitos kardecistas, indígenas e iorubas e, 

passaram a ser reconhecidos enquanto terreiros de Umbanda em sua maioria. Há cultos afro-

brasileiros que apontam maior predominância da pajelança indígena fundida com elementos 

jêje-nagô oriundos do Maranhão, localizados na Amazônia, tais como o babaçuê. Também 

existem outros cultos afro-brasileiros, tais como tambores de encantaria, jurema, terecô, 

pemba, jarô, omolocô, etc. (CARNEIRO, 2008; CARVALHO, 2011).  

Segundo o censo demográfico de 2010 do IBGE, no Brasil há um total de 585.797 

indivíduos que se declaram participantes de cultos afro-brasileiros, sendo que 407.331 se 

declaram adeptos da religião de Umbanda, 167,363 se declaram adeptos da religião de 

Candomblé e 14.103 se identificam com outras cognominações de religiosidade afro-

brasileira (IBGE, 2017). Contudo, tais índices podem ser relativizados considerando que por 

diversos motivos adeptos de cultos afro-brasileiros podem se identificar como espíritas ou 

católicos. Destarte, não é possível afirmar com precisão a quantidade de adeptos destas 

religiões existem no Brasil.  

 

 

3.3 A LÓGICA QUE PERPASSA AS RELAÇÕES COM A NATUREZA EM CULTOS 

AFRO-BRASILEIROS 

 

A diversidade cultural e diversidade ecológica são dois domínios de realidades 

indissociáveis. O arcabouço teórico mobilizado até o momento revelou de forma genérica que 

os cultos afro-brasileiros são resultados de interações de diversas matrizes étnicas, que pelos 

eventos expostos alhures, engendraram estes ricos complexos culturais. A ruptura do 

ambiente familiar, social e ecológico que o negro estava habituado na África, compeliu a 

reestruturação dos aspectos basilares de suas existências por meio da hibridação com 

elementos tangíveis e intangíveis acessados no Novo Mundo. A literatura revela que dentro 
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destes grupos, uma impressionante diversidade ecológica associada à saberes ancestrais e 

tradicionais é acionada e conservada por meio da prática religiosa (ALBUQUERQUE, 2001; 

BARROS; NAPOLEÃO, 2015).  

Para os povos africanos que originaram as religiões afro-brasileiras, a natureza 

perpassava todos os níveis existenciais. Para os sudaneses, por exemplo, as florestas não eram 

apenas fontes de subsistência, mas também emanações de forças espirituais que davam 

suporte as necessidades das sociedades adjacentes às suas localizações. Esta relação com a 

natureza foi concretizada por meio do conhecimento empírico acumulado através dos séculos, 

no qual o ser humano era bastante habituado com a fauna e flora, e nelas encontrava recursos 

para manutenção de suas sociedades em esferas físicas e espirituais (BARROS; NAPOLEÃO, 

2015). 

Os negros ao chegarem ao Novo Mundo, estavam diante de ecossistemas estranhos, 

repletos de outras formas de vidas e interações, e neles necessitaram obter elementos da 

natureza de modo que permitisse a reprodução de seus valores, identidades e conexões com as 

divindades e ancestrais, que interagiam com suas sociedades no continente africano. As 

densas florestas nativas existentes no Brasil possibilitaram que os negros adequassem as suas 

práticas etnobotânicas e etnoecológicas com a assimilação de novos componentes biológicos a 

disposição (BARROS; NAPOLEÃO, 2015).  

A globalização em processo pela expansão dos mercados havia possibilitado que 

espécies botânicas nativas das Américas e Ásia estivessem há muito tempo aclimatadas na 

África, por interesses econômicos dos colonizadores, para fins cosméticos, condimentícios e 

alimentícios no mercado internacional que se conformava. Por exemplo, as espécies nativas 

das Américas, tais como, o milho, tabaco, batata, cana-de-açúcar, goiaba, espécies nativas da 

Ásia, tais como a mangueira, a jaqueira e o tamarindeiro, já eram conhecidas pelos negros, 

inclusive em suas propriedades mágicas e terapêuticas. Essas espé cies foram trazidas ao 

Brasil pelos colonizadores, assim, seus usos ritualísticos foram mantidos pelos negros e 

afrodescendentes. Espécies botânicas africanas empregadas em rituais afro-brasileiros, tais 

como o inhame, quiabo, melancia, mamona, dendezeiro, pimenta-da-costa, obi, órógbó, 

àrìdan e akoko, dentre muitos outros, foram trazidas com os próprios escravos e com jêje-

nagôs libertos que viabilizaram o intercâmbio comercial de tais espécies entre ambos os 

continentes. Com exceção das espécies biológicas e elementos que passaram por este processo 

de internacionalização e aclimatação, a maioria dos componentes ecossistêmicos brasileiros 

era desconhecida para os negros (BARROS; NAPOLEÃO, 2015). 
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A troca de elementos culturais e ecológicos entre o continente africano e o Brasil, 

inicialmente foi resultado do comércio escravagista e do mercantilismo global. Entretanto, a 

partir do século XIX, com o intercâmbio de sacerdotes, religiosos, intelectuais, escritores, 

artistas e diversos mediadores, brasileiros e africanos por meio de viagens transatlânticas, e a 

progressiva propagação da literatura sobre religiões afro-brasileiras e da África Ocidental, os 

elementos da natureza e seus saberes associados passaram a transitar livremente para 

constituir as relações entre sociedade/divindades/natureza em cultos afro-brasileiros 

(MATORY, 2005 apud SILVA, 2015b). 

As religiões afro-brasileiras mantiveram a lógica de seus genitores africanos no que 

tange ao relacionamento dos seres humanos com os vegetais e demais elementos da natureza. 

Nestes contextos, toda natureza e todo cosmo são revestidos de atributos divinos, vivenciadas 

em suas ontologias e cosmologias, mobilizadas de forma que induzam experiências mágicas e 

místicas. Os novos elementos integrados nos sistemas religiosos afro-brasileiros foram res-

significados dentro de suas lógicas e tradições. Apesar das diferenças dos novos elementos 

comparados àqueles que eram empregados na África, o princípio do uso dos mesmos 

permaneceu inalterado (ALBUQUERQUE, 2001).  

A complexidade simbólica atuante em rituais de cultos de matriz africana é registrada 

na diversidade de explanações relativas aos poderes mágicos da natureza e suas 

correspondências entre as divindades, espíritos, vegetais, animais, pedras, cores, obrigações, 

na pluralidade de ordem linguística oriunda do cruzamento de diversas etnias do continente 

africano (GUEDES et al 1985, p. 08). O respeito e a devoção por elementos que compõem a 

natureza são princípios gerais regentes de todos estes cultos, a mística que sustenta suas 

estruturas é uma questão ideológica primordial para a manutenção de suas identidades, porque 

atribuem locais da natureza como morada de seus Deuses e guias espirituais (BRUMANA, 

2005). 

Evidências apontam que o modo de conceber o cosmo e a natureza pelos iniciados, 

retrata que a racionalização e a lógica que sustenta a modernidade não desmantelam suas 

formas de perceber e relacionar-se com a natureza (PREVITALLI, 2014). As divindades, 

Orixás maiores, Orixás menores, voduns, inquices, guias espirituais, eguns e encantados 

cultuados, correspondem aos fenômenos e elementos manifestos pela natureza (VERGER, 

1981), associados aos animais, vegetais, minerais, toques musicais, cores e todo tipo de 

elemento existente (GUEDES et al, 1985). Além de presentes em diversos fenômenos de 
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ordem natural, estas divindades também podem habitar em um lugar estratosférico, 

inalcançável, ou na cabeça de seus filhos – os iniciados – (BERKENBROCK, 1997). 

A racionalidade que perpassa a relação com a natureza presente em cultos afro-

brasileiros remete à concepção da multiplicidade, onde não há espaço para existência de uma 

separação ontológica entre sujeito e objeto. Pois há conexão e fluxos de seres humanos, 

elementos da natureza (pedras, vegetais, animais), locais (florestas, oceanos, rios, 

encruzilhadas) e entidades não-humanas (Orixás e guias espirituais) que constituem uma 

fisionomia religiosa e política (VERGER, 1981; RAMOS, 2015).  

O indivíduo imerso nestas formas de interagir com a natureza e o cosmos retrata de 

um ser humano ecológico devido a sacralização da natureza. O universo é sagrado e concreto 

concomitantemente, pois tudo o que existe no mundo biofísico, também existe no mundo 

sobrenatural. Componentes mitológicos e transcendentais elucidam a identidade dos 

elementos da natureza, percebe-se que marcas litúrgicas da natureza configuram uma 

expressiva tabuada no cotidiano dos iniciados (AUGRAS, 1983; SERRA et al, 2002). Em 

meio a um cosmo sacralizado, reside uma racionalidade contra-hegemônica, plasmada em 

relações entre humanos, divindades, animais, minerais, vegetais, fungos, fenômenos da 

natureza diversos, que demonstram uma base ontológica, epistemológica e política, divergente 

àquela que constitui a racionalidade moderna (ELIADE, 1992; ESCOBAR, 2005).  

Nas relações com a natureza em diversos cultos afro-brasileiros, as plantas emergem 

como actantes expressivos, fundamentais e indispensáveis para estruturar o desenvolvimento 

de práticas essenciais para manutenção dos terreiros, suas liturgias e ritos8. A expressão 

iorubana “cossi ewe, cossi Orixá”, isto é, “se não há planta, não há Orixá”, aponta a 

importância basilar destes actantes para que seja possível o relacionamento com os entes 

sobrenaturais que se agregam nestes locais e conduzem a vida das comunidades que a eles 

recorrem. As plantas estão presentes nos banhos de descarga, nas defumações, na confecção 

de objetos ritualísticos, em chás e beberagens diversas, remédios caseiros de diversos modos 

de aplicação, são indispensáveis em jogos oraculares, oferendas, são distribuídas nos templos 

de diversos modos e significados (BARROS; NAPOLEÃO, 2015; CAMARGO, 1988).  

No interior destes cultos, durante as constantes práticas de benzedura, atendimentos 

espirituais, banhos de ervas, ebós, oferendas, etc., são agenciadas forças cósmicas, locais e 

                                                 
8 Em casas de religião de matriz nagô e jêjê, a sacralização das plantas é radicalizada na celebração do ritual 

chamado Sasányìn, cujo objetivo fundamenta-se especificamente os mistérios espirituais dos vegetais colhidos. 

No enredo ritualístico, as plantas são reverenciadas com cânticos e fórmulas sagradas, aspirando despertar as 

forças ocultas dos vegetais. Os cânticos e fórmulas são antecedidas pela saudação do Orixá Ossaim, divindades 

das folhas, e uma louvação/oríki ao mesmo (BARROS; NAPOLEÃO, 2015). 
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seres sobrenaturais, natureza, pessoas e acontecimentos. O cosmos e a natureza penetram em 

o que seres humanos fazem em suas práticas (RAMOS, 2015). Os elementos da natureza, ao 

serem utilizados nas formas anunciadas, são concebidos sob um prisma que transcende os 

limiares do mundo biofísico, que de imediato transfiguram-se numa manifestação 

sobrenatural, na qual entidades sobrenaturais são mobilizadas para intervirem na realidade 

material sob determinado intento, para que nela compartilhem a existência com seres 

humanos (ELIADE, 1992; CAMARGO, 1998).  

Além dos elementos e locais da natureza mobilizados que são associados às 

divindades e entes espirituais, também existem correspondências além da natureza presente 

no planeta, tais como os vínculos entre divindades e corpos celestes (Ogum da Lua, Xangô do 

Sol), com o tempo cronológico em suas dimensões passadas, presente e futura (Oyá Logunã, 

Iroko, Tempo; Orunmilá, Ifá, Exu) (RAMOS, 2015; SARACENI, 2013).  

A presença de entidades sobrenaturais nos elementos da natureza é anterior às suas 

utilizações religiosas. Por exemplo, a pipoca traz consigo todas as feições e peculiaridades do 

Orixá Obaluaê, entretanto, tais características não serão manifestas sem um desenvolvimento 

ritualístico para evocação desta divindade (ANJOS, 2008). Em comunidades de influência 

nagô, quando um iniciado agencia determinado elemento natural de acordo com preceitos 

religiosos, inferindo sobre o mesmo as rezas, cânticos e encantamentos, se acredita que o axé 

do elemento é extraído para que a entidade sobrenatural que ali concentra suas qualidades se 

alimente deste Axé, e atue sobre a existência do indivíduo, de terceiros ou da comunidade 

religiosa em geral (RAMOS, 2015). Em síntese, o axé liberado pela natureza fortalece o 

espírito para que atue em benefício da harmonia no mundo biofísico, e coloca o ser humano 

em conexão com as grandezas que ordenam a natureza (LOPES, 1986).  

De acordo com Augras (1983):  

 

Axé é a força mágico-sagrada, a energia que flui entre todos os seres, todos os 

componentes da natureza. Ao designar aquilo que, no mundo, é significativo e 

poderoso, a religião aponta para seres e objetos que mais força possuem. A 

intensidade desta energia varia. Pode aumentar ou diminuir. Como tudo no mundo, é 

sujeita à erosão do tempo. Os ritos objetivam adquirir, manter, transferir e aumentar 

a força. Pode-se dizer que a essência dos rituais é precisamente a fixação e 

desenvolvimento do Axé [...] O princípio do Axé, a quintessência da energia que se 

encontra na natureza, é obtida a partir de uma química específica. Os elementos 

fundamentais são tirados de fontes minerais, vegetais e animais. (AUGRAS, 1983, 

p.65-66). 

 

Não é possível entender a lógica que permeia a religiosidade afro-brasileira sem 

considerar as especificidades dos processos ritualísticos. Muitas informações são restritas aos 
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iniciados numa Casa de Axé, conservadas sob a pena de banalização e perca de axé do 

elemento que constitui a informação (BASTIDE, 1973; GALLICIANO, 2015). A fala é um 

dos mecanismos utilizados nos coletivos afro-brasileiros para que sua rede seja mobilizada 

(LATOUR, 2012). 

Toda iniciação em comunidades nagô objetiva em preparar o adepto para que seja um 

receptáculo de Axé, cada etapa iniciática possibilita que a absorção desta força divina seja 

mais intensa. O Axé, além de ser ativado por técnicas especificas em relação aos elementos da 

natureza, é transmitido pelos dirigentes do templo que tiveram a vivência necessária para 

aprender a manipular esta energia da natureza, tal como esclarece Augras (1981): 

 

A própria transmissão do saber iniciático é, por si só, considerada como troca de 

Axé. É por isso que só pode ser realizada oralmente. Quando a sacerdotisa fala ao 

postulante, seu hálito lhe transmite Axé. O conteúdo de suas informações é sem 

dúvida relevante, mas a interação entre duas pessoas concretas também é. O 

intercâmbio não se produz em nível intelectual apenas. É toda a situação, um 

momento existencial específico, que se condensa e se expressa na transmissão. Falar 

em transmissão oral é um tanto inadequado. O conceito parece por demais limitado. 

A transmissão do saber iniciático faz-se por meio do canto, dos gestos, da dança, da 

percussão dos instrumentos, do ritmo, da entonação de certas palavras, da emoção 

que o som exprime [...]. Além disso, não se pode dissociar palavras e textos rituais 

da dinâmica dos gestos que os acompanham (AUGRASS, 1981, p.68).  

 

Neste sentido, o modo de conceber o conhecimento pelo povo-de-santo toma 

dimensões peculiares nas quais existe estrita conexão entre conhecimento e poder (SILVA, 

2015). Goldman (2006) reitera que qualquer indivíduo que aspira aprendizados das vias que 

constituem os cultos, deve se acostumar com a ideia de que para que um aprendizado seja 

efetuado há um longo período de tempo a ser percorrido e que de maneira alguma receberá 

ensinos sintetizados, logo que adentra ao estudo de uma casa de religião. O processo de 

aprendizagem inerente à natureza não é de forma isolada, como uma área de conhecimento 

separada das demais, mas ocorre dentro de um contexto cotidiano, que envolve diversos 

outros conhecimentos e práticas imbricados.  

 

Quando se descreve o conjunto dos ritos e dos comportamentos litúrgicos como 

vasta rede de distribuição e armazenamento da força sagrada, passa-se contudo a 

compreender que qualquer modificação, por mínima que seja, afeta a totalidade do 

sistema, e que, portanto, cada elemento só pode ser apreendido em função do 

conjunto (AUGRAS, 1983, p.70). 

 

Galliciano (2015) destaca que os conhecimentos são absorvidos consoantes às 

necessidades da Casa de Santo, também em ocasiões que o adepto está presente auxiliando ou 
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participando em alguma manifestação ritualística. Nestas circunstâncias, o aprendiz adquire 

conhecimentos relativos à culinária, cânticos, dança, percussão, artesanatos ritualísticos, 

cromologia, linguagem iorubana, funcionamento da estrutura social do templo, além dos 

conhecimentos relativos aos elementos da natureza. A autora alega que durante o processo de 

aprendizagem, um adepto não percebe a grandeza qualitativa e quantitativa dos 

conhecimentos que assimila em suas peculiaridades (GALLICIANO, 2015). Uma 

compreensão mais abrangente desta lógica se dá exclusivamente pela prática religiosa 

experimentada e vivida que não pode ser explicada pela razão de modo externo aos seus 

contextos (BERKENBROCK, 1997).  

 

 

3.4 O CARÁTER HÍBRIDO DAS RELIGIÕES-AFRO-BRASILEIRAS 

 

O hibridismo entre diferentes culturas ocorrente no contexto religioso afro-brasileiro, 

revela um formidável mecanismo de ação descolonial, produto de diálogos forçados com a 

epistemologia e cosmologia ocidental. Este mecanismo pode ser observado pelo modo pluri-

versal de entrar em conexão com ontologias diferentes, na qual a lógica hegemônica imperial 

é absorvida e desmantelada, recebendo diferentes atributos e ressignificações pelos adeptos 

dos cultos (ANJOS, 2006; FERRETTI, 2013; MIGNOLO, 2008). O fenômeno que promove 

articulações, fusões, justaposições, simbioses, hibridismos, misturas, paralelismos, em 

diversas escalas e formas, entre diferentes matrizes culturais nas tradições afro-brasileiras, 

será identificado aqui pelo termo sincretismo religioso (FERRETTI, 2013).  

A origem da palavra sincretismo vem do grego, que significava a união de diversas 

cidades de Creta contra adversários estrangeiros (HOLANDA, 1975). De acordo com Valente 

(1977) o sincretismo é caracterizado 

 

[...] fundamentalmente por uma intermistura de elementos culturais. Uma intima 

interfusão, uma verdadeira simbiose, em alguns casos, entre os componentes das 

culturas que se põem em contato. Simbiose que dá em resultado uma fisionomia 

cultural nova, na qual se associam e se combinam, em maior ou menor proporção, as 

marcas características das culturas originárias (VALENTE, 1977, p. 11).  

 

No campo da religião, o conceito de sincretismo já esteve revestido de conotação 

negativa e colonial, quando era utilizado em discussões teológicas que visavam deslegitimar 

as concepções religiosas categorizadas como inferiores, frente à uma religião supostamente 

verdadeira e pura, da qual era originada este juízo de valores. Porém, ao ser concebido sob um 
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horizonte mais abrangente, é possível averiguar que o sincretismo existe em todas as 

sociedades e religiões e, também é evidenciado nas esferas filosóficas, científicas, artísticas, 

entre muitas outras (FERRETTI, 2013).  

 Atualmente, os estudos sobre sincretismo lhe concebem de forma múltipla, 

distribuído em diversos tipos, níveis, sentidos e usos, peculiares a cada caso em que opera sua 

manifestação. Os significados e sentidos de junção, fusão e mistura, são utilizados com maior 

frequência pelos pesquisadores. As concepções genéricas e reducionistas de que o sincretismo 

é uma simples justaposição ou como uma “colcha de retalhos”/bricolagem conforme Lévi-

Strauss, ou um “aglomerado indigesto” como na perspectiva gramsciana, têm sido rejeitadas 

pelos estudiosos do tema. Assim, diversos autores em diversas perspectivas abordaram este 

assunto e engendraram diferentes modos de identificar, classificar e refletir sobre os 

intercâmbios culturais processados nestas religiões (FERRETTI, 2013). 

Ferretti (1998) afirma que o atual emprego do conceito de sincretismo para o estudo 

das religiões afro-brasileiras não implica em menosprezar qualquer característica de seus 

conteúdos e relações, pois o uso do conceito permite valorizar o conteúdo híbrido e complexo 

destas religiões, nas quais cada templo apresenta uma síntese articuladora de conteúdo das 

diferentes matrizes culturais do globo, dentro de interações específicas. O sincretismo 

religioso foi verossímil para sobrevivência dos valores, ontologias e cosmologias dos negros 

no contexto de uma sociedade que lhes impugnava a condição de mais humilhante 

subalternidade. É possível averiguar que a destreza dos negros no Brasil Colônia escravocrata 

para mesclar e somar diferentes culturas em seus modos de conceber e vivenciar o mundo, 

também operou como um dispositivo de inteligência social. O vigor e venustidade do 

sincretismo operado na dimensão religiosa afro-brasileira podem ser observados de muitas 

formas, em especial na resistência em não transformarem suas ontologias de acordo com os 

ditames de seus senhores (REIS, 1996; FERRETTI, 1998; 2013).  

Em razão das controvérsias e da conotação colonialista e de hegemonia católica que o 

termo “sincretismo” pode evocar, se não esclarecido cuidadosamente, alguns pesquisadores 

empregaram outros termos e raciocínios para explanar este mesmo fenômeno. Sanchis (2001) 

emprega a noção de “porosidade” e Anjos (2006) anuncia a categoria de “encruzilhada”, 

empregada especificamente para o entendimento da lógica de multiplicidade e hibridez em 

cultos afro-brasileiros. A noção de porosidade evoca dinamismo, trocas, transmutações, 

possibilitando aos seus atores mobilizarem-se por caminhos múltiplos (SANCHIS, 2001 apud 

AUGRAS, 2012). A categoria de encruzilhada ilustra o cenário do ponto de encontro das 
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diferenças que não se fundem em unidade, mas seguem como pluralidades. Para Anjos 

(2006), o conceito de rizoma de Deleuze (1980) é aplicado para maior compreensão deste 

fenômeno identificado aqui como sincretismo religioso, no qual  

 

[...] o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer, sem que seus 

traços tenham necessariamente algo em comum, ele coloca em jogo regimes muito 

diferentes de signos e estados de não-signos” O rizoma não se deixa conduzir ao 

Uno nem ao múltiplo. Ele não é um que se torna dois, nem mesmo chegará 

diretamente a três, quatro, cinco, etc. Não se trata do múltiplo que resulta do Uno 

[...]. Não se trata de unidades, mas de dimensões, ou melhor de direções moventes 

[...]. Uma tal multiplicidade não varia de dimensão sem mudar de natureza em si 

mesma e se metamorfosear (DELEUZE, 1980, p.31). 

 

A lógica rizomática que perpassa a categoria de encruzilhada, profícua na 

religiosidade afro-brasileira como um todo, é ilógica e paradoxal às lentes ocidentalizadas, 

pois ela não opera pelos princípios de identidade e não-contradição, caros ao pensamento 

ocidental hegemônico de acordo com Anjos (2006) e Bastide (1989). Esta lógica não dissolve 

as incertezas e as diferenças, mas viabiliza a conexão do diferente com o diferente permitindo 

as diferenças existirem em plenitude. Neste particular, o significado e representação de Exu 

como Orixá ou Exu-catiço é substancial para entender a lógica da encruzilhada, pois emerge 

como actante responsável por estabelecer conexões, cruzando os mais variados atores-rede em 

ações concretas e controversas (ANJOS, 2006).  

Goldman (2015) alega que existem duas forças antagônicas que operam nos cultos 

afro-brasileiros na dinâmica do sincretismo. A força centrípeta é aquela que codifica e unifica 

os cultos, demonstrando que na diversidade empírica existem elementos comuns em todos 

estes grupos, semi-padrões. A força centrífuga pluraliza suas variantes, acentuando 

divergências que desabrocham em diferentes fisionomias.  

Pode-se dizer que estas forças e lógicas que operam no fenômeno do sincretismo, 

explicitamente proliferam actantes híbridos, cruzados pela multiplicação, que se agregam sem 

aniquilar seus opostos. A encruzilhada na qual os diferentes percursos se encontram e se 

relacionam, cada qual com sua bagagem histórico-cultural, é o cenário no qual as misturas de 

divindades, rituais, racionalidades, tradições, elementos da natureza, atores locais, atores 

globais, etc., são geradas e articuladas pela ação e concentração de não-humanos e humanos, 

que Latour (2012) cognomina de construção. Estes sincretismos, encruzilhadas, construções 

de híbridos, não são limitados às estratégias de sobrevivência cultural, mas desvelam uma 

lógica de multiplicidade de uma epistemologia de fronteira, que se desconecta dos princípios 

autênticos da epistemologia ocidental, sem deixar de articular com as representações 
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hegemônicas, viabilizando sentir, pensar e experimentar a existência numa posição epistêmica 

marginal e descolonial (ANJOS, 2006; MIGNOLO, 2008).  

Não existe linearidade, coerência ou padrão na forma em que o sincretismo é 

concebido entre as diferentes comunidades adeptas de cultos afro-brasileiros, nas quais é 

possível categorizar de inúmeras formas este fenômeno (FERRETTI, 2013). Nesta conjuntura, 

os modos, motivações, mediadores e atores-rede que conduziram este processo no Brasil 

serão brevemente apresentados com o intuito de ilustrar as principais matrizes globais que se 

articulam nos cultos afro-brasileiros, em especial aquelas que se encontram nos “nós” que são 

entrelaçados na constituição dos cultos de Umbanda de linha cruzada, Umbanda de linha 

mista, Umbanda africana, Umbanda trançada, umbandomblé, dentre outras denominações 

religiosas que praticam a Umbanda, sob orientações africanizadas.  

 

3.4.1 O Sincretismo em Território Africano 

 

No Brasil, o sincretismo de sistemas religiosos africanos entre si e com o catolicismo 

não apresentou nada inovador em relação ao que já ocorria com as religiões africanas do outro 

lado do oceano, pois as concepções religiosas dos negros já eram interpenetradas de 

elementos de diferentes matrizes em menor ou maior grau. Antes da diáspora ao Novo 

Mundo, o intercâmbio cultural processado entre diferentes comunidades africanas 

possibilitava que estes grupos adotassem e assimilassem as divindades e variados elementos 

religiosos umas das outras (BASTIDE, 1971).  

Villaut em 1669 mencionava a religiosidade ocorrente em Guiné como entremisturada 

com judaísmo, islamismo, catolicismo e toda sorte de sistemas religiosos locais. Quando o 

islamismo e o cristianismo adentraram em território africano, aspirando impor aos negros uma 

religião única e verdadeira, se entremisturaram em variados estratos com os cultos africanos e 

evidenciaram ainda mais a plasticidade da religiosidade africana de interagir com os mais 

diversos, novos e estranhos elementos, sem deixar deteriorar sua lógica própria (VALENTE, 

1977).  

A influência islâmica ocorreu em diferentes estratos em povos da África Ocidental, 

antes da expansão cristã ocorrer por meio dos missionários europeus. No Brasil, os malês – 

negros islamizados – rapidamente desapareceram e não reproduziram suas religiosidades 

enquanto organização. Suas práticas religiosas e culturais eram destacadas pela segregação 

social, recusando qualquer espécie de mistura com o catolicismo do branco ou politeísmo do 
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negro, pela rigidez e disciplina, contudo, não se tratava de um islamismo puro. Mesmo que o 

culto dos malês não tenha permanecido enquanto organização, algumas características de 

influência negro-islâmica se misturaram de forma implícita em meio a dinâmica de outros 

cultos afro-brasileiros que foram perpetuados pelo país, tais como em tabus alimentares9 

como a proibição do consumo de carne de porco e o uso de talismãs mágicos, tais como os 

patuás (VALENTE, 1977; COPPINI, 2015a).  

A presença do cristianismo em território africano em período anterior à diáspora foi 

registrado por missionários cristãos em relatos tais como os de Bouche (1885) e Baudin, que 

demonstraram que além do sincretismo de santos com divindades dos povos africanos, as 

associações das divindades Exu, Elegbara e Pambu Njila/Bombojira ao Diabo eram 

frequentes nos territórios ioruba, fon e banto, onde estas divindades eram cultuadas. A 

similaridade dos sincretismos entre santos e divindades africanas em diferentes locais da 

América Latina, tal como o Orixá Xangô, por exemplo, que é associado à Santa Barbara na 

Bahia, Pernambuco, Cuba e Venezuela, é um indicador de que estes sincretismos já estavam 

efetuados antes que se reproduzissem na América por meio do tráfico escravagista 

(BASTIDE, 1971).  

 

3.4.2 O Sincretismo com o Catolicismo 

 

Os negreiros e missionários que professavam o monoteísmo aspiravam salvar as almas 

dos africanos, os consideravam imersos na escuridão do paganismo e fomentaram o início do 

processo do sincretismo religioso no Brasil para os negros que não haviam sido batizados na 

África. Estes eram doutrinados, coagidos para assimilarem rezas católicas em latim, os 

sacramentos e para observarem as missas (BASTIDE, 1971; VERGER, 1981).  

As confrarias de negros, que nas cidades foram fomentadas e revigoradas, 

viabilizaram a coesão grupal entre seus integrantes para aderirem uma consciência coletiva 

em oposição à sociedade dos brancos, na qual reivindicavam direitos sociais e estimulavam a 

sobrevivência de suas religiões nativas. Nestas confrarias de negros, as religiões africanas 

foram fundidas com elementos católicos, e mesmo com rupturas e ressignificações, seus 

                                                 
9 Alguns terreiros de origem daomena também possuem elementos muçulmanos em seus espaços e práticas, tal 

como ocorre no Candomblé nação Jêje Mahi, que aderem tabus de matriz islâmica, assim como a proibição do 

consumo de carne de porco para todos os adeptos. Muitos povos africanos que possuíam influência da cultura 

islâmica antes da chegada ao Novo Mundo, tal como os da região central ioruba entre as terras de Oyó, Ilorin e 

Ijexá, e os peuls, mandingas, haussas, tapas, bornus, gurunsis (BASTIDE, 1971; LODY, 1977). 
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valores, linguagens e divindades foram conservados. Tanto no Brasil, quanto no Uruguai, 

Argentina e Peru, onde as confrarias de negros se faziam presentes, a religiosidade de matriz 

africana se manteve. (BASTIDE, 1971). 

Destarte, contra sua própria vontade, a Igreja corroborou com a sobrevivência das 

ontologias e tradições africanas no Brasil, que foram sincretizadas com diversos elementos 

católicos concebidos sob as lógicas e interpretações particulares dos negros (VERGER, 1981). 

A presença dos santos católicos possibilitou com que o culto às divindades africanas fosse 

preservado, tal como relata Verger (1981): 

 

Os senhores, vendo os seus escravos dançarem de acordo com os seus hábitos e 

cantarem nas suas próprias línguas, julgavam não haver ali senão divertimentos de 

negros nostálgicos. Na realidade, não desconfiavam que o que eles cantavam, no 

decorrer de tais reuniões, eram preces e louvações a seus Orixás, a seus voduns, a 

seus inkissis. Quando precisam justificar o sentido dos seus cantos, os escravos 

declaravam que louvavam, nas suas línguas, os santos do paraíso. Na verdade, o que 

eles pediam era ajuda e proteção aos seus próprios deuses (VERGER, 1981, p.16). 

 

Em todo percurso do escravagismo no Brasil, as divindades africanas foram omitidas 

dos senhores sob a iconografia de santos ou santas católicas. O sincretismo é evidente por 

meio dessas associações de elementos religiosos de duas culturas repletas de idiossincrasias, 

que engendraram novas perspectivas de conceber as potências não-humanas consideradas 

superiores à humanidade. Estas perspectivas são bastante flexíveis e são relativas ao tempo e 

espaço onde foram constituídas, cada núcleo africano elaborou associações próprias entre 

santos e Orixás, voduns ou inquices. Um santo pode corresponder a vários Orixás e vice-versa 

de acordo com o local em que o culto foi configurado, por exemplo, São Jorge nos 

Candomblés da Bahia, maioria das vezes é associado à Oxóssi, já nas Macumbas cariocas é 

comum o mesmo santo ser associado ao Orixá Ogum, já o Orixá Exú, dependendo do local é 

associado à Santo Antônio, São Pedro ou à Satanás (BASTIDE, 1971).  

Não há uma tradução ou equivalência exata entre santos e divindades africanas, por 

diversos motivos, dentre eles o fato do panteão africano ser muito mais amplo que o cristão. 

Apenas os nagôs, trouxeram consigo mais ou menos 600 Orixás diferentes, dos quais cerca de 

duas dezenas foram preservados. Comumente é dito que são 16 Orixás remanescentes 

cultuados, contudo, dificilmente serão 16 Orixás se mensurados na totalidade de 

desdobramentos que cada Orixá possui. Estes desdobramentos são Orixás de atributos 

semelhantes que foram fundidos sob um único personagem, que se manifesta sob diferentes 

passagens (BASTIDE, 1971; GOLDMAN, 2015). 
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Por exemplo, as divindades Oxalufã e Oxaguiã que na África se tratavam de Orixás de 

equivalências diferentes, foram fundidos sobre a figura única de Oxalá, que em sua passagem 

enquanto jovem guerreiro é chamado de Oxaguiã e, em sua passagem como Orixá idoso e 

piedoso é Oxalufã. Nestes desdobramentos, o sincretismo católico também é complexizado, 

pois cada desdobramento é associado a um outro santo, por exemplo, Oxaguiã é sincretizado 

com Jesus Menino, já Oxalufã pode ser o Nosso Senhor do Bonfim, Jesus Salvador ou Nossa 

Senhora Santa Ana (BASTIDE, 1971; GOLDMAN, 2015).  

Bastide (1971) alega que para entender os pontos de conexão entre santos católicos e 

divindades africanas que possibilitaram o processo de sincretismo é pertinente lembrar que:  

 

1) A relação estrutural entre a teologia católica da intercessão dos santos junto à 

Virgem, da Virgem junto a Jesus, de Jesus junto a seu Pai e a cosmologia africana 

dos Orixás considerados como os intercessores do homem junto a Olorum. 2) A 

relação da concepção funcional dos santos que presidem cada qual a uma atividade 

humana ou que estão encarregados de curar tal ou qual tipo de doença e a concepção 

igualmente funcional dos Voduns ou Orixás que dirigem um setor da natureza ou 

que são, do mesmo modo que os santos, protetores de profissões, a de caçador, a de 

ferreiro, a de guerreiro, etc. 3) Por fim, a relação sociológica entre as “nações” 

brasileiras ou os Calbidos de Cuba, de um lado, e as confrarias católicas, de outro 

(BASTIDE, 1971, p.361-362). 

 

Além destes fatores genéricos e estruturais que Bastide (1971) mencionou, também 

houve fatores específicos que completaram tais aproximações entre divindades de diferentes 

culturas, tal como a relação pelos desenhos dos santos com as qualidades que o 

Orixá/vodun/inquice possui. Por exemplo, Omulu, Orixá da varíola e das pestes, logo foi 

associado a santos representados com chagas na pele, tais como São Lazaro, São Roque ou 

São Sebastião. O autor também realça que as narrativas das vidas dos santos, bem como o 

folclore do catolicismo rural não legitimado pelo Vaticano, foram significativos para 

engendrar algumas associações, como por exemplo, a Orixá Nanã Buruque é sincretizada com 

Nossa Senhora Sta. Ana, pois a primeira é concebida como a mais antiga ancestral dos Orixás, 

a Orixá mais velha, enquanto a segunda é avó de Jesus. 

Os signos e rituais católicos na maioria das vezes foram reinterpretados por meio dos 

valores que os africanos e afrodescendentes carregavam consigo, com uma concepção 

encantada das forças vitais do cosmos. Estas religiões desenvolveram concepções que fazem 

alusão a dois mundos distintos e contraditórios, uma concepção que apresenta o dualismo bem 

vs mal do cristianismo que convive com a concepção do universo plural interconectado das 

religiões africanas (BERKENBROCK, 1997; FERRETTI, 2013). 
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3.4.3 O Sincretismo com Elementos Indígenas 

 

Além da ampla mistura dos elementos africanos com elementos católicos, elementos 

indígenas também foram articulados em meio a eles. Pode-se dizer que em cultos de 

influência africana como o catimbó, ou aqueles que foram engendrados nas zonas de 

pajelança, tais como o terecô e babaçuê, possuem elementos indígenas de forma mais clara no 

alicerce e dinâmica dos rituais, porém, nos cultos de matriz banto, em especial nos 

Candomblés de caboclo e nas Macumbas, as influências da religiosidade indígena se fazem 

presentes de outros modos (BASTIDE, 1971). No catimbó juremeiro existem influências 

africanas articuladas à elementos de tradições indígenas do toré e da feitiçaria europeia. Os 

elementos que se fazem presentes no catimbó são bastante similares aos da Umbanda, que 

transitam entre si de formas explicitas e implícitas, tal como a manifestação dos caboclos, 

pontos cantados e riscados, e a presença da entidade Zé Pelintra, guia espiritual bem 

requisitado em ambos os cultos (CUMINO, 2010).  

Já os Candomblés de caboclo e as Macumbas são destacados por possuírem práticas 

abertas a influências externas e frequentes trânsitos interculturais. Estes cultos radicalizaram 

processos de sincretismos, cruzamentos, combinações e adaptações das divindades indígenas 

e suas concepções e idealizações, iniciados pelas nações Congo e Angola. Por exemplo, Tupã 

a divindade mais poderosa foi associado a Zambi ou Oxalá, Iara a divindade das águas foi 

associada à Iemanjá, Caramuru, divindade do trovão foi associado a Xangô (CARNEIRO, 

2008).  

Entidades como o Santo da Cobra, Juremeiro, Martim-Pescador, Tupã, Tupinambá, de 

origem indígena e cabocla, emergiram em tais cultos de origem banto possibilitando que os 

espíritos nominados caboclos adentrassem concomitantemente, por meio das sessões 

especificas para eles, nas quais se manifestaram como respeitáveis almas indígenas que se 

apresentavam sob diversas cognominações, tais como Caboclo Jaci, Cabocla Jurema, Caboclo 

7 Flechas, Caboclo Ventania, Caboclo Pedra Preta, Caboclo Mato Verde, Caboclo 

Tupinambá, Caboclo Rompe-Mato, Caboclo Sultão das Matas, Caboclo Guaracy, Caboclo 

Aimoré, etc. (CARNEIRO, 2008). 

Carneiro (2008) alega que a manifestação de espíritos ancestrais, tais como os 

caboclos, possibilitaram que os cultos onde ocorriam estas manifestações fossem penetrados 

pelo espiritismo kardecista, inclusive na adoção de alguns conceitos espíritas, tais como a 

prática da caridade, karma e noções de espíritos mais evoluídos e outros mais atrasados numa 
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escala evolucionista, contudo, interpretados sob a égide de uma racionalidade de matriz 

africana na maioria das vezes, como aponta Negrão (1996).  

Em linhas gerais, pode-se mencionar que as representações dos indígenas brasileiros 

sob a figura dos caboclos, mobilizam práticas de pajelança em maior ou menor grau, 

retratadas em práticas envolvendo o uso de elementos vegetais e seus produtos, para produção 

de banhos, defumações, oferendas, beberagens sagradas. Existe também a presença do 

maracá, penachos e cocares que caboclos incorporados em seus cavalos usam para retratar a 

imagem genérica do indígena. A quantidade e intensidade de práticas oriundas da pajelança 

varia de acordo com cada tipo, subtipo ou templo religioso afro-brasileiro, pois cada templo é 

independente e mantém suas próprias conexões (SARACENI, 2013; CUMINO, 2015). 

Apesar da influência indígena se tratar de um preceito genérico, seus elementos agem e são 

válidos para efetivar os rituais e agregar maior número de humanos e não-humanos na 

dinâmica da magia de origem africana (BASTIDE, 1971; CONCONE, 1973).  

Com a ascensão da Umbanda, a partir de 1970, a difusão do culto aos caboclos 

também ocorreu e, penetrou em cultos de matriz iorubana e jêje concomitantemente. O Orixá 

Oxóssi, o Orixá nagô rei e caçador, frequentemente associado à floresta e sua dinâmica, 

passou a ser concebido como autoridade máxima do culto aos caboclos, é o Orixá que todos 

os caboclos prestam reverencias (CUMINO, 2010).  

Algumas vezes este Orixá é anunciado como Caboclo Oxóssi, em razão de suas 

similaridades com os indígenas e seus modos de sobrevivência (a caça). Destarte, com esta 

expansão, novas modalidades de cultos surgiram, tal como a modalidade Umbandaime, por 

exemplo, na qual fundiu elementos da religião umbandista, o culto aos Orixás e aos caboclos, 

com a doutrina professada pelos adeptos da religião Santo Daime, onde o aspecto central do 

culto se dá no sacramento do consumo à ayahuasca (CUMINO, 2010).  

 

3.4.4 O Sincretismo Mágico 

 

Bastide (1971) demonstra que além do sincretismo ter sido processado por meio das 

correspondências simbólicas e analogias relativas ao domínio da religião, o mesmo operou 

concomitantemente na esfera da magia. A prática frequente da magia que integra o multiverso 

das religiões afro-brasileiras possibilitou que o sincretismo ocorresse de um modo que a 

adição de elementos culturais externos adentrasse na dinâmica destes coletivos, sem 

necessitar de um correspondente análogo para que possa ser conectado ao culto, tal como 
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ocorre na esfera pertencente ao domínio da religião. Este fenômeno é nominado de 

“sincretismo mágico”. Nos cultos afro-brasileiros este sincretismo ocorreu em concomitante 

com o sincretismo religioso, pois segundo o autor, assim como também afirma Mauss (1903), 

as esferas da religião e da magia pertencem a naturezas diferentes que se cruzam 

constantemente em diversos momentos, nos mais diversos ritos. 

De acordo com Mauss (1970) e Bastide (1971) as práticas que envolvem o domínio da 

religião são destacadas como sistemas organizados, relativamente estanques, tradicionais, 

conectadas à dinâmica da sociedade à qual tal prática religiosa é estruturada. Não obstante, as 

práticas mágicas são apontadas como aquelas práticas que são rejeitadas, marginalizadas e 

reprimidas em alguma sociedade por meio de uma religião institucionalizada, que sobrepôs 

sua cosmovisão ao entrar em contato com outra religião e degenerá-la. Nesta degeneração a 

magia estabelece seus domínios no imaginário popular e resiste oculta nas sombras das 

religiões (RAMOS, 2001). “A magia está ligada ao poder do desejo e guarda toda ilogicidade 

vibrante, toda a paixão obstinada do desejo que nunca desespera” (BASTIDE, 1971, p. 383).  

De todo modo, a magia opera na marginalidade e aflora com intensidade tanto em 

povos ditos “selvagens”, quanto nas classes mais pobres da sociedade civil (MAUSS, 1970; 

NICEFORO, 1908; RAMOS, 2001). Porém, em cultos afro-brasileiros, mesmo existindo a 

divisão entre práticas de magia e práticas religiosas, o sacerdote e o feiticeiro são o mesmo 

indivíduo. Mesmo que o representante sacerdotal de um templo não se deleite nas práticas do 

mundo da feitiçaria, a formação sacerdotal nestes cultos concede diversos conhecimentos 

sobre estas práticas (BARBOSA NETO, 2012). Tal característica também é reconhecida por 

Negrão (1994), ao afirmar que muitos sacerdotes de Umbanda concebem outros sacerdotes de 

religiões afro-brasileiros com desconfiança e receio, pois sabem que todo sacerdote é um 

feiticeiro em potencial.  

 

No contexto afro-brasileiro, religião e feitiçaria (que aqui estou tomando, pelo 

menos provisoriamente, como sinônimo de magia) referem procedimentos diferentes 

e, no entanto, se apresentam como indissociáveis, resultando talvez daí o problema 

de sua separação em operações rituais específicas, onde o menor descuido pode 

fazer com que uma se transforme na outra, ou então que se crie entre elas um 

perigoso pequeno intervalo (BARBOSA NETO, 2012, p. 317). 

 

A mobilização de práticas mágicas, apesar de difundida em toda espécie de culto afro-

brasileiro, apresenta divergências e peculiaridades entre as diferentes manifestações 

religiosas. Valente (1977) alega que os terreiros de origem banto – Candomblé nação angola, 

Candomblé nação congo, Candomblé de caboclo, Macumba, etc. –, foram os mais receptivos 
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e flexíveis para sincretizar os elementos mágicos de outras culturas com suas práticas de 

feitiçaria. Entre estes cultos, a Macumba carioca é realçada pela pluralidade de mundos e 

atores extremamente controversos – se analisados pela lógica ocidental –, procedentes das 

mais diversas matrizes culturais que co-existem e são acionadas constantemente.  

Os aspectos basilares da magia popular brasileira foram estabelecidos pelos 

conhecimentos que se deslocaram de cultos afro-brasileiros, a exemplo das práticas mágicas 

inter-relacionadas ao culto às almas entre católicos no Rio de Janeiro, que foi fomentado pelos 

negros bantos originários de Angola e Congo que integravam as antigas confrarias de negros 

(AUGRAS, 2012). As Macumbas cariocas, nas quais se originaram a Umbanda e a 

quimbanda, são apontadas pelas suas expressivas habilidades de estabelecer as mais estranhas 

e incertas conexões e misturas. A alfabetização entre os negros, bem como a inserção de 

indivíduos oriundos de diversas matrizes étnicas e estratos sociais em terreiros, possibilitaram 

que as Macumbas auxiliassem na dilatação da quantidade de sincretismos e articulações com 

atores-rede do imaginário global (BASTIDE, 1971).   

 

 

3.5 DAS MACUMBAS CARIOCAS À UMBANDA 

 

Carneiro (2008) aponta que as religiões de matriz africana no Rio de Janeiro, 

chamavam-se majoritariamente de Candomblés, como ocorria na Bahia. Diversos 

Candomblés nagôs trazidos pelos baianos no fim do século XIX se instalaram na periferia da 

cidade, gozando de péssima reputação, tal como o samba. Alguns destes Candomblés se 

mantiveram fiéis à ortodoxia da tradição nagô, porém, muitos destes Candomblés se 

misturaram a elementos bantos de tradições já existentes no Rio de Janeiro, tais como o culto 

aos ancestrais identificados como cabula (COSTA, 1983), e engendraram a Macumba carioca, 

nome pelo qual os cultos afro-brasileiros cariocas passaram a ser identificados (AUGRAS, 

1983). Cumino (2010) alega que Macumba originalmente é o nome de uma madeira de matriz 

banto, da qual era produzido um instrumento de percussão, que posteriormente tanto a 

música, as danças e toda ritualística envolvida no seu emprego pelos cultos afro-brasileiros do 

Rio de Janeiro, passaram a ser identificados como Macumba. 

Estas Macumbas cariocas foram identificadas por João do Rio (1906), Édison Carneiro 

(1937) Roger Bastide (1975) e outros pesquisadores, como uma fisionomia degenerada do 

Candomblé baiano (PRANDI, 1990). Prandi (1990) alega que a Macumba “... poderia ter sido 
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perfeitamente denominada Candomblé, desde que se deixassem de lado os modelos 

minoritários de Candomblés nagôs da Bahia, que monopolizaram a atenção dos pesquisadores 

desde 1890” (PRANDI, 1990, p.53). Tais Macumbas também foram difundidas em São Paulo 

e Minas Gerais (CARNEIRO, 2008). 

O sincretismo nas Macumbas desconheceu qualquer limitação ou regra para conectar 

seus atores com os atores, elementos, práticas e valores de diferentes naturezas e mecanismos 

lógicos (RAMOS, 2001). As Macumbas eram destacadas por elementos angola-congoleses, 

nagôs, indígenas e elementos da feitiçaria medieval. Dentre os elementos angola-congoleses, 

se destaca o culto a ancestrais – eguns –, que possibilitou amplo sincretismo com conceitos do 

espiritismo kardecista no final do século XIX e início do século XX e com o culto católico das 

almas do Rio de Janeiro. Os elementos nagôs são evidentes por meio da presença do culto aos 

Orixás e no modo em que os sacrifícios de animais são operados. Os elementos indígenas 

emergem numa concepção do aborígene ideal brasileiro, banalizada pela revolução da 

Independência, bem como por meio de elementos da mitologia tupi-guarani, da utilização de 

bebidas alcóolicas, tabaco e ervas defumadas durante os rituais. A feitiçaria medieval é 

destacada no culto aos santos católicos repletos das “rezas fortes” e concepções espirituais do 

catolicismo mágico que rondava a idade média e o Brasil Colônia, incluindo práticas de 

diabolismo e bruxaria (OLIVEIRA, 2003; VALENTE, 1977; BASTIDE, 1971).  

O imaginário europeu, repleto de feitiçarias, santos e bruxas cedeu uma das principais 

estruturas das quais as Macumbas teciam suas práticas (RAMOS, 2001; SÁ JÚNIOR, 2007). 

Por exemplo, os elementos mágicos do catolicismo popular, que eram comuns para o 

camponês medieval – não reconhecido, combatido e menosprezado pelo Vaticano –, eram 

manifestos por meio das famosas “rezas fortes” contra mau-olhado, infortúnios, doenças, 

esterilidade, promessas efetuadas para a Virgem Maria e diversos santos, relatos de milagres, 

etc. (BASTIDE, 1971; RAMOS, 2001).  

Os elementos da feitiçaria medieval foram assimilados a partir dos “livros malditos” 

combatidos pelo Santo Ofício em outrora, tais como o Livro das Bruxas, Livro de São 

Cipriano, Grimório Verum, Legemeton, dentre outras obras correlatas. Ao lado das “rezas 

fortes” e promessas para a Virgem Maria, os Santos e Jesus Cristo, invocações e acordos com 

entidades ligadas ao imaginário infernal europeu, tais como Lúcifer, Belzebu e Astaroth, eram 

realizadas pelo “macumbeiro”, visando curar doenças, atrair prosperidade, proteção, adquirir  

novas habilidades espirituais, efetuar amarrações amorosas, sortilégios e resoluções para 
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qualquer espécie de problema para a comunidade do terreiro e seus clientes (BASTIDE, 

1971b; RAMOS, 2001; FRISVOLD, 2011; COPPINNI, 2015). 

As Macumbas também eram caracterizadas pela presença de atabaques, macumbas, 

tambores, dentre outros instrumentos rítmicos de origem africana. Os rituais eram sempre 

conduzidos por um espírito ancestral incorporado no sacerdote, que se apresentava como um 

espírito africano, indígena/caboclo, Exu, ou um espírito de outra denominação. Nestes 

encontros, os espíritos montados em seus cavalos dançavam, consumiam bebidas alcóolicas e 

tabaco, ouviam os consulentes que buscavam emprego, proteção, sorte no amor, etc., e lhes 

prestavam conselhos, benzimentos, descarregos, etc. Tais rituais também eram acompanhados 

de sacrifícios animais, cânticos em língua portuguesa cotejados com algumas palavras nagôs 

ou bantas vez ou outra, defumações, rezas católicas, velas coloridas, emprego de pólvora para 

descarrego e muita festa (SOUZA, 1925; CARDOSO, 2007).  

A palavra macumba passou a ser associada ao africanismo, mas também se tornou um 

termo genérico no imaginário popular brasileiro, no qual toda a espécie de rituais e práticas 

mágicas, não necessariamente de origem negra, passou a ser identificada com esta 

cognominação (RAMOS, 2001). Com a deterioração do sentido inicial da palavra macumba, a 

mesma também passou a ser empregada popularmente de modo pejorativo, negativo, como 

sinônimo de magia maléfica e maldade. Destarte, os terreiros de Macumba deixaram de ser 

identificados enquanto tal, pois com a ascensão da Umbanda a partir da classe média, e com o 

prestígio social e religioso que a mesma passou a representar em território brasileiro, 

gradualmente as Macumbas passaram a ser reconhecidas e identificadas como Umbandas em 

sua grande maioria (CUMINO, 2010; OLIVEIRA, 2003).  

A Macumba cedeu o substrato necessário para proliferação da Umbanda como 

religião. Diversos terreiros de Macumba aderiram e se fundiram com o modelo litúrgico 

umbandista emergente. Entretanto, muitos templos não aderiram por completo aos postulados 

de ordem doutrinária e litúrgico-ritualística, estabelecidos pelos representantes mais 

intelectualizados da Umbanda perante a sociedade civil e, assimilaram a Umbanda por meio 

de seus próprios termos e preceitos, sem necessariamente embranquecer ou abrir mão da 

lógica africana que permeia suas práticas (NEGRÃO, 1994; CUMINO, 2010). 

Muitos representantes umbandistas na sociedade civil, demasiadamente 

“embranquecidos” por conceitos kardecistas e esotéricos, imbricados de ciência, 

etnocentrismo e espiritualidade, negam as heranças ancestrais africanas oriundas das 

Macumbas na estrutura litúrgico-ritualística da Umbanda, rejeitam até mesmo as origens 
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africanas de seu nome – tal como aqueles que lhe atribuem conotação oriental, como derivada 

do sânscrito “Aum-Bhandã”, que significa, limite no ilimitado –. É possível afirmar que antes 

de sua institucionalização enquanto religião, a palavra Umbanda já era empregada com 

conotação espiritual em diversos templos de Macumbas, o que pode justificar a facilidade 

destes templos em modificarem suas identificações para Umbanda (BANDEIRA, 1973). 

Tal nomenclatura era atribuída ao ofício sacerdotal de algumas espécies de grãos-

sacerdotes congo-angoleses antes da diáspora negra. Esta atribuição permaneceu nos terreiros 

de Macumba, nos quais os sacerdotes além de serem reconhecidos como umbandas, também 

eram nominados kimbandas, embandas, ou quimbandas (BANDEIRA, 1973). Por influência 

jeje-nagô posterior, quando as Macumbas foram transformadas em Umbandas, os sacerdotes 

destas Macumbas passaram a se chamar pais-de-santo, mães-de-santo, babalorixás ou 

ialorixás (VALENTE, 1977; RAMOS, 1979).  

As proximidades do termo Umbanda com o das Macumbas cariocas é descrita no 

relato de Leal de Souza (1925), o qual alega que observando a dinâmica ritualística de 

terreiros de Macumba, o sacerdote incorporava uma entidade espiritual chamada “Raphael de 

Ubanda” e aponta que o Orixá Ogum era louvado aos brados “Viva o general de Umbanda”. 

Valente (1977) também identificou o uso da palavra Umbanda no contexto litúrgico 

ritualístico das Macumbas: 

 

As vezes, tal forma religiosa é chamada de Umbanda, que no Brasil tanto pode 

designar sacerdote, como o processo ritual e até o próprio templo (terreiro) onde se 

realizam as práticas religiosas. Daí a chamada linha de Umbanda, na qual se 

enquadram quase todas as Macumbas cariocas (VALENTE, 1977, p. 61). 

 

Bandeira (1961) alega que a etimologia da palavra Umbanda pertence à língua 

Quimbundo e é pronunciada em Angola, Congo, Guiné, diversos territórios da zona banto e 

até mesmo em rituais de nação jêje na Bahia já se obtiveram registros do pronunciamento do 

termo. De acordo com Bandeira (1961) Umbanda é um: 

 

[...] termo da língua quimbundo, comum a várias tribos e dialetos, especialmente 

entre os Umbundos, e segundo o etnólogo Pe. Carlos Estermann (Etnografia do 

Sudoeste de Angola) “é bastante usado entre os Nhaneka-Umbi e igualmente pelos 

Cunhamas, embora nestes com menos frequência em seus cultos, entretanto não se 

restringe a Angola, pois é encontrado na Guiné nos cânticos de invocação espiritual. 

Abrange alguns significados semelhantes: arte de curar, magia” (BANDEIRA, 1961, 

p.31). 
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Apesar das profundas e inegáveis raízes nos rituais de Macumba, o início da Umbanda 

enquanto religião fundamentada e organizada é datado no dia 15 de novembro de 1908, 

fundada por um médium chamado Zélio Fernandinho de Morais, afirmando estar sob o 

direcionamento do saudoso Caboclo das Sete Encruzilhadas. A narrativa alega que Zélio 

Fernandinho de Morais participava de um centro espírita kardecista, no qual segundo os 

registros, entidades espirituais que se manifestavam como escravos negros ou índios e 

caboclos eram convidados a se retirar, pois eram tidos como atrasados culturalmente, 

moralmente e espiritualmente. Em uma dessas reuniões houve a manifestação mediúnica do 

Caboclo das Sete Encruzilhadas por meio de Zélio de Morais, com um discurso a favor dessas 

entidades, contra a discriminação e o racismo, anunciando uma nova religião chamada 

Umbanda, cujo lema seria “a manifestação do espírito para a prática da caridade” 

(SARACENI, 2013; CUMINO, 2010; OLIVEIRA, 2003; BROWN et al., 1985). 

Não é possível afirmar com precisão historiográfica se houve uma fundação ou 

fundador da Umbanda, ou se as histórias atribuídas ao seu suposto fundador Zélio 

Fernandinho de Morais condizem com a realidade, ou existem como uma espécie de mito 

fundador. Entretanto, o relato do anúncio da Umbanda pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas 

pela mediunidade de Zélio Fernandinho de Morais, trata-se de uma narrativa de grande 

significado para o movimento umbandista como um todo, cuja data 15 de novembro é 

concebida com reverência no calendário litúrgico da religião de Umbanda, análoga ao natal 

para os cristãos (OLIVEIRA, 2003). Brown et al., (1985) alega que independente da 

Umbanda ter sido fundada ou não por Zélio Fernandinho de Morais, os registros da Tenda 

Espírita Nossa Senhora da Piedade, fundada por ele, apontam os arquivos mais antigos do 

Brasil de indivíduos se identificando enquanto praticantes de Umbanda, que com grande labor 

sistematizaram a mesma enquanto religião oficial.  

Muitos elementos nagôs e bantos que constituíam a Macumba serviram de subsídio 

para estruturar o movimento umbandista, apesar de que, inicialmente, as práticas 

predominantemente africanas foram assimiladas com muita prudência, para que as expressões 

religiosas não se confundissem, destarte, muitas características fundamentais dos rituais de 

matriz africana também foram renegadas no período inicial da religião umbandista, tal como 

aponta Brown et al., (1985): 

 

Muitos integrantes deste grupo de fundadores eram, como Zélio, kardecistas 

insatisfeitos, que empreenderam visitas a diversos centros de “Macumba” 

localizados nas favelas aos arredores do Rio e de Niterói. Eles passaram a preferir os 

espíritos e divindades africanos e indígenas presentes na “Macumba”, considerando-
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os mais competentes do que os altamente evoluídos espíritos kardecistas na cura e 

no tratamento de uma gama muito ampla de doenças e outros problemas. Eles 

achavam os rituais de Macumba muito mais estimulantes e dramáticos do que os do 

Kardecismo, que comparados aos primeiros, lhes pareciam estáticos e insípidos. Em 

contrapartida, porém, ficavam extremamente incomodados com certos aspectos da 

Macumba. Consideravam repugnantes os rituais africanos que envolviam sacrifícios 

de animais, a presença de espíritos diabólicos (Exus), ao lado do próprio ambiente 

que muitas vezes envolvia bebedeiras, comportamentos grosseiros e a exploração 

econômica dos clientes. Não é de se espantar que a Umbanda viesse a expressar as 

preferências e aversões dos seus fundadores. Elas estão claramente refletidas na 

literatura que eles produziram, especialmente na Atas do Primeiro Congresso do 

Espiritismo de Umbanda (que foram publicadas), evento realizada no Rio em 1941 

(BROWN et al., 1985, p. 09-12). 

 

Além da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, Zélio de Morais foi responsável 

pela fundação de mais sete templos umbandistas e corroborou para inauguração de centenas 

de templos. Os médiuns iniciados nestes locais fundaram muitos outros templos e, 

vertiginosamente, a religião expandiu para o Rio de Janeiro todo em meados de 1920 e 

posteriormente para o Brasil. Os pioneiros do movimento umbandista dispenderam 

grandiosos esforços para que a religião fosse legitimada, respeitada e reconhecida com uma 

identidade na sociedade civil. Além de Zélio Fernandinho de Morais, se destacam figuras 

ilustres como Zilméia de Morais, Leal de Souza, João Aguiar, José Meireles, Paulo Lavois, 

João Severino Ramos, José Álvares Pessoa e Benjamin Figueiredo, cuja participação na 

consolidação do movimento umbandista e expansão por meio da Tenda Espírita Mirim a 

partir de 1924 foi bastante expressiva (CUMINO, 2010; OLIVEIRA, 2003).  

Entre 1930 e 1940 diversos “centros espíritas falsos” foram denunciados por 

praticarem o “baixo espiritismo10”, nos quais, a prática da Umbanda também se fazia 

presente. A estratégia dos templos de Macumba e Umbanda se travestirem e se identificarem 

como centros espíritas, para serem protegidos pelo prestígio social evocado pelo termo 

“espírita”, tão caro e zelado pelos kardecistas, foi análogo ao processo de sincretismo ocorrido 

com o catolicismo poucos séculos precedentes, para que a sobrevivência das práticas de 

matriz africana fosse assegurada, pois os cultos afro-brasileiros eram intensamente 

perseguidos e reprimidos pela severa força policial. A repressão deste período incitou a 

                                                 
10 Vale salientar que a identificação dos cultos afro-brasileiros enquanto “religiões espíritas” não é equivocado 

sob a perspectiva da doutrina kardecista, a qual admite que qualquer religião ou prática em que ocorram 

interlocuções diretas entre o mundo dos seres humanos e o mundo dos espíritos se trata de uma religião ou 

prática espírita (KARDEC, 2013). Neste particular, a distinção entre “alto espiritismo” e “baixo espiritismo” se 

tratou de uma campanha dos espíritas kardecistas, junto aos instrumentos ideológicos hegemônicos para que o 

“alto espiritismo”, isto é, o Espiritismo Kardecista, já legitimado oficialmente, majoritariamente constituído de 

pessoas brancas, de classe média e cristã, fosse nitidamente distinguido das práticas espíritas oriundas do “baixo 

espiritismo” pela população negra, mestiça e branca das classes subalternas, que apresentavam raízes africanas – 

Macumbas, Canjerês e Candomblés – e não tinham legitimidade oficial (NEGRÃO, 1996). 
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liderança representante dos templos umbandistas à sua organização para lograrem alguma 

forma de proteção (BROWN et al.,1985).  

Relatos informam que, sob as diretrizes espirituais do Caboclo das Sete Encruzilhadas, 

Zélio Fernandinho de Morais com auxílio dos outros líderes da religião de Umbanda, 

fundaram em agosto de 1939, a Federação Espírita de Umbanda do Brasil (FEUB), se 

orientando a partir do modelo das Federações Kardecistas, serviu de subsídio para registro em 

cartório da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade como associação civil, em 1940, 

possibilitando que outros templos legalizassem concomitantemente, e também cedeu alicerce 

para concretização do Primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, em 1941 

(CUMINO, 2010; OLIVEIRA, 2004). 

A partir do momento em que os templos obtiveram autorização para serem registrados 

como associação civil, muitos puderam sair da clandestinidade e também deixarem de se 

apresentar apenas enquanto centros espíritas com nomes de santos e santas, omitindo a 

identificação enquanto templo de Umbanda. Contudo, muitos templos umbandistas, 

mantiveram se identificando enquanto centros espíritas, pois o termo designa que no local 

ocorrem manifestações espirituais (OLIVEIRA, 2003). 

O Primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda foi realizado sob a 

pretensão de que a doutrina, a teologia e o ritual umbandista fossem codificados e 

homogeneizados, sob as cognominações de “Umbanda pura”, “Umbanda de linha branca”, 

“Umbanda limpa” etc. Nele, apesar das tentativas de purificar a religião de suas influências 

africanas, os esforços de cunho intelectual para legitimar a religião junto à sociedade civil, 

viabilizaram que a mesma deixasse de ser concebida como uma seita restrita de apóstatas do 

kardecismo e do catolicismo insatisfeitos com as antigas práticas religiosas, para se consolidar 

como uma religião que cultuava elementos não-europeus e marginalizados na sociedade 

brasileira, aberta a todos para efetuar a prática da caridade (BROWN, 1985). 

Em razão das repressões policiais contra as religiões de matriz africana no Brasil 

durante o Estado Novo, os primeiros intelectuais umbandistas realçavam com clareza o 

afastamento das práticas destas religiões, para tirar proveito da tolerância do Estado frente ao 

espiritismo kardecista, pois, as comunicações entre o mundo dos mortos com o mundo dos 

vivos apenas eram toleradas se expressassem um caráter cientificista e experimental. A 

literatura umbandista empreendida a partir destes pioneiros formalizados do movimento, 

expressava uma grande racionalização da prática religiosa, articulando conceitos ocidentais de 

matriz kardecista e esotérica (hermetismo, teosofia, cabala, astrologia), ao universo dos 
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caboclos e pretos-velhos, para constituir a doutrina e justificar as práticas e instrumentos 

mágicos, tais como utilização de bebidas alcóolicas, tabaco, defumação, etc. A religião de 

Umbanda foi apresentada à sociedade civil como uma prática religiosa de caráter nacionalista, 

apenas brasileira, que como o espiritismo kardecista, compactuava com os valores sociais 

hegemônicos que permeavam o Brasil na primeira metade do século XX, no qual ideias 

etnocêntricas, evolucionistas e positivistas foram assimiladas para enaltecimento e 

reconhecimento da religião, que estava em harmonia com o “progresso” do país (OLIVEIRA, 

2004). 

Nesta conjuntura, a Umbanda foi retratada como uma religião que emergiu dos planos 

espirituais superiores para possibilitar a ascensão moral e material do povo brasileiro. Com 

tais concepções, os elementos africanos e indígenas que constituíam os fundamentos 

umbandistas foram assimilados de modo seletivo, valorizados enquanto preceptores de uma 

identidade nacional da religião, que por meio de ininterrupta evolução, se despojaram das 

práticas “arcaicas” e “selvagens” que lhes distanciavam outrora do processo civilizatório. A 

similaridade da estrutura ritualística e institucional destas “Umbandas brancas” com o 

espiritismo kardecista, assegurou ao movimento umbandista legitimidade perante o Estado e 

viabilizou a posterior reprodução massiva da Umbanda. Os templos e líderes que se 

identificavam enquanto umbandistas, mas não possuíam mecanismos intelectuais para manter 

diálogo com as instituições civis, foram beneficiados pelos esforços dos representantes mais 

“elitizados” da religião (CUMINO, 2010).  

Neste enredo, Ortiz (1999) identificou dois movimentos que operaram 

simultaneamente na estrutura da religião umbandista. O movimento de assimilação seletiva 

dos elementos culturais africanos e ameríndios, ressignificados e colocados diretamente em 

articulação com elementos culturais europeus, por meio das obras kardecistas e ocultistas, 

viabilizou o processo de “embranquecimento” dos primeiros e “empretecimento” dos 

segundos. As sessões espíritas que ocorriam nos primeiros templos umbandistas eram muito 

similares àquelas que operavam em centros kardecistas, entretanto, estes primeiros templos de 

Umbanda se tornaram mais acessíveis à população pobre que centros kardecistas, em razão da 

simplicidade que os guias espirituais expressavam-se durante a comunicação com os 

consulentes, que lhes transmitia mais conforto comparado à formalidade e erudição requerida 

nos centros kardecistas (OLIVEIRA, 2004). Mesmo com diversas rupturas com a matriz 

africana, a reinterpretação da doutrina kardecista pela Umbanda branca e correlatas, salientou 
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maior disposição e abertura para aceitar a alteridade, seja entre mortos, vivos, humanos e não-

humanos em geral.  

Em concomitante com a sedimentação e expansão do movimento umbandista, 

propagava-se diversos relatos da presença incisiva de espíritos indígenas e de negros velhos 

que foram escravizados (caboclos e pretos velhos) em sessões espíritas kardecistas, que eram 

rejeitados frente às entidades espirituais mais prestigiadas (médicos, cientistas, padres, 

professores), pois eram associados ao “baixo espiritismo”. Contudo, muitos dos médiuns que 

participavam destas sessões espíritas foram atraídos pela Umbanda a partir destas 

manifestações. Igualmente, houveram católicos que não possuíam conexões diretas com a 

Umbanda, que, por meio das faculdades mediúnicas latentes, foram contatados por caboclos e 

pretos-velhos e conduzidos aos terreiros de Umbanda. Médiuns de outros cultos afro-

brasileiros que não possuíam conexão direta com templos de Umbanda passaram a incorporar 

espíritos que diziam representar a Umbanda, tal como ocorreu de modo expoente nas 

Macumbas que se transformaram em terreiros umbandistas. (CUMINO, 2010; OLIVEIRA, 

2004). 

Destarte, o crescimento vertiginoso permitiu que os diversos terreiros umbandistas 

reproduzissem práticas dos rituais “arcaicos” e “primitivos” dos Candomblés, dos catimbós e 

das Macumbas, sem acatar os preceitos doutrinários estipulados pelas Federações Espíritas 

Umbandistas que passaram a existir. A partir de 1950, diversos representantes umbandistas 

dos terreiros oriundos das classes mais pobres da sociedade, se articularam e criticaram o 

distanciamento da religião de seus aspectos basilares africanos, tais como as práticas de ebós e 

sacrifícios de animais.  Dentro da ampla variedade de modos de praticar o culto umbandista, 

era possível averiguar uma ruptura que retratava dois grandes grupos genéricos. Um grupo se 

destacava pela maioria dos integrantes que pertenciam à classe média e rejeitavam de modo 

radical os rituais africanos, o outro grupo emergia das classes mais baixas e agregava diversas 

práticas de matriz africana em seus rituais, mesmo que seus membros não fossem negros 

necessariamente (CUMINO, 2010; NEGRÃO, 1994; OLIVEIRA, 2004). 

A articulação das Umbandas de raiz africana junto a sociedade civil se deu por meio 

de associações registradas em cartório, iniciada pelo sacerdote de Umbanda de omolokô, 

Tancredo Silva Pinto, conhecido pelo nome religioso de Tatá Tancredo, ao fundar a 

Federação Espírita Umbandista (FEU) em 1952. Tatá Tancredo era uma figura ilustre nas 

favelas cariocas, junto da classe trabalhadora e de maioria negra, alimentava semanalmente 

sua coluna no jornal O Dia, que era o jornal diário de maior circulação da época, pelo qual 
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divulgava sua federação, convocando filiados que praticavam Umbanda de raiz africana 

(CUMINO, 2010). 

A partir da legitimação das Umbandas de raiz africana, dois modelos 

oficiais/federativos de Umbanda se constituíram no Brasil. As relações entre elas eram 

espinhosas e conflituosas, com divergências litúrgicas e doutrinárias, a Umbanda espírita, 

conhecida pelas denominações de Umbanda tradicional, Umbanda branca, Umbanda pura, e a 

Umbanda africana, conhecida pelas denominações Umbanda de linha cruzada, Umbanda 

trançada, Umbanda omolokô, Umbandomblé, dentre outros. Além destes dois modelos 

legitimados e conduzidos por federações, também existia a Umbanda popular, que se 

manifestava sem qualquer limitação imposta pelos modelos federativos (CUMINO, 2010).  

As denominações umbandistas que se enquadram na categoria de Umbanda africana, 

são as comunidades religiosas afro-brasileiras nas quais os rituais de Umbanda são praticados 

misturados aos fundamentos e preceitos dos rituais africanos de nação ou das Macumbas. 

Apesar de não se ter um quadro homogêneo deste seguimento, a presença dos rituais 

tradicionais de camarinha, borís, ebós, oferendas com sacrifícios de animais, são habituais 

nestas feições religiosas (CUMINO, 2010). 

Prandi (2001) afirma que a legitimação destes modelos umbandistas cedeu o substrato 

para religiões como o Candomblé se expandir por todo o país. O autor alega que em muitas 

regiões brasileiras onde templos de Candomblés foram instalados a partir de 1970, já eram 

locais que, em sua maioria, havia difundido pioneiramente o culto da Umbanda. Como a 

adesão ao Candomblé não implica necessariamente no abandono das concepções, doutrinas e 

práticas umbandistas, observa-se que os actantes do repertório umbandista cada vez mais 

associados ao Candomblé, apresentam sincretismos intensos, que se manifestam nas 

modalidades de umbandomblé, Umbanda mista, linha cruzada, ou qualquer outro nome capaz 

de retratar tal hibridismo.  

As nomenclaturas para o segmento religioso identificado aqui como “Umbandas de 

raiz africana” podem variar de acordo com o local em que eclodem, por exemplo, no Rio 

Grande do Sul, estes terreiros geralmente são identificados sob a cognominação predominante 

de linha cruzada11 (ANJOS, 2006; CORRÊA, 1992; RAMOS, 2015; ORO, 2008). Na Região 

Sudoeste do Paraná (FAVARO, 2015), os terreiros que praticam Candomblé híbrido com 

Umbanda são identificados pelos seus representantes apenas como Candomblé, já que 

                                                 
11 Tal como os Candomblés que se hibridizaram à Umbanda a partir de 1970, desde 1960 os batuques rio-

grandenses se hibridizaram à Umbanda. O crescimento da linha cruzada foi tamanho neste Estado, que 80% dos 

terreiros rio-grandenses praticam esta modalidade de culto híbrido (CORRÊA, 1992; ORO, 2008). 
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segundo os mesmos, a presença de sacrifício animal em rituais categoriza automaticamente o 

terreiro enquanto Candomblé, independente das concepções umbandistas associadas.  

A organização em torno de federações ampliou-se no Rio de Janeiro e as relações 

conflituosas entre os dois grandes modelos federativos umbandista – africana e espírita –, 

cessaram em 1956, a partir de interesses político-eleitorais dos líderes umbandistas que 

passaram a se interessar pela carreira política e formaram uma coalizão para se elegerem 

como representantes civis umbandistas nos cargos políticos. Para tal, se reuniram as cinco 

federações umbandistas mais ativas do Rio de Janeiro, entre elas, a UEUB de Zélio 

Fernandinho de Morais e a FEU de Tatá Tancredo, que formavam o Colégio Espírita do 

Cruzeiro do Sul, no qual Tatá Tancredo assumiu uma das presidências. Nesta reunião, os 

representantes umbandistas concordaram que não se defenderia mais uma Umbanda pura, ou 

única e verdadeira, levando os dois segmentos divergentes a reconhecerem a legitimidade 

umbandista praticada por eles (BROWN et al., 1985). 

O culto umbandista tomou grandes proporções que denota uma impossibilidade de 

qualquer definição centralizada sobre o que ela é, em meio a diversidade de práticas e 

concepções, pois sua existência liga-se a uma religiosidade misturada, que em geral não 

atribui importância alguma a pureza e unidade, seja moral, doutrinária, litúrgica ou ritual 

(BIRMAN, 1985). As próprias concepções da caridade, de reencarnação e evolução espiritual, 

tidas como pilares do culto umbandista, são reinterpretadas ora sob o prisma do africanismo, 

ora do kardecismo, ora da pajelança, dependendo da classe social e influências político-

geográficas existentes no contexto de origem do terreiro (NEGRÃO, 1996). 

Cumino (2010) afirma que existem muitas Umbandas, assim como existem muitas 

formas de catolicismo, protestantismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, etc., 

mesmo que todas as Umbandas mantenham similaridades por meio da participação de 

espíritos em todos os trabalhos realizados. Dentre os diversos centros de cultos existentes no 

país, há diferentes ênfases de acordo com as influências culturais dominantes, tais como a 

Umbanda branca, Umbanda pura, Umbanda popular, Umbanda tradicional, Umbanda 

esotérica ou iniciática, Umbanda trançada, Umbanda omolocô, Umbanda de caboclo, 

Umbanda de jurema, Umbandaime, Umbanda eclética, Umbanda sagrada, Umbanda cristã, 

dentre muitas outras.  

Apesar das dificuldades de definição da Umbanda pela pluralidade de sua 

manifestação, há uma definição conforme Cumino (2010), que condensou algumas das 

principais conclusões de renomados pesquisadores sobre a religiosidade umbandista, 
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engendrando um “conceito” ou noção de Umbanda que sintetiza seu caráter plural e 

sincrético. A mesma aparece como uma “religião ainda em formação (Roger Bastide), 

heterodoxa (Diana Brown), dinâmica e sobretudo multiforme, um sistema religioso 

estruturalmente aberto (Lísias Nogueira Negrão) e diversa, na qual se encontra uma certa 

unidade na diversidade (Patrícia Birman)” (CUMINO, 2010, p.117).  
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4 FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA INVESTIGAÇÃO DE COLETIVOS 

RELIGIOSOS AFRO-BRASILEIROS DE ACORDO COM OS PRECEITOS ÊMICOS 

DE SEUS PORTA-VOZES 

 

4.1 TEORIA ATOR REDE 

 

Nas ciências sociais em geral existe grande propensão em circunscrever o social aos 

humanos e sociedades modernas, desconsiderando a magnitude das dimensões que o social 

evoca. Assim, aspirando constituir uma perspectiva teórico-metodológica que possibilite 

conceber a realidade de modo mais complexo, além dos feixes de existência das sociedades 

registrados pelos cientistas sociais, já exorcizados, reduzidos e descontextualizados pelos 

termos e conceitos utilizados em suas coletas e análises de informações, Latour (2012) 

anuncia a Teoria Ator Rede. Essa possibilita ao pesquisador assimilar uma noção do social 

muito mais abrangente que usualmente concebida por cientistas sociais e radicalmente 

circunscrita à “busca de novas associações e ao espaço de seus agregados” aspirando desvelar 

e desdobrar novas instituições, métodos e conceitos eficazes para coletar e reagrupar o social 

(LATOUR, 2012, p.25).  

Em princípio, a Teoria Ator Rede emergiu para adequar o social nos estudos de uma 

antropologia da Ciência e Tecnologia. Seu arcabouço teórico se mostrou rico e plástico o 

suficiente para que a partir dela, etnografias de qualquer espécie de grupo social sejam 

elaboradas (LATOUR, 2012). Ao lado das ““praias, aldeias e povoados” da “antiga” 

antropologia, estudam-se também a cidade, seus grupos, seus bairros, seus habitantes e seus 

estilos de vida, entre outros temas” (SILVA, 2015a, p. 24). 

A etnografia comumente é concebida “ciência da descrição cultural”. É uma das 

fisionomias que assume a pesquisa qualitativa, que permite examinar esferas de realidades 

que não podem ser quantificadas, operando junto aos universos de significados, motivos, 

aspirações, valores, religiosidades e ações e, vincula-se à um espaço complexo das relações, 

dos processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(SPRADLEY, 1979; LUDKE, ANDRÉ, 1986; MINAYO, 2002).  

Dentre as inovações trazidas por Latour (1994; 2004; 2012), está a compreensão de 

que não-humanos – instrumentos, animais, vegetais, espíritos, deuses, máquinas, bactérias, 

estrelas, fungos, etc. – são atores sociais em simetria com os humanos. Grande parte dos 

elementos das ações são concebidos como acompanhados e cruzados pela multiplicação e 
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concentração de atores não-humanos, diferente da maioria dos antropólogos que 

consideravam as cosmologias como uma mera representação, sem conexões com o mundo 

concreto, tal como aponta: 

 

Não-humanos precisam ser atores e não meras projeções simbólicas. Se o texto 

emprega um tipo simbólico ou naturalista de causalidade, não há motivos para 

incluí-lo no corpus da Teoria Ator Rede. Qualquer estudo que atribua a não-

humanos um tipo de ação mais aberto que a tradicional causalidade natural – e mais 

eficiente que simbólica – pode pertencer ao corpus da Teoria Ator Rede (LATOUR, 

2012, p. 29-30). 

 

É num cosmo habitado por humanos que se inter-relacionam com não humanos, no 

qual ambos falam e agem, é que o mundo social pode ser compreendido como uma rede de 

interações, na qual seus atores/actantes transformam situações, engendrando diferenças. Nesta 

perspectiva, Latour (2012) buscou exorcizar das ciências sociais o padrão que tornava os não-

humanos omitidos, marginais ou superficialmente especiais.  

Sujeito e objetos jamais podem obter associações, no entanto, a noção de humanos e 

não-humanos podem agregar-se sem o aniquilamento de um oposto. Ao reunir coletivamente 

atores sociais não-humanos equipados de palavras, torna-se possível o acesso a realidade do 

universo simbólico e suas representações, permitindo também a coletânea de um maior 

número de actantes12 no mesmo mundo (LATOUR, 2004).  

É pertinente salientar que na Constituição moderna há uma tentativa de tornar 

indiscutível a palavra dos peritos, os cientistas tornaram-se os únicos porta-vozes dos não-

humanos, sob a alegação de que os fatos falam por si mesmos – “o estribilho mais comum da 

sociedade científica” (LATOUR, 2004) –. Para compreender as redes, é necessário duvidar de 

fatos indubitáveis, tendo em vista que a ciência não é absoluta. Não-humanos não são objetos, 

nem fatos, emergem como entidades novas, que fazem falar os que se agregam ao redor delas, 

que realizam discussões concernentes a elas. Na pesquisa em redes, suas falas são discernidas 

seguindo determinada ação de um humano, que é sempre híbrida e interdependente no 

universo coletivo (LATOUR, 2004).  

Quando a análise da sociedade é circunscrita às dimensões do mundo humano, mesmo 

se registrado, diversos atores em relações complexas, informações valiosas que revelam 

aspectos basilares da ontologia do grupo são omitidas (LATOUR, 2012). “Aceitamos como 

atores completos, entidades que foram explicitamente banidas da existência coletiva por mais 

                                                 
12 Denominação neutra para atores sociais, emprestada da semiótica. Nesta denominação, Latour (2004; 2012) 

integra tanto seres humanos quanto não-humanos para romper com a “sociologia figurativa”.  
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de um século de explicações sociais” (LATOUR, 2012, p.105). Para isto, é necessária uma 

mente aberta para conceber o modo em que os não-humanos podem ser manifestos nas 

interações com outros actantes.  

Neste enredo, os grupos, ou agregados sociais, são fisionomias conformadas e 

reveladas pelos actantes em suas diversas interações e deslocamentos em razão de um escopo 

comum. “Os agregados sociais não são objetos de uma definição ostensiva, mas apenas uma 

definição performativa. São feitos pelos vários modos que lhes dão existência” (LATOUR, 

2012, p.59). Assim, Latour sugere a substituição da palavra sociedade por coletivo “pois 

qualquer curso humano de ação se funde em questão de segundos. Sociedade é apenas o 

conjunto de entidades já reunidas. E coletivo o projeto de juntar novas entidades ainda não 

reunidas” (LATOUR, 2012, p. 112).  

A Teoria Ator Rede visa seguir estes atores/actantes, compreender suas inovações – 

por mais estranhas que sejam à razão moderna –, para desvelar o que a existência coletiva se 

transformou em suas ações. Os mundos dos atores não devem ser categorizados, pois as 

incumbências de definir e ordenar o social são destinadas aos próprios atores seguidos, e não 

ao investigador, o qual deve registrar o mais insignificante das conexões que conformam estes 

mundos (LATOUR, 2012). 

Para que os atores de determinado grupo e suas inter-relações sejam mapeadas, é 

necessário que existam porta-vozes do grupo em questão. Estes estão em constante ação, seus 

discursos revelam o que são, o que deveriam ser e o que foram, evocam normas e 

antagonistas, pela palavra conduzem o pesquisador a delinear o grupo de acordo com seus 

preceitos endêmicos. As ações dos porta-vozes e actantes em geral, emergem como nós que se 

conectam e conformam o agregado social. Assim, o ator social sempre age, e agindo, age 

coletivamente, com várias contradições, mobilizando a rede de interações entre atores sociais 

de diversas origens e locais. Latour (2012) nomina os pontos de intersecção entre humanos e 

não humanos de construção, que se trata do cenário engendrado pela fusão ocorrente no 

coletivo, no qual existe um repertório pobre de intermediários e repleto de mediadores 

altamente complexos e controversos. A rede emerge como uma expressão para examinar a 

quantidade de energia, movimentos e peculiaridades que foi possível registrar. Nesta 

conjuntura, a rede é um conceito e instrumento que possibilita desvelar o que é oculto.  

A Teoria Ator Rede é indissociável da ação dos atores. As ações são identificadas num 

relato como incumbidas por feitos que alteram as condições das coisas. São incontáveis as 

ações que engendram um relato, a fala é apenas uma delas, característica que realça o caráter 
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participativo desta fisionomia de pesquisa etnográfica. Os elementos registrados pela 

investigação podem ser oriundos de outro tempo, outro lugar ou outras mediações, nos quais o 

pesquisador se desloca em concomitante com o relato. Toda ação é deslocada, articulada e 

traduzida (LATOUR, 2012). O ator e a rede são indissociáveis, híbridos de forma que não é 

possível separá-los.  

Latour (2012) salienta que a ação e seus significados transitam por elementos do 

agregado social nominados mediadores, cabe ao etnógrafo encontrar quem são os mediadores 

de seu mapa, evidenciando como as ações fazem sentir influência. Os mediadores, de acordo 

com Latour (2012) “o que entra deles, não define o que sai. Mediadores transformam, 

traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que supostamente veiculam” 

(LATOUR, 2012, p.65). Os porta-vozes são considerados mediadores, por sempre falarem por 

outra coisa.  

Destarte, independente qual porta-voz seja, inclusive um perito, o fator de incerteza se 

deve fazer nas análises de suas afirmações até a conclusão da pesquisa, pois o processo de 

tradução do grupo envolve hibridismo com a bagagem histórico-cultural em que os atores e 

pesquisadores estão condicionados e/ou se interessam de livre vontade. Vale ressaltar, que 

mesmo com este fator sendo considerado e alimentado o tempo todo, o etnógrafo deve manter 

a fidelidade à voz de seus mediadores, sem empregar conceitos cientificistas 

descontextualizados da realidade investigada. As incertezas auxiliam o pesquisador a não 

ceder à tentação de definir a priori a aparência do mundo. Neste sentido, Callon (1986) 

corrobora alegando que é necessário uma postura de agnosticismo por parte do observador, 

evitando o julgamento dos atores estudados, não considerando nenhum ponto de vista como 

privilegiado, não censurando nenhuma forma de interpretação (CALLON, 1986).  

Conceber a realidade sob um prisma multidimensional conduz à consciência da 

complexidade, culminando na compreensão de que a incerteza do conhecimento é um 

elemento essencial na prática científica, que o ser humano jamais alcançará o entendimento de 

um saber total (MORIN, 2005). Ao contrário da ciência moderna, que sempre discerniu a 

incerteza do conhecimento como uma fronteira técnica fadada à superação. No pensamento 

complexo, a incerteza transmuta-se no cerne da apreensão de um universo a ser contemplado 

(SOUSA SANTOS, 1997), possibilitando considerar a existência de outras dimensões de 

realidade (LATOUR, 2004). 

Ao seguir os atores, um aglomerado de controvérsias emerge, a ordem é um 

movimento que sucede o inventário dos atores sociais tecido por eles mesmo. Suas pistas são 
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identificadas por meio dos deslocamentos de suas atividades. Nesta perspectiva, o senso de 

ordem consiste em identificar conexões entre as próprias contradições, sem a tentativa de 

estabelecer algum juízo para resolvê-las. Todas as espécies de informações, oriundas de 

entrevistas, documentos, observações, narrativas, comentários aparentemente triviais ou 

idiossincráticos, adensam o banco de informações do pesquisador apresentando um espantoso 

coletivo de entidades para explicitar as trajetórias da ação e não devem ser menosprezadas de 

forma alguma (LATOUR, 2012).  

Nos relatos engendrados pela coleta de informações dentro da Teoria Ator Rede a 

procura por ordem, rigor e padrão, é mantida e reajustada de forma abstrata, de modo que 

possibilite os atores desdobrarem seus múltiplos cosmos, independente da aparente 

irracionalidade. O empirismo deixa de ser retratado como um alicerce sedimentado no qual se 

poderia edificar toda espécie de investigação, mas é concebido como uma concepção frágil da 

realidade complexa adjacente (LATOUR, 2012). 

A pesquisa deve sempre retratar uma simetria generalizada, cuja meta além de 

explanar os pontos de vistas contraditórios e argumentos em uma controvérsia científica na 

mesma condição dos vários repertórios de tradução, os registros devem permanecer imutáveis 

na dinâmica de interação entre o científico e a realidade social. Se deve rejeitar hipóteses de 

um limite definido que dissocia as ciências sociais das ciências da natureza, em vez de impor 

um limite hipotético, os atores devem ser seguidos segundo seus modos de explicar e 

conceber o cosmos, independente de ser social ou natural (CALLON, 1986). Neste sentido, 

Latour (2012, p.114) complementa: “obter simetria, significa não impor a priori uma 

assimetria espúria entre ação humana intencional e o mundo material de relações causais”. 

Os cenários configurados pelas diversas inter-relações entre humanos e não-humanos 

são evidenciados através de relatos textuais compostos de extensas listas de actantes que 

participam das ações neles tecidas. Após os actantes serem desdobrados, Latour salienta que é 

necessário que no mapeamento o local e o global sejam identificados e apresentados em 

simetria, sem divisão entre ambos. É pertinente conceber o local como um aglomerado de 

conexões, pois é dele que emergem os elementos do global. Assim, o que nominam global 

deve ser concebido como um local em que suas peculiaridades e idiossincrasias são 

vinculadas aos diversos outros agentes e locais que deslocam feições especificas 

concomitantemente, alimentando-as e sendo alimentado por elas. A efetivação da prática de 

simetria ressalta que o tamanho de qualquer escala não pode ilustrar nada na perspectiva de 
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redes. “Não existe lugar que possa se considerar “não-local”. Quando algo é “deslocalizado”, 

significa que passa de um lugar a outro e não a lugar nenhum” (LATOUR, 2012, p.260). 

Destarte, o ator é aquele que desbrava o pequeno espaço em que os elementos globais 

são condensados. A rede que acompanha o ator explicita quais as conexões, feições, vias e 

tipologias de informações do lugar em que o global está inserido e circunscrito. Em cada 

movimento do ator/mediador, uma rede de entidades é mobilizada e deslocada, que se 

conectam ao ator no seu percurso ao decorrer da cadeia de ações. Estes atores de modo algum 

podem ser genéricos, pois as interferências dos outros atores e conexões em seu percurso 

alteram constantemente suas qualidades e características. Um ator pode receber diferentes 

fisionomias. Assim, quanto maior o número de conexões rastreadas no ator, mais existência e 

formas adquire e mais rica e complexa se torna a rede mapeada (LATOUR, 2012). Neste 

quadro, Latour (2012) conceitua um ator-rede como “aquilo que é induzido, a agir por uma 

vasta rede de mediadores que entram e saem. Suas muitas conexões lhes dão a existência” 

(LATOUR, 2012, p.313).  

“Segundo a Teoria Ator Rede, uma paisagem social apresenta uma topografia plana 

“em rede” e que os ingredientes formadores da sociedade viajam por finos condutos” 

(LATOUR, 2012, p. 345). Todo momento em que um vínculo é estabelecido, um fio condutor 

é instituído e uma nova entidade entra em vigor. Neste, uma ação de atribuir significado a 

algo é conduzido. As conexões e veículos são enfatizados em primeiro plano para análise. 

Deste modo, se faz necessário identificar as tipologias de conexões que viabilizam a 

transferência das ações a grandes distâncias e, entender o porquê tais conexões são tão 

eficientes para conformar o social. O pesquisador deve investigar a natureza das ações destes 

deslocamentos, lhes desvelando o significado mais consistente à noção de mediador e, 

averiguar o que existe entre tais conexões (LATOUR, 2012). 

Ao seguir estes deslocamentos, as formas – no sentido abstrato e não-material – são as 

primeiras entidades que emergem. Latour (2012) alega que a noção de forma é aquilo que 

possibilita que algo seja conduzido de um lugar ao outro, na qual a capacidade de conexão de 

formas é enfatizada. Estas formas “ainda que pareçam imateriais, são transportadas 

fisicamente para trabalhos de campo, questionários, etc”. A partir do estabelecimento e 

materialização das formas, o analista deve estabilizar as controvérsias e mediadores 

desdobrados numa primeira etapa da pesquisa, num movimento antagônico àquele da 

multiplicação de actantes. Assim, o autor apresenta a noção de padrões, na qual a maioria da 

articulação entre os atores é efetivada pela difusão de semi-padrões, que o autor faz analogia 
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com os medidores universais empregados na metereologia, que no debate das ciências sociais 

seriam uma espécie de linguagem comum distribuída entre os actantes, tal como complementa 

“Sem enunciados abrangentes, como coletaríamos o coletivo?” (LATOUR, 2012, p. 332).  

No entanto, mesmo com os atores e suas controvérsias sendo estabilizadas, o 

pesquisador deve ser atento para as novas relações que se desdobram neste movimento de 

circunscrição. Assim, nesta concepção da Teoria Ator Rede “os membros humanos aos 

bastidores, a luz incide sobre todos os mediadores cuja proliferação engendra, entre muitas 

outras entidades, aquilo que chamaríamos de quase objetos e quase sujeitos” que configuram 

o verdadeiro mundo social (LATOUR, 2012, p. 340). Aqueles que permanecerem ocultos 

após o desfecho da análise do etnógrafo, que por algum motivo não foi captado, formatado e 

socializado, Latour (2012) nomina de plasma.  

Com o conteúdo mobilizado e discutido, foi possível averiguar três movimentos que 

devem ser realizados para mapear um agregado social: desdobramento, estabilização e 

composição. O primeiro multiplica as controvérsias para examinar os novos integrantes deste 

coletivo. O segundo investiga a forma em que os atores e as incertezas suscitadas pelos 

mesmos são estabilizados, mediados por formatos, padrões e mensurações. O terceiro desvela 

a inovação dentro dos agregados já definidos (LATOUR, 2012). Tais movimentos serão 

detectados no momento em que informações empíricas serão reveladas no relato gerado.  

Um relato na Teoria Ator Rede  

 

É uma narrativa, uma descrição ou uma projeção na qual todos os atores fazem 

alguma coisa. Cada um dos pontos é uma encruzilhada. O texto sob esta concepção 

versa sobre quantos atores o escritor consegue ancorar como mediadores e sobre até 

que ponto logra realizar o social (LATOUR, 2012, p. 189). 

 

Nesta concepção, um relato ruim é aquele em que apenas uma porção de atores é 

considerada como causa dos outros elementos que tecem o social (LATOUR, 2012). 

Deste modo, será possível desdobrar os atores como redes de mediações. Neste 

sentido, no relato final o número de atores, ações e grupos estarão multiplicados num espectro 

bastante expandido e, as controvérsias em torno das questões da pesquisa, mapeadas. Cabe ao 

investigador como convocar e agregar os atores (LATOUR, 2012). 
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4.2 A IMPRESCINDIBILIDADE DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE PARA 

INVESTIGAÇÕES EM RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS 

 

A forma de conceber a natureza em cultos afro-brasileiros, nos quais cada elemento é 

habitado por uma potência divina, cada ser denota, de forma singular, um feixe de linhas 

convergentes e divergentes que conformam uma rede de interações e informações que 

conectam em volta de si e, a partir de si, entre diferentes estratos da existência (AUGRAS, 

1983). Pesquisas etnobotânicas, etnoecológicas e etnobiológicas em geral, ao abordarem os 

vínculos entre sociedade e natureza em cultos afro-brasileiros, têm os iniciados como fonte de 

informação, como porta-vozes da rede de interações com os elementos naturais, espíritos e 

suas correspondências simbólicas que permeiam os espaços onde os cultos são efetuados 

(ALBUQUERQUE, 2001; GUEDES et al, 1985, p.03-08; SERRA, 2002). Basta a questão de 

quais as plantas, ou elementos naturais utilizados em seus rituais, que a estreita rede de 

interação entre humanos, vegetais, deuses, espíritos, mitos, medicina, é evocada 

automaticamente, e pode ser mapeada (CALLON, 1994). 

Ao contrário da lógica moderna que busca calar os não-humanos – sem sucesso, pelo 

fato de ninguém falar por si mesmo, mas sempre por outra coisa – na religiosidade afro-

brasileira, pode-se averiguar que além dos não-humanos falarem por intermédio do aparelho 

de fonação – o iniciado –, também agem e se reagrupam em associações, tornando-se atores 

sociais em concomitante com humanos. Nesta conjuntura, por este regime da palavra que a 

ecologia política pode emergir em cultos afro-brasileiros, possibilitando análises que 

concebam humanos e não humanos e suas relações na mesma simetria, retratando suas lógicas 

sem a divisão entre sujeito e objeto que lhes omite (LATOUR, 2004).  

Pesquisas de enfoque etnobotânico, tais como realizadas por Guedes (1981), 

Albuquerque (1999) e Favaro (2015), relatam em seus resultados uma grande diversidade de 

atores humanos, não-humanos, intenções e interações ocorrentes em algumas casas de religião 

analisadas, por meio de técnicas de entrevistas e listagens-livres em diversos terreiros. Neste 

quadro, é pertinente evocar a monografia de Favaro (2015), elaborada pelo autor do presente 

texto, que registrou a existência de 181 espécies botânicas, entrevistando 14 sacerdotes, em 13 

terreiros, em três diferentes cidades do Sudoeste paranaense. A cada espécie também foi 

atribuída os seus usos e formas de interações com outras plantas, humanos e Orixás, de forma 

sucinta, já que as ciências naturais forneciam as ideias basilares para fundamentação teórica. 

A pesquisa revelou uma grande diversidade ecológica associada à esfera da prática religiosa e, 
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assim, engendrou o substrato para que emergissem ideias fundamentais para constituição do 

presente trabalho. Contudo, para que a ecologia política possa adentrar no estudo destes 

grupos de modo fecundo, é necessário um aprofundamento mais consistente voltado a 

visibilizar os atores que tecem as relações entre seres humanos/divindades/natureza.  

Cada informação que circula nestes cultos não pode ser aprendida de forma desconexa 

da rede na qual se insere. Para que a lógica que permeia a relação seres 

humanos/divindades/natureza seja assimilada, é necessário conviver com o grupo estudado e 

participar de suas atividades, como se fosse um integrante do mesmo (LATOUR, 2012). Um 

pesquisador que está habituado à convivência com o povo-de-santo, sabe que apenas uma 

entrevista com um representante de cada templo levanta muitas informações frívolas, parciais, 

ou que muitas vezes não condizem com a realidade do local (SILVA, 2015a), apesar de se 

tratarem de informações relevantes para as discussões de interesse para os etnobotânicos, que 

possuem focos nos debates das ciências naturais – cujo escopo das pesquisas concentram-se 

em mensurações de diversidade ecológica e florística, índices diversos, análises estatísticas, 

etc. – (ALBUQUERQUE; LUCENA; CUNHA, 2008).  

As dimensões intangíveis – valores, significados, religiosidades, sonhos – são 

indissociáveis dos elementos concretos agenciados nestas religiosidades, assim, é possível 

afirmar que no que diz respeito ao aglomerado de relações existentes nas esferas das relações 

entre humanos/divindades/natureza, as pesquisas cujo método se valeu de apenas uma 

entrevista com os representantes ou guardiões do conhecimento botânico de cada terreiro, 

deixam em aberto diversas lacunas sobre questões basilares da realidade investigada, porém, 

úteis como estudos exploratórios para desdobrar tais realidades. 

A complexidade que envolve a troca de conhecimentos dentro da lógica do povo-de-

santo, bem como as dificuldades do investigador em acessar tais informações em plenitude, é 

muito bem destacada por Silva (2015a): 

 

A forma como o conhecimento nas religiões afro-brasileiras é veiculada (em termos 

totalizantes de observação, e não fracionados em perguntas e respostas) faz com que 

nem sempre seja possível, para os religiosos, organizarem suas experiências de 

forma compartimentada, tal como lhe é solicitado pelo roteiro das entrevistas. O 

conhecimento é apresentado em forma de parábolas, de mitos, de casos 

aparentemente sem sentido imediato, em horas aparentemente inapropriadas, durante 

uma refeição, no intervalo de um ritual, enquanto se depenam na cozinha as aves 

sacrificadas ou se trituram as folhas para um banho. Um conhecimento que ouvinte 

só lentamente vai juntando para constituir sua compreensão da religião. Em função 

desses aspectos, as entrevistas com os membros das religiões afro-brasileiras são 

difíceis de serem realizadas dentro da lógica acadêmica de apreensão do 

conhecimento, e há uma intensa negociação entre entrevistador e entrevistado sobre 
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os conteúdos do que lhe é dito, tendo por base o contexto religioso que geralmente o 

antropólogo ainda não conhece (SILVA, 2015a, p. 44-45). 

 

O pesquisador, que em geral desconhece a etiqueta básica que envolve o ato de 

“conversar sobre a religião” e se portar diante de atitudes de seus interlocutores, 

enfrenta, portanto, grandes dificuldades para estabelecer diálogo com o grupo. 

(SILVA, 2015a, p.48-49). 

 

Para que informações mais profundas sobre a dinâmica destes cultos na relação entre 

seres humanos/divindades/natureza possam ser visibilizadas junto à diversidade ecológica 

latente nestes locais, continuar investigando as religiões afro-brasileiras por meio de métodos 

etnobotânicos e etnoecológicos não cabem às aspirações e discussões tecidas no presente 

trabalho, apesar de não excluir a fundamentação teórica elaborada por cientistas de áreas 

correlatas às etnociências, para complexizar as análises e reflexões – tais como os excelentes 

trabalhos elaborados por Albuquerque (2000; 2001), Albuquerque; Lucena & Cunha (2008), 

Camargo (1998), Guedes (1981), Serra (2002), dentre outros.  

Assim, a prática da observação participante é imprescindível, de acordo com Ludke & 

André (1986), o tempo mínimo de 6 meses de participação junto ao grupo é necessário para 

que o pesquisador assimile informações mais ou menos relevantes quanto à sua lógica e a 

visão êmica. A observação participante é um método no qual o pesquisador deve descrever o 

que permeia a população estudada com propriedade de como se fosse um membro deste grupo 

(WOLCOTT, 1975). 

Para ilustrar a importância que carrega uma observação participante para maior 

compreensão da realidade estudada, atrelada à busca de paradigmas e cosmovisões 

alternativas à modernidade, vale mencionar o exemplo da pesquisa de Evans-Pritchard (1937) 

entre os Azande, que desvelou e visibilizou a lógica da bruxaria do povo estudado, numa 

concepção que transcende a casualidade em que a mente do cientista é doutrinada, para 

conceber o mundo e suas relações – que não permite a tradução de realidades que não se 

adequam às interpretações engendradas pelo paradigma cartesiano –. Pritchard ([1937] 2016) 

relata em seu trabalho que sua mente adequada aos moldes ocidentais lhe conduziu a 

julgamentos que subestimavam o valor da lógica da bruxaria entre a população que 

investigava até lhe compreender como se fosse um Azande, por meio da convivência com os 

mesmos: 

 

Achei a princípio, estranho viver entre os Azande e ouvir suas explicações ingênuas 

sobre infortúnios que, a nosso ver, tinham causas evidentes. Mas em pouco tempo 

aprendi o idioma de seu pensamento e passei a aplicar noções de bruxaria tão 
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espontaneamente quanto eles, nas situações em que o conceito era relevante ... eu 

sempre discutia com os Azande e criticava suas afirmações ... (PRITCHARD, 2016, 

p.148). 

 

Ao conversar com os Azande sobre bruxaria, e observando suas reações em 

situações de infortúnio, tornou-se óbvio para mim que eles não pretendiam explicar 

a existência de fenômenos, ou mesmo a ação de fenômenos, por uma causação 

mística exclusiva. O que explicavam com a noção de bruxaria eram as condições 

particulares, numa cadeia causal, que ligaram de tal forma um indivíduo a 

acontecimentos naturais em que ele sofreu dano (PRITCHARD, 2016, p.149-150). 

 

A crença zande na bruxaria não contradiz absolutamente o conhecimento empírico 

de causa e efeito. O mundo dos sentidos é tão real para eles como para nós. Não nos 

devemos deixar enganar por seu modo de exprimir a causalidade e imaginar que, por 

dizerem que um homem foi morto por bruxaria, negligenciem inteiramente as causas 

secundárias que, em nosso modo de ver, são as razões reais daquela morte. O que 

eles estão fazendo aqui é abreviando a cadeia de eventos e selecionando a causa 

socialmente relevante numa situação social particular, deixando o restante de lado. 

Se um homem é morto por uma lança na guerra, uma fera numa caçada, ou mordida 

de cobra, ou de uma doença, a bruxaria é a causa socialmente relevante, pois é a 

única que permite intervenção, determinando o comportamento social 

(PRITCHARD, 2016, p. 153). 

 

Os raciocínios apresentados no trabalho de Pritchard influenciaram grandes 

pensadores críticos nos debates em sociologia e filosofia das ciências, tais como Thomas 

Kuhn e Paul Feyerabend, autores conceituados que estão dentro do debate epistemológico 

tensionado na seção 3 do presente estudo (CASTRO, 2016). Ao permitir uma lógica oriunda 

de fundamentos substanciais e ontológicos essencialmente divergentes do modo ocidental de 

conceber o mundo, Pritchard evidenciou a importância elementar da pesquisa participativa 

junto aos grupos estudados, para que novas interpretações da realidade emerjam e proliferem 

em diálogo com o conhecimento acadêmico, que poderão, talvez, orientar ou adensar ideias 

que aspiram a (re)valorização de epistemologias de fronteira. 

O modo de ensino e aprendizagem operante nos cultos afro-brasileiros exige que a 

conexão do pesquisador com os integrantes do templo não seja restrita às aplicações de 

entrevistas. Para que a realidade seja assimilada com um mínimo de consistência, uma longa 

observação participante é imprescindível para assimilação das regras, costumes e convenções 

que compõem as diretrizes do grupo estudado (FIRESTONE, DAWSON, 1981). Cada 

participante da pesquisa deve ser concebido como um mediador em plenitude, ou seja, ele 

transporta a voz dos actantes, traduzindo-a, lhe inserindo ou retirando elementos conforme a 

esfera subjetiva de suas experiências e conhecimentos, assim, o fator de incerteza estará 

sempre presente em investigação de qualquer espécie.  
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Vale salientar que se deve ter em vista que, o relato textual, como laboratório do 

cientista social, pode falhar tanto quanto o experimento laboratorial (LATOUR, 2012). Neste 

sentido, é pertinente realçar a reflexão de Silva (2015a) no que diz respeito ao fator de 

incerteza presente nas informações divulgadas tanto por representantes religiosos afro-

brasileiros, quanto por cientistas sociais: 

 

Entretanto, admitir que os pesquisados (assim como os antropólogos) “mentem”, ou 

contam “meias verdades” (como disse Rita Amaral), ou, ainda, têm uma noção 

diferente do que é a “verdade” (diferente, inclusive, em relação à noção de verdade 

com a qual os antropólogos trabalham), não reduz a importância dos seus 

depoimentos. Ao contrário, permite sondar os próprios limites do diálogo nesse 

contexto religioso (SILVA, 2015a, p.48-49) 
 

Contudo, mesmo com a profundidade de uma observação participante, as limitações 

do acesso a informações se mantém patentes em seus registros, pois a dinâmica religiosa dos 

grupos afro-brasileiros denotam que o aprendizado é vagaroso e sigiloso, cujas algumas 

tipologias de ensinamentos e práticas associadas podem ser consideradas até mesmo perigosas 

para serem transmitidas a indivíduos despreparados pelos conceitos e lógicas do grupo, 

destarte, se tratam de saberes que não devem ser expostos para indivíduos que não possuem a 

confiança e/ou preparos necessários para assimilação de suas dimensões. Muitas vezes os 

sacerdotes omitem diversos de seus conhecimentos para os iniciados, temendo perder seus 

domínios – pois são locais onde conhecimento e poder tomam proporções íntimas – ou temem 

que os conhecimentos ditos perigosos sejam utilizados contra si mesmos, como registraram 

Barros & Napoleão (2008) e Chaves (2012). Ademais, as idiossincrasias e intentos das 

questões que movem ações dentro dos terreiros, exigem em cada prática um modo de saber e 

fazer diferenciado, que não são possíveis de serem registrados em totalidade, em vista da 

forma fluídica e dinâmica dos mesmos serem concretizados.  

Muitas vezes, estes conhecimentos são adquiridos a partir do relacionamento 

individual dos iniciados com as entidades espirituais vinculadas aos mesmos, como ocorre 

frequentemente na Umbanda e cultos similares, nos quais, os sacerdotes alegam em seus 

discursos um modo de aprendizagem sem mediações (diretas) de outros humanos, mas por 

experiências oníricas, intuição, sensações, faculdades mediúnicas e descobertas interiores em 

geral, sempre correlacionadas às entidades espirituais e as competências individuais do 

humano em assimilar as informações oriundas da estrutura espiritual do grupo. Diversas 

destas informações de aprendizagem com o sobrenatural são zeladas com silêncio pelos seus 

detentores humanos, em razão de seus atributos idiossincráticos, íntimos e demasiadamente 
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peculiares. Destarte, nem mesmo um filho-de-santo que possui vínculos estreitos com o seu 

sacerdote instrutor assimila todo o seu conhecimento.  

Neste contexto, os conhecimentos que são disponibilizados ao pesquisador na 

observação participante, chegam ao mesmo com diversas rupturas e descontinuidades em 

relação aos seus atributos originais, em razão de suas limitações em assimilar aquele 

conhecimento sem participar efetivamente das atividades grupais. Tais rupturas e 

descontinuidades são radicalizadas no momento de transladar as informações para o texto 

etnográfico, no qual a complexidade dos saberes e fenômenos é brutalmente reduzida aos 

ditames elementares para que o texto científico seja aceito pelo universo acadêmico e suas 

leis, tal como adverte Silva (2015a): 

 

O texto etnográfico em geral é uma redução brutal das inúmeras possibilidades de 

interpretação da experiência de campo e do difícil exercício de alteridade realizado 

entre o antropólogo e seus interlocutores. Primeiro, porque o texto etnográfico, 

como qualquer forma escrita de representação, já é em si mesmo uma adequação ou 

transformação da realidade que se pretende inscrever, descrever, interpretar, 

compreender, explicar, etc. Segundo, porque, devido à própria natureza 

multifacetada e dinâmica da realidade social, não é possível conceber uma 

representação etnográfica que a reproduza integralmente (SILVA, 2015a, p.118). 

 

Os movimentos de ruptura e descontinuidade percorridos na reprodução da realidade 

analisada para o texto escrito, conduzem a reflexão de que assim como toda reprodução13, a 

elaboração de um texto elucida situações especificas e possui configurações oscilantes de 

tempo e espaço, contradições e convergências, que expressam as formas dos atores 

conceberem e dinamizarem suas existências, que torna o relato em uma síntese do todo 

(universo investigado) que perpassa o todo às suas parcelas e, das parcelas ao todo, de modo 

dialético (CORONA, 2006 apud CORONA, ALMEIDA, 2014).  

Os elementos do real permanecem no relato escrito, contudo, de modo transfigurado, 

que em vista de toda complexidade envolvida nos movimentos de reprodução, tornam o 

trabalho científico uma fonte riquíssima de incertezas de múltiplas diferentes naturezas e 

ações, reconfigurada entre as fronteiras consolidadas e rígidas que envolvem o seu exercício, 

dentro das quais, para que seja possível almejar algum nível de emancipação do grupo e 

simetria dos seus saberes nas assembleias públicas, no relato textual os actantes protagonistas 

                                                 
13 Nesta conjuntura, a reprodução é concebida como um fenômeno generalizado no qual as formas organizadas 

de conexões do real aspiram manter suas existências, contudo, sem uma linearidade harmônica ou perfeita dos 

elementos que aspiram permanecer. Nas dimensões existenciais percebidas pelos seres humanos, a reprodução 

ocorre em diversos estratos da realidade, nas dimensões biológicas (entre espécies botânicas, animais, 

micológicas, etc.) e, nas dimensões sociais tangíveis (econômicas, biodemográficas, escrita, fotográfica, etc.) e 

intangíveis (religiosa, cultural, simbólica, etc.) (CORONA, 2006 apud CORONA, ALMEIDA, 2014).  
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da realidade investigada devem explanar seus repertórios ontológicos e ações concretas numa 

posição central em relação as demais especulações teóricas e interpretações de terceiros sobre 

a mesma, considerando todas as limitações inatas e a curta proporção de tempo/espaço que o 

relato científico ocupa em sua construção.  

 

 

4.3 LÓCUS DE PESQUISA E A INSCRIÇÃO NA REDE 

 

A pesquisa foi desenvolvida no templo Espírita de Umbanda Abaça de Oxalá, 

localizado geograficamente no município de Pato Branco-PR, na Região Sudoeste do Paraná 

(Figura 01). Os primeiros moradores de Pato Branco eram procedentes do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina e se instalaram a partir de 1919 no local. Em 1924 estava consolidada uma 

comunidade chamada Vila Nova de Clevelândia, cuja população aumentava com a chegada de 

novos agricultores. Em 1947 Pato Branco se tornou um distrito, em 1952 foi elevado à 

categoria de município. Atualmente, o município possui 539,029 km² e uma distância de 

433,53 km da capital Curitiba, faz limite com oito municípios: Bom Sucesso do Sul, 

Clevelândia, Coronel Vivida, Honório Serpa, Itapejara D´Oeste, Mariópolis, Renascença e 

Vitorino. Pato Branco possui uma população estimada de 80.710 habitantes, na qual 55.352 se 

declaram da cor branca, 1.395 se declaram da cor preta, 15.199 se declaram da cor parda, 348 

se declaram da cor amarela e 76 se declaram indígenas. Cerca de 93,1 % desta população é 

residente em área urbana e 5,9% na área rural, de acordo com o censo demográfico do IBGE 

de 2010 (IBGE, 2017; IPARDES, 2017). 
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Figura 01: Localização geográfica do município Pato Branco – PR na Messorregião Sudoeste do 

Paraná, no Estado do Paraná, na América do Sul e em escala global.  

Fonte: Tabapira e Fiori (2008). 

 

Segundo o censo do IBGE de 2010, existem 8.427 indivíduos que se declararam 

praticantes de religiões afro-brasileiras no Estado do Paraná. No município de Pato Branco, 

não há registros de população que se diz praticante destas religiões, embora haja possibilidade 

de estarem difundidos entre os 56.830 indivíduos que se declaram católicos apostólicos 

romanos ou entre os 478 que se declaram espíritas (IBGE, 2017). O banco de dados da 

investigação etnobotânica junto aos 13 templos de cultos afro-brasileiros da Região Sudoeste 

do Paraná, levantados em 2015, pelo autor da presente dissertação, bem como as demais 

articulações do autor com diferentes terreiros em suas relações informais e subjetivas, 

possibilitaram perceber que os representantes dos templos se identificam majoritariamente e 
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naturalmente como espíritas. Presumivelmente, esta característica seja um dos fatores que 

promovem a omissão desta religiosidade perante o censo demográfico municipal.  

Foram identificados um total de 15 templos de religiosidade afro-brasileira ativos no 

município, que se identificam como centros espíritas de Umbanda, Candomblé e Batuque, 

entre os quais, o Abaça de Oxalá, local onde o presente estudo foi conduzido e elaborado. Foi 

efetuada uma etnografia no Abaça de Oxalá, que teve seu início em maio de 2016, a partir do 

momento em que o pai-de-santo Aldacir, representante do terreiro, confirmou a 

disponibilidade para que o templo pelo qual zela, fosse foco de um estudo etnográfico. Este 

contato se tratou de um segundo contato, pois tal pai-de-santo já havia sido mobilizado para 

efetuar o estudo etnobotânico de Favaro (2015). Deste modo, já haviam arquivos com 

informações prévias sobre o sacerdote, a estrutura de seu terreiro, suas práticas religiosas e 

actantes associados às mesmas. 

Antes de adentrar nas peculiaridades do processo etnográfico, vale salientar que a 

personalidade do investigador e suas subjetividades correlatas são latentes em seu trabalho, 

seu relatório retrata uma expressão de si mesmo, os conteúdos e experiências de vida que o 

pesquisador traz consigo se hibridizam aos resultados da pesquisa (PRITCHARD, 1985). 

Deste modo, as experiências relativas ao complexo processo sociológico, cultural, histórico e 

intelectual que o autor do texto foi submetido desde seu nascimento, cujo pesquisador é 

repleto de necessidades humanas: desejos, paixões, emoções, etc., influenciaram de modos 

inestimáveis a opção por investigar os cultos afro-brasileiros, bem como as formas de 

interpretar e expressar os resultados encontrados (MORIN, 2005; 2010). 

Nesta conjuntura, além do contato prévio do pesquisador junto ao povo-de-santo por 

meio de objetivos acadêmicos, o autor se interessa – de modo informal – pelos cultos afro-

brasileiros desde 2013, período em que conheceu diferentes terreiros, assistiu suas cerimônias, 

dialogou com sacerdotes, efetivou as práticas recomendadas pelos mesmos e pelos guias 

espirituais das giras em que participava como consulente, o que possibilitou germinar a 

iniciação religiosa do pesquisador dentro da religião de Umbanda, por meio de um terreiro de 

Umbanda Tradicional localizado no município de Pato Branco. Ao fim de 2015 as relações e 

atividades em tal terreiro foram cessadas em razão de motivações de ordem particular, 

contudo, não com a espiritualidade que assimilou e buscou interpretar e aplicar nas suas ações 

cotidianas. De todo o modo, o conhecimento pré-adquirido pelo investigador com o mundo 

religioso afro-brasileiro, lhe auxiliou a tecer as relações com maior fluidez dentro do Abaça 

de Oxalá – tanto com humanos, quanto com não-humanos, assim como aponta Silva (2016):  
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Portanto, ter participado da religião antes de pesquisá-la, apresenta a vantagem de 

saber como se inserir e trafegar pelos terreiros, relacionar-se com os seus membros e 

ler as entrelinhas de seus discursos, sendo uma ferramenta útil para abrir algumas 

portas e facilitar a observação participante, embora essa vantagem não elimine certas 

dificuldades ou coloque outras (SILVA, 2016, p. 71). 

 

O convite para o sacerdote Aldacir participar da pesquisa, foi realizado no dia 29 de 

março de 2016, pessoalmente, em sua residência, quando o autor deste trabalho e sua 

companheira pesquisadora de cultos afro-brasileiros, Dalvana Fernandes, estavam realizando 

levantamento dos representantes dos cultos afro-brasileiros que consentiam com a proposta de 

efetuar uma investigação etnográfica no espaço de seus templos no decorrer dos 24 meses de 

dissertação. Após o aceite do sacerdote, o mesmo convidou os dois pesquisadores para 

assistirem uma cerimônia em seu templo, na sexta-feira, dia 31 de março de 2016.  

Esta cerimônia, chamada de gira, foi dirigida do início ao fim, pelo Exu Tranca-Rua 

das Sete Encruzilhadas, incorporado no pai-de-santo Aldacir, na companhia da cambone e 

esposa do sacerdote, chamada Iva, a filha-de-santo Marli, que incorporou a Preta-Velha Vovó 

Maria Conga, e mais nove consulentes, dos quais os dois pesquisadores estavam integrados. 

Durante a conversa com o Exu Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, o investigador revelou sua 

identidade religiosa, seus caminhos trilhados na senda da iniciação dentro da Umbanda e 

buscou compreender alguns aspectos elementares da dinâmica do terreiro e seus trabalhos 

efetuados, bem como, questões oportunas sobre as práticas mágico-religiosa do templo e de 

ordem particular da vida do pesquisador.  

Neste diálogo, bem como em outros momentos pertinentes desta e das muitas outras 

giras que foram possíveis participar posteriormente, eram evidentes que a cognominação 

central que os guias espirituais da casa, Pai Aldacir e Cambone Iva, empregavam e 

alternavam para identificar o templo e suas práticas mágico-religiosas, com as nominações de 

Espírita/Espiritismo. A evocação do termo “Espiritismo” foi corrente em todos os diálogos. 

Neste particular, o termo Espiritismo é empregado de modo genérico, que expressa 

majoritariamente quaisquer espécies de práticas mágico-religiosas afro-brasileiras. Entretanto, 

quando o Espiritismo Kardecista era deslocado pelas narrativas, sempre era acompanhado de 

outro termo que lhe especificava e diferenciava na grande categoria de Espiritismo, tais como 

“Espiritismo de Mesa Branca” e “Espiritismo da Linha de Alan Kardec”. 

Os conteúdos do diálogo tensionado entre o pesquisador e o Exu Tranca-Ruas das Sete 

Encruzilhadas na primeira visita do pesquisador a uma cerimônia do terreiro, expandiu o 

dispositivo que Callon (1986) nomina de “interessamento”, no qual, a conexão entre os atores 
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foi dilatada a partir de ideias que lhes colocaram em maior proximidade e familiaridade. O 

pesquisador em suas subjetividades se identificou com as práticas mobilizadas no local e o 

Exu deixou em aberto uma possibilidade futura de iniciação, apesar de deixar esclarecido que 

seu cavalo (médium) rejeitava a possibilidade de abrir a corrente para mais filhos-de-santo.  

O dispositivo de interessamento foi adensado na segunda gira assistida pelo 

pesquisador, após um mês que presenciou o primeiro ritual no terreiro. Nesta cerimônia, 

dirigida inicialmente pelo Exu Caveira do Pai Aldacir, o pesquisador colocou em exposição 

uma experiência onírica excêntrica que havia experimentado alguns dias antes, envolvendo 

actantes que compõem religiosidade afro-brasileira. De acordo com o Exu Caveira, de forma 

sintética, o sonho se tratou de uma comunicação das divindades que acompanham o 

investigador, solicitando ao mesmo para prosseguir sua iniciação dentro da religiosidade afro-

brasileira. Para realizar o desfecho da gira, o Exu Caveira deu passagem ao Exu que é o “Bará 

da casa”, “chefe do terreiro”, Exu Sete Ventanias, ou simplesmente “Seu Sete”. Foi por meio 

do convite efetuado por este Exu que o terreiro abriu as portas da iniciação para o 

pesquisador, lhe informando que se seus Orixás sentirem afinidade com a casa, um novo 

processo de iniciação poderia ser inaugurado. Neste particular, percebe-se que para adentrar a 

rede no terreiro de modo mais aprofundado, foi necessário um consentimento triplo: do 

sacerdote representante do terreiro, do Exu chefe do terreiro e dos Orixás do aspirante.  

Após três meseses, em julho de 2016, o pesquisador retornou ao terreiro, numa 

consulta particular com o Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, na qual informou o aceite 

para a iniciação no local. A partir de tal evento, a participação e registro das giras se tornaram 

semanais, possibilitando realização de uma observação participante assídua até o dia 08 de 

dezembro de 2017, última gira em que o pesquisador se fez presente para coletar informações 

etnográficas, data em que o respectivo terreiro entrou em férias.  

Sob o prisma da Teoria Ator Rede, uma observação participante enquanto membro do 

grupo é desejável, pois de acordo com Latour (2012) o pesquisador não deve apenas observar, 

mas também participar das dinâmicas de constituição do mundo em concomitante com 

aqueles que estão seguindo para registrar novidades de modo mais aprofundado, nas relações 

que busca analisar (LATOUR, 2012). Inclusive, pesquisas junto à determinadas comunidades, 

elaboradas por integrantes das mesmas, têm demonstrado uma rica perspectiva para as 

pesquisas etnográficas: 

 

Cada vez mais a etnografia vem se consolidando como uma atividade acadêmico-

profissional realizada inclusive por povos antes considerados apenas “objetos” desse 
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conhecimento. “Sujeitos” e “objetos” na antropologia têm mudado de perfil em 

decorrência das mudanças nas relações políticas, econômicas e culturais entre os 

países que tradicionalmente “produziram” os primeiros e os continentes que 

tradicionalmente “forneceram” os segundos (SILVA, 2015a, p. 24). 

 

Os aspectos subjetivos do pesquisador com o povo-de-santo são elementos 

significativos na coleta e análise das informações na pesquisa participante. A compreensão 

deste universo religioso (e consequentemente de si mesmo sob novas perspectivas descobertas 

durante o campo) articula sentimentos e emoções intensas experimentadas pelo investigador 

(SILVA, 2016). “Independente de ser cético ou crente, é muito difícil, para quem contata o 

Candomblé, não experimentar certas sensações como se estivesse na soleira de uma porta que 

se abriu para um mundo distante e próximo, real e sobrenatural, visível e invisível, atraente e 

repulsivo” (SILVA, 2016, p.67). As afirmações de Silva (2016) apesar de concentradas na 

dinâmica dos Candomblés, podem ser dilatadas para outros segmentos de religiosidade afro-

brasileira. 

Os sentimentos e emoções referentes ao numinoso experimentados pelo investigador 

enquanto participante interno das atividades mágico-religiosas do templo em concomitante 

com o processo etnográfico, eleva a complexidade do diálogo cultural e de saberes que 

tencionam a concretização da pesquisa. Este processo engendrou desvantagens e vantagens 

para a coleta de informações, de acordo com as diretrizes que envolvem o cotidiano do 

terreiro. (SILVA, 2015a). Por exemplo, foram expressivas as dificuldades no relacionamento 

com outros terreiros da Região Sudoeste do Paraná, com os quais o pesquisador tecia 

conexões para fins de pesquisas, em razão das relações ásperas e espinhosas que os terreiros 

tecem uns aos outros, ou a dificuldade de estar atento em todo o momento na dinâmica do 

local para registrar os rituais em plenitude, em razão do mecanismo de incorporação das 

divindades que passaram a operar no investigador no ano de 2017. Dentre as vantagens, vale 

mencionar a prontidão para registrar a dinâmica do grupo um olhar interno da religião, bem 

como o acesso às informações e giras restritas aos membros do templo, muitas das quais não 

podem ser reveladas, possibilitando captar a realidade estudada em matizes que passariam 

despercebidas se a perspectiva estivesse sob um prisma externo.  

O fato do “sujeito” da pesquisa ser o “objeto” concomitantemente, por meio da 

iniciação, com um arcabouço teórico que não permite a divisão entre ambos, aspirando 

registrar de modo simétrico a racionalidade que opera em uma população marginalizada pela 

modernidade, denota a presença da “desobediência epistemológica” anunciada por Mignolo 

(2008) como imprescindível para descolonização do pensamento, tornando esta pesquisa 
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relevante para incitar reflexões e contribuições no desmantelamento da lógica que sustenta a 

modernidade, expandindo as vias para que o mundo seja concebido de modo mais amplo 

(SILVA, 2015a). 

 

 

4.4 ENGENDRANDO UM RELATO 

 

A Teoria Ator Rede se mostra aberta para que seus conceitos e ferramentas possam ser 

utilizados em análises etnográficas em cultos afro-brasileiros para desvelar a natureza que 

interage e agrega junto aos mesmos (LATOUR, 2012). A partir dela, os não-humanos que 

constituem a vasta rede destes cultos passam a ter voz por meio dos seus porta-vozes 

humanos, que traduzem o significado das ações dos não-humanos de acordo com a epistême 

do grupo ao qual pertencem. Por exemplo, os não-humanos articulados nos rituais afro-

brasileiros – Orixás, Eguns, Guias Espirituais diversos, Santos, Exus, ocutás, plantas, etc. – se 

manifestam em ações que são tão reais quanto seus atributos imaginários representados pelos 

humanos que tecem seus relacionamentos com eles.  

Nesta pesquisa, os porta-vozes que delineiam a rede investigada, são distribuídos em 

dois grandes grupos. Um grupo é composto exclusivamente pelos participantes humanos e 

espirituais que transitam no templo (o sacerdote Aldacir, filhos de santo, cambones, 

consulentes e guias espirituais). Outro grupo é constituído pelos interlocutores acadêmicos e 

documentos, livros, jornais, documentários que anunciam a relação entre seres 

humanos/divindades/natureza sob a perspectiva dos praticantes sobre Umbanda e Quimbanda. 

As informações da observação participante foram geradas a partir de anotações de 

campo, fotografias, transcrições de entrevistas e desenhos. O registro escrito é o método mais 

destacado, pois é por intermédio de descrições que a situação, processos e motivações podem 

ser compreendidos e interpretados (GODOY, 1995). A forma dos registros se desenvolveram 

na análise documental, através das anotações no próprio material analisado, objetivando 

engendrar um relato Ator-Rede no qual foi desdobrado um maior número de atores, 

mediadores e controvérsias que se conectam às práticas associadas as relações entre seres 

humanos/divindades/natureza no Abaça de Oxalá. 

A prática de registrar rituais e celebrações que ocorrem dentro de um templo religioso 

afro-brasileiro por meio de gravações de vídeos e fotografias é ordinária no cotidiano destes 

locais, além de ser efetuada por pesquisadores, também é realizada muitas vezes pelos 
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religiosos (SILVA, 2015a; TEIXEIRA, 2005). Destarte, registros fotográficos foram 

elaborados visando ilustrar com maior detalhamento a dinâmica do encontro das forças 

naturais e sobrenaturais relacionados à natureza dentro do templo. O registro fotográfico dos 

locais do templo, instrumentos mágicos, assentamentos, oferendas, de médiuns incorporados 

com seus guias espirituais, foram realizadas de acordo com o consentimento do Pai Aldacir, 

representante do terreiro, e dos médiuns e espíritos envolvidos nestes registros. Apenas houve 

restrição com o registro fotográficos de alguns assentamentos, trabalhos e firmezas que eram 

realizados na canjira, que se trata da casa dos Exus, onde apenas iniciados e pessoas 

autorizadas possuem permissão para transitarem nela.  

Os registros da experiência etnográfica, actantes, datas, fontes, reflexões, análises e 

insights do autor foram realizados por meio do uso de diário de campo durante as giras, 

conforme o consentimento do sacerdote representante do terreiro e seguindo as orientações de 

Latour (2012) “registrar, não filtrar, descrever, não disciplinar, essas são as Leis e os 

Profetas”, aspirando um pouco mais de objetividade nas análises (LATOUR, 2012, p.88). 

Vale salientar que gestos, expressões, entonações, sinais não-verbais, hesitações, alterações no 

ritmo, e qualquer comunicação não verbal foram congruentes de se tomar nota, relevantes 

para compreender e validar o que foi dito pelo informante (LUDKE, ANDRÉ, 1986). 

É necessário zelar com cautela o uso do diário de campo, pois o diário de campo 

como instrumento metodológico é de extrema relevância para concretização da etnografia. É a 

partir de seu uso criterioso que se atribui o sucesso da pesquisa, tal como aponta Silva 

(2015a): 

 

No diário de campo, o antropólogo procura registrar para si e construir, aos poucos e 

precariamente, suas observações, sua primeira leitura dos sistemas culturais que 

investiga (parentesco, rituais, economia, organização social), além de registrar 

insights (rápidos clarões de sentido que repentinamente parecem fornecer as chaves 

com as quais as portas fechadas da cultura do outro se abrem), anotar dúvidas e 

expor perplexidades inconfessáveis. A utilidade do diário de campo, reside, 

entretanto, menos na objetividade dos fatos observados e mais no que ele permite 

enxergar através dele: os fatos sob a forma como os “inscrevemos” e os 

transformamos em “dados etnográficos” (SILVA, 2015a, p.64).  

 

O conteúdo do diário de campo desloca diversos componentes da dinâmica interna do 

grupo: comportamentos; motivações; nomes, diferenciações, natureza e peculiaridades dos 

humanos e divindades presentes nas datas ou das divindades mobilizados nas narrativas e 

preces que ocorriam durante os rituais; concepções cosmológicas; técnicas de se relacionar 

com os actantes sobrenaturais, tais como orações, gestos, receitas de feitiços, banhos e 
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defumações para as mais diversas finalidades, preces, tipologias de oferendas, pontos 

cantados, pontos riscados, etc., receitas de remédios caseiros e vegetais empregados nos ritos; 

os principais assuntos discutidos pelos consulentes e demais integrantes do terreiro dentro ou 

fora dos contextos ritualísticos; conflitos familiares, com a vizinhança, com outros religiosos, 

principalmente evangélicos e outros terreiros de orientação afro-brasileira do município. 

Enfim, todo componente possível de ser percebido pelo etnógrafo, foi registrado em seu diário 

de campo.  

A partir dos registros do diário de campo, foram elaboradas tabelas de 

correspondências, entre elementos da natureza, rituais, objetos diversos, entes sobrenaturais, 

suas atuações, locais e situações circunscritas à realidade da rede do terreiro, visando mapeá-

los. Também foram elaboradas fichas de identificação dos Orixás, nas quais foram 

organizadas contendo nomenclaturas, tipologias de atuações, atores-redes, peculiaridades e 

rituais, bem como gesticulações, saberes, comportamentos, temperamentos vinculados 

mesmos. Os conteúdos e reflexões inerentes as relações entre seres 

humanos/divindades/natureza foram deslocados para outro registro de notas, que engendrou 

novas reflexões e insigths, possibilitando identificar os dispositivos, conexões, mediadores, 

conectores, semi-padrões, percursos, questões de interesse, que tecem e movimentam a rede 

do local.  

A dinâmica da observação participante possibilitou a aplicação de 17 entrevistas 

informais com humanos, a fim coletar informações do perfil dos participantes do templo, bem 

como dos actantes em suas relações com eles, deslocados pelas narrativas. Os indivíduos 

entrevistados contam com cinco integrantes ativos do terreiro – que são os porta-vozes e 

mediadores humanos centrais para acessar a rede deste agregado social – uma ex-integrante – 

que no primeiro ano da etnografia esteve presente em todas as giras, contudo, por motivos de 

ordem particular se desligou do terreiro enquanto integrante da corrente, porém ainda lhe 

frequenta sazonalmente como consulente – e onze consulentes, dos quais, dois se fizeram 

presentes apenas uma vez, que cederam relatos pertinentes de suas impressões dos rituais. 

Vale ressaltar que, com excessão do Pai Aldacir, Cambone Iva e filha-de-santo Dalvana, os 

quais o primeiro nome emerge nas descrições de acordo com o consentimento dos mesmos, os 

demais nomes dos actantes humanos são fictícios. 

Vale salientar que o pai-de-santo Aldacir, é o humano que estabelece o maior número 

de mediações entre a sociedade, divindades e natureza no Abaça de Oxalá, bem como, fornece 

a maior quantidade de informações concernentes à prática religiosa afro-brasileira no local, 
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pois é o sacerdote do mesmo. A literatura revela que o ofício sacerdotal é a incumbência que 

detém maior autoridade nas religiões afro-brasileiras, já que se trata do indivíduo portador da 

maior quantidade de axé dentro de um terreiro, acima dele apenas seus Orixás. A autoridade 

exercida pelo sacerdote é circunscrita às relações que eclodem em seu terreiro, contudo, em 

seu templo sua palavra é lei e presta obediência apenas aos entes espirituais responsáveis pela 

dinâmica do templo, os Orixás (BERKENBROCK, 1997; SILVA, 2015a), tal como afirma o 

Pai Aldacir num diálogo com o pesquisador:  

 

O dia que você abrir o seu chão, quem vai mandar lá é só você. Você vai decidir o 

que deve ser feito e ninguém terá que se meter. Você só vai fazer diferente do que 

quer se o teu Orixá mandar. Se o Orixá mandar, aí é teu dever obedecer, porque ele 

sabe o que diz e faz [...] Os Orixás que vem, se veem coisas erradas, eles botam 

ordens, e a ordem deles é lei (Pai Aldacir). 

 

Destarte, nas relações que emergem no Abaça de Oxalá, o Pai Aldacir como sacerdote 

é o humano que ocupa uma localização central da rede de actantes rastreada no lócus de 

pesquisa, tal como Anjos (2006), considerou a mãe-de-santo do local em que pesquisou como 

“certamente a principal figura de todo esse processo, pelo menos para essa análise” [...] 

(ANJOS, 2006, p.97). Silva (2015a) corrobora com tais informações afirmando que:  

 

Nas religiões afro-brasileiras, a estrutura hierárquica que localiza as pessoas por sua 

senioridade iniciática, cargo e importância no grupo dificulta um diálogo 

indiferenciado do antropólogo com todas as pessoas do terreiro, ao menos de forma 

explícita ou oficial. Devido à posição elevada do pai ou mãe-de-santo na estrutura 

hierárquica, a pesquisa que não faz dele a figura principal a ser indagada, 

entrevistada e observada de certa forma coloca-se em contradição com a visão do 

grupo, que tem no seu sacerdote o supremo guardatário do conhecimento ao qual 

todos devem recorrer, inclusive o antropólogo (SILVA, 2015a, p.39). 

 

A mobilização deste suporte teórico em concomitante com as afirmações efetivadas pelo Pai 

Aldacir, permite ao autor do presente trabalho justificar a predominância deste participante da 

pesquisa de forma direta ou indireta (pelo dispositivo da mediunidade quando incorporado 

pelos Orixás) no deslocamento das narrativas que seguirão a partir deste momento no relato 

textual.  

Foram nove entidades espirituais que foram entrevistadas formalmente no percurso da 

pesquisa etnográfica, as quais possuíam presença mais frequente no desenvolvimento das 

giras. No Abaça de Oxalá, assim como em outras denominações afro-brasileiras presentes na 

Região Sudoeste do Paraná, identificam os actantes sobrenaturais que atuam como guias 

espirituais do templo sob a cognominação genérica de “Orixás”, termo que será empregado a 
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partir de então ao se mencionar tais atores no relato. Por meio da mediunidade do Pai Aldacir, 

foram entrevistados o Exu Sete Vetanias, Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, Exu Tiriri 

das Sete Encruzilhadas, Exu Caveira, Pomba-gira Sete Saias e Preto-Velho Pai Guiné. Por 

meio da mediunidade da filha-de-santo Yasmin, foram entrevistados o Exu Tranca-Rua das 

Almas e a Pomba-gira Capa-Preta. A Maria Padilha das Almas foi entrevistada pela 

mediunidade da ex-integrante do terreiro Marli, e da atual filha-de-santo Dalvana. 

Não foi necessário estabelecer entrevistas padronizadas, já que a concretização de 

entrevistas foi efetuada como componente metodológico da observação participante, além de 

desmantelar a formalidade que envolve o processo da pesquisa, que pode influenciar no modo 

em que as informações são reveladas pelo entrevistado. As entrevistas foram registradas por 

maioria das vezes por anotações no próprio diário de campo, e algumas vezes por gravação de 

voz quando era oportuno (LUDKE, ANDRÉ, 1986).  

Contudo, o registro das informações acerca do templo não se limita às entrevistas 

mencionadas, pois houve a possibilidade de observar e registrar as ações e narrativas de 

diversos Orixás que incorporaram nos médiuns da casa, bem como, observar e registrar as 

diferentes tensões, controvérsias, memórias, saberes, motivações, comportamentos, 

experiências oníricas, emoções e ações das diferentes categorias de humanos (pai-de-santo, 

cambones, médiuns de incorporação e consulentes) que tecem relações diretas no Abaça de 

Oxalá. Em tais registros também existem explanações cosmológicas e doutrinárias proferidas 

pelo Pai Aldacir ou por seus Orixás, receitas de trabalhos mágico-religiosos (nos quais a 

natureza é mobilizada de diversas formas), componentes dos variados ritos efetivados durante 

as giras ou outros momentos em que o pesquisador pode se fazer presente. 
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5. AS CIÊNCIAS DAS ENCRUZILHADAS: ENERGIAS QUE CONECTAM 

MÚLTIPLAS REALIDADES 

 

5.1 O RELACIONAMENTO DA SOCIEDADE COM OS ORIXÁS: DISPOSITIVOS DE 

INSCRIÇÃO NA REDE 

 

A partir do contato dos humanos locais com o pai-de-santo como autoridade central do 

terreiro, a sociedade adjacente adentra a rede de actantes que perpassa o local, acionando as 

relações entre sociedade, divindades e natureza. Além do pai-de-santo, os humanos que 

articulam relações no Abaça de Oxalá são distribuídos em dois grandes agrupamentos, que 

mobilizam diferentes formas e níveis de relacionamentos com os não-humanos que tecem a 

rede do terreiro. Um grupo é constituído pelos clientes que procuram os serviços e orientações 

espirituais do pai-de-santo para resolução das mais diversas e específicas situações e 

motivações, numa relação de negociação direta, na qual ambos são beneficiados mutuamente 

em seus interesses pessoais (ANJOS, 2006). Outro grupo é constituído pelos filhos da casa, 

que se diferenciam dos clientes sobretudo a partir de um sistema de ensino e aprendizagem 

que envolve uma dimensão de conexões e responsabilidade mais elevada com as forças 

espirituais que permeiam as relações do terreiro e a religiosidade afro-brasileira.  

Ambos os grupos podem ser identificados genericamente como consulentes, pois 

tecem maior parte das relações com as forças espirituais do templo a partir dos diálogos que 

eclodem no dispositivo das consultas com os Orixás por mediação do Pai Aldacir. Este 

dispositivo pode ser acionado via consulta privada, a qual requer uma troca monetária para 

que ocorra, ou por meio das giras abertas, onde o consulente gratuitamente dialoga com os 

Orixás. As consultas apresentam diferentes conteúdos de acordo com a motivação do 

consulente, contudo, os conteúdos direcionados aos filhos-de-santo envolvem um nível de 

profundidade, esclarecimento e supervisão de maior amplitude comparado aos diálogos 

tensionados entre os Orixás do Pai Aldacir e clientes, por isto, também existem as giras 

fechadas, nas quais os filhos irão receber ensinamentos restritos aos iniciados.  

O conceito de “cliente” é êmico na realidade investigada, assim como ocorre em 

outros cultos afro-brasileiros, tal como relatado por Anjos (2006), Barbosa Neto (2012) e 

Ramos (2015) em templos de Linha Cruzada no Rio Grande do Sul, e Negrão (1996) e Prandi 

(2001) na Umbanda em São Paulo. Os clientes do Abaça de Oxalá normalmente adentram sua 

rede de actantes a partir de indicações de humanos – clientes ou filhos – que já estão 
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conectados nela. Neste particular, o terreiro investigado apresenta controvérsias em relação 

aos terreiros locais que divulgam seus trabalhos por meios publicitários de marketing, pois, de 

acordo com o Pai Aldacir, logo ao início de sua atuação como sacerdote, o Exu Tranca-Ruas 

das Sete Encruzilhadas por via da incorporação designou que a divulgação dos benefícios 

disponibilizados pelo templo seria circunscrita àqueles que já estão conectados nele, em 

especial, pelos clientes que obtiveram e obtém resultados significativos e satisfatórios que, de 

modo espontâneo, agem como porta-vozes e mediadores do terreiro perante a sociedade civil, 

propagando a existência do local, testemunhando seu prestígio e ação mágica concreta. 

O grupo conformado pela categoria dos clientes se trata do círculo de humanos mais 

volumoso e diverso do templo em termos quantitativos. O Pai Aldacir alega que a quantidade 

de clientes que mobilizaram e mobilizam as atividades espirituais no terreiro em 10 anos de 

existência é demasiadamente ampla, que não é possível resgatar com sua memória um número 

preciso ou aproximado, já que a passagem destes no local é cotidiana e diversa. O pesquisador 

conseguiu averiguar um número de 40 clientes que mobilizaram a rede do terreiro durante o 

período da pesquisa. Maioria dos clientes habitam em Pato-Branco e municípios adjacentes, 

tais como, Clevelândia, Itapejara D’Oeste Chopinzinho, Honório Serpa, Francisco Beltrão, 

Bom Sucesso do Sul, Coronel Vivida, Palmas, dentre outros. Também há clientes oriundos de 

regiões mais distantes do Brasil e do globo, tais como aqueles que habitam os Estados do Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul e a Itália. Geralmente, com poucas exceções, as relações dos 

clientes com o templo são restritas as negociações e permutas dos serviços mágico-religiosos, 

sem maior desenvolvimento de vínculos fraternais e espirituais com os actantes integrantes do 

terreiro.  

Maior parte dos actantes humanos que se inscrevem na rede do terreiro adentram a 

mesma via consulta privada, que a partir do diálogo com um Orixá incorporado no Pai 

Aldacir, é estabelecida uma conexão pioneira com as forças espirituais que articulam no 

terreiro. A consulta privada é registrada em diversas instituições religiosas afro-brasileiras, 

nas quais cada casa de religião apresenta métodos e técnicas particulares para concretizá-la 

(CONCONE, 1987; CHAVES, 2012). No Abaça de Oxalá, estas consultas podem consistir na 

leitura do baralho cigano14, ou no diálogo com os Orixás da Linha de Esquerda que regem o 

                                                 
 14O jogo oracular do baralho de lâminas ciganas apenas é acionado se o cliente solicitar ao sacerdote que seja 

efetivado, deste modo, se torna um método tido como secundário pelos actantes, em razão de menor frequência 

de uso no cotidiano do templo. Contudo, neste dispositivo o Pai Aldacir aciona as forças do povo do oriente para 

auxilia-lo a interpretar o oráculo para o consulente e, segundo relatos, o Cigano André encosta e irradia suas 

vibrações para trazer esclarecimento sobre a leitura. 
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terreiro, por via da incorporação, sendo este o método o mais frequente para atendimento da 

clientela, além de expressar a predileção do Pai Aldacir sobre sua predileção por tal técnica: 

 

“Eu prefiro incorporar, aí vêm os compadres, eles falam o que deve ser dito e fazem 

o que deve ser feito e eu não vejo e nem lembro nada, melhor coisa. Depois da 

consulta, a Iva me conta o que aconteceu e repassa as instruções dos Orixás. Mas 

tem cliente que gosta de ver as cartas, e quando eles pedem, eu faço a leitura sem 

incorporar, mas mesmo assim, os Orixás encostam e me esclarecem na intuição 

sobre o que devo dizer para o cliente” (Pai Aldacir, 2017). 

 

A maioria das relações tecidas entre os consulentes e o Abaça de Oxalá durante as 

consultas particulares se dão pela mediação dos compadres Exus, dos quais os Exus Sete 

Ventanias, Tiriri das Sete Encruzilhadas, Exu Caveira e Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas 

alternam o protagonismo de agirem como porta-vozes do terreiro perante a sociedade civil 

que lhes acionam. Neste sentido, no local estudado, Exu mantém o status de divindade 

elementar da comunicação, fundamental no atendimento aos clientes em diversos cultos afro-

brasileiros (CAPONE, 2004; PRANDI, 2001; SILVA, 2015b). Grande parte dos clientes 

requerem sigilo nestas relações com o templo, pois podem expressar motivações 

demasiadamente íntimas e peculiares do indivíduo, tal como afirma o Pai Aldacir 

“dependendo do assunto que o cliente traz, muitas vezes nem a Iva fica por perto, pois ele 

pede que apenas eu ou os Orixás saibamos de sua situação” (Pai Aldacir, 2016). Em razão do 

caráter privado e confidencial de tais consultas, não foi possível desdobrar a rede de actantes 

de modo que contemplasse as dimensões que são acionadas cotidianamente nestas relações na 

complexidade que lhes é inerente.  

Apesar de não ter sido possível investigar com profundidade as relações que eclodem 

nas consultas particulares no terreiro, as mesmas foram registradas em sete diferentes 

situações, duas das quais foram solicitadas individualmente pelo pesquisador ao pai-de-santo, 

quatro consultas foram efetuadas em conjunto com a pesquisadora e filha-de-santo Dalvana, 

três das quais ambos foram motivados por suas subjetividades e apenas uma foi conduzida 

fomentada por questões acadêmicas explícitas, tal como a entrevista efetuada com a Pomba-

gira Sete Saias do Pai Aldacir, entretanto, mesmo nesta consulta, antes de que a entrevista 

fosse efetuada, estes consulentes que são filhos-de-santo e pesquisadores solicitaram 

intervenções da Pomba-gira em áreas específicas de suas vidas15. Entre as sete consultas 

                                                 
15 A questão de dois filhos-de-santo que pesquisam academicamente o mesmo terreiro toma dimensões 

complexas na tensão entre as identidades religiosas e identidades científicas dos mesmos, pois, foi possível 

averiguar que embora nos momentos oportunos questões relevantes para o desdobramento de suas pesquisas 

eram acionadas conscientemente e planejado pelos pesquisadores, as motivações que lhes conduziam as 
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particulares mencionadas, apenas uma foi registrada a partir de um cliente que pela primeira 

vez acionava as forças mágicas do terreiro para auxílio em sua vida cotidiana, por meio do 

consentimento do pai-de-santo e do cliente.  

É pertinente ponderar que também existem indivíduos localizados na categoria de 

clientes que podem desenvolver maiores conexões com a rede do terreiro, tal como aqueles 

que conquistam vínculos de amizade e companheirismo com os representantes humanos (Pai 

Aldacir e Cambone Iva) e não-humanos (Orixás) do mesmo, e assim, são convidados para 

participação das giras como consulentes, as quais são públicas e sem cobrança de valor 

monetário, para legitimar a prática da caridade, conceito caro para a Umbanda em geral16. A 

caridade consiste em prestar auxílios mágico-religiosos para a humanidade com ausência da 

cobrança do valor monetário. Neste particular, vale ressaltar a observação de que existem 

clientes que conversam com os Orixás apenas em consultas privadas, mas aparecem nas datas 

de giras públicas apenas para deixar um “agrado” (presente) para o Orixá e logo se retiram, 

como ato de agradecimento à concretização de seus pedidos. 

O pesquisador observou um trânsito de 26 pessoas que se incluem na categoria de 

clientes que participam das giras, 12 dos quais foram entrevistados para os objetivos da 

presente pesquisa. Oito destes 12 clientes, já apresentavam familiaridade com as práticas 

mágico-religiosas de outros terreiros dentro e fora da Região Sudoeste do Paraná, o que 

possibilita maior diálogo e interação com os actantes que representam o templo Abaça de 

Oxalá. Contudo, como os consulentes clientes não possuem as prescrições de ordem 

institucional que os filhos-de-corrente têm com o terreiro para cumprirem as normativas que 

estruturam a corrente espiritual do templo, podem se retirar mais cedo destas giras abertas e, 

quando ocorre de todos os clientes se retirarem, a fisionomia dos conteúdos dos diálogos com 

os Orixás do Pai Aldacir, toma um nível de detalhamento mais elevado. 

                                                                                                                                                         
consultas particulares não possuíam vínculos diretos e explícitos com o universo acadêmico, tanto que, em 

algumas situações, o diálogo referente às questões premeditadas da pesquisa eram guardadas para esclarecimento 

em outro momento futuro, em razão da densidade de informações que as motivações subjetivas suscitavam em 

cada consulta. Contudo, mesmo que as motivações particulares e subjetivas não tenham sido planejadas como 

questões de pesquisa propriamente ditas, as informações engendradas a partir delas possibilitou ao pesquisador 

desdobrar e mapear a rede de actantes do coletivo do templo de modo espontâneo e informal. 
16 O Caboclo das Sete Encruzilhadas por intermédio de Zélio Fernandinho de Morais afirmou dia 15 de 

novembro de 1908 que a “Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade”. Apesar de se tratar 

de um conceito oriundo do Espiritismo Kardecista, e de muitos terreiros alocados à classe média lhe praticarem 

com fidedignidade à matriz kardecista, Negrão (1994; 1996) demonstra que as Umbandas que mantém maior 

vínculo com a ancestralidade africana res-significam este conceito para que possa estar em consonância com as 

demais práticas que eclodem num terreiro (as quais muitas vezes são cobradas), destarte, as giras abertas 

expressam uma forma de permitir a hibridização da religiosidade de matriz africana com os conceitos que 

permeiam o mundo ocidental.  
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Durante o ano de 2016 o subtipo dos clientes mencionado, os quais são amigos dos 

representantes humanos e não-humanos, se faziam presentes em grande maioria das giras, em 

2017 esta frequência se tornou menor em razão de que muitas das giras eram exclusivas para 

os filhos-de-corrente, nominadas de giras fechadas. As giras fechadas ocorrem em razão da 

natureza do conhecimento transmitido que exige a presença a exclusividade dos filhos-de-

corrente.  

De modo geral, o trânsito de consulentes (filhos-de-corrente e clientes) no Abaça de 

Oxalá articula a rede do terreiro para que sejam resolvidas questões das dimensões afetivas, 

financeiras, da saúde, espirituais, tal como afirma Pai Aldacir: “Eu diria assim que hoje está 

bem equilibrado, casos amorosos, doenças, obsessão, prosperidade, meio a meio de cada 

coisa” (Pai Aldacir, 2016). Os dispositivos das dimensões afetivas, econômicas e da 

saudabilidade dentro da religião de Umbanda são registrados em terreiros de Umbanda de 

outras localizações geográficas do Brasil (CHAVES, 2012; NEGRÃO, 1994; 1996). Os 

dispositivos relatados pelo Pai Aldacir conduzem ao interessamento dos clientes para tecerem 

suas relações com a rede que opera no terreiro (CALLON, 1986).  

Quando o consulente revela ao Orixá a natureza da motivação que lhe conduziu à 

consulta ou à gira, a qual maioria das vezes é relacionada a um desequilíbrio e insatisfação 

com uma ou mais das três dimensões apontadas acima, o espírito “corre sua gira” (expressão 

utilizada para sinalizar que o Orixá está tecendo comunicação com outros Orixás ou buscando 

revelar por meios misteriosos aspectos ocultos e relevantes da problemática) e profere 

verbalmente o diagnóstico da situação, apresentando a solução para que a situação seja 

solucionada por meios mágico-religiosos.  

A origem da problemática do consulente nestes três dispositivos mencionados, pode 

ser oriunda de uma ou mais dimensões concomitantemente, tais como as relativas ao 

comportamento individual (tabagismo excessivo, alcoolismo, alimentação desregulada, 

orgulho, dificuldades em se relacionar de modo harmônico com outras pessoas, imprudência 

com a gestão econômica familiar ou individual, etc.); às relações sociais, nas quais existem 

inimigos que podem danificar áreas de suas vidas através de práticas nocivas e malefícios de 

ordem mental ou mágica (inveja, praguejamentos, maldições, olho gordo e demanda –

terminologia êmica para configurar a prática de magia negra –, etc.); às faculdades 

mediúnicas não desenvolvidas, que se expressam maioria das vezes por infortúnios de toda 

sorte e perturbações mentais originados de entidades espirituais em busca de luz (eguns); 

dentre outras dimensões.  
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Indiferente da natureza das motivações, elas são transferidas ao plano simbólico e 

espiritual para serem resolvidas por meio de trabalhos (categoria êmica para identificar todo 

tipo de ação que envolve mobilização de elementos mágico-religiosos17) (NEGRÃO, 1996), 

que consistem em práticas de ebós, oferendas, encantamentos, despachos, benzeduras, passes, 

descarrego com pólvora, banhos de ervas, xaropes naturais, defumações, contra-ataques 

mágicos, etc. Cada situação exige a conexão com mais de uma destas práticas e permitem 

deslocar um extenso espectro de saberes e fazeres mágico-religiosos de diferentes 

especialidades (terapêuticos, botânicos, culinários etc.). Independente da simplicidade que 

pode apresentar um determinado ritual, tais como os rituais com poucos ou apenas um 

elemento (por exemplo, um copo com água e vela branca, ou, somente um dos mesmos), 

todos irão evocar um regime de permutas cuja lógica é constituída de dispositivos espirituais e 

reciprocidades, pelos quais circulam os saberes e fazeres que mobilizam toda rede do terreiro 

(MAUSS, 2013).  

O regime de permutas sempre está presente em qualquer relação dos humanos com as 

forças espirituais do templo e da natureza. O consulente quando paga requerendo uma 

consulta privada, troca um valor monetário pelo diálogo com um Exu da casa, sendo que cada 

incorporação também tem custos para o Pai Aldacir, desde custos existentes pelo emprego de 

elementos materiais para oportunizar a consulta, tais como libações de 17 velas para 17 

Orixás que regem as estruturas do templo, charutos e bebidas alcoólicas consumidas durante o 

processo da incorporação, até custos vitais, já que acredita-se que cada incorporação extrai 

uma pequena parcela da vitalidade do indivíduo, representada pela analogia de que “cada 

incorporação equivale a uma gota de sangue do médium” (Cambone Iva, 2017). Nas consultas 

que eclodem em giras abertas, mesmo que não exista troca monetária, para os Orixás se 

manifestarem deve existir a troca de elementos materiais com os mesmos, representados pelas 

libações efetuadas pelo Pai Aldacir aos 17 Orixás regentes do templo somados aos charutos e 

                                                 
17 O termo mágico-religioso será empregado para designar toda sorte de trabalhos operações espirituais dentro do 

terreiro investigado, pois, comumente a separação dos domínios da religião e da magia pelos cientistas sociais 

através da perspectiva durkheimiana é efetuada de modo que uma religião hegemônica concebida como evoluída 

e civilizada seja exaltada em detrimento das práticas mágicas concebidas como primitivas que eclodem em 

grupos religiosos de menor influência na sociedade civil. Muitas das práticas religiosas dos negros após abolição 

da escravatura foram difundidas pelos aparelhos ideológicos hegemônicos (mídia, Estado, Espíritas Kardecistas, 

Igreja Católica, Igrejas Neopentecostais) como sinonímia de magia negra e baixo-espiritismo, considerada assim 

sob os conceitos de feitiçaria medieval e do espiritismo kardecista, sempre associada à prática de malefícios, 

sortilégios, curandeirismo, profanação e imoralidade, praticados por pessoas marginalizadas e tidas como 

ignorantes. E de fato, havia uma grande miscigenação entre os elementos da magia europeia com os da 

religiosidade afrodescendente. Contudo, se estes dois domínios forem observados em movimento, a articulação 

da magia sempre desloca a religião, assim como a articulação da religião sempre desloca a magia, em diversos 

níveis de relações (LÉVI-STRAUSS, 1989; MAUSS, 1970) que são explicitas nas práticas ocorrentes cultos 

afro-brasileiros. 
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bebidas que devem ser ofertados aos Orixás incorporados, além da vitalidade despendida para 

viabilizar tal evento.  

Há vezes em que as situações que mobilizam os consulentes podem ser solucionadas 

durante as consultas privadas ou nas consultas das giras abertas, pois, além dos diálogos e 

aconselhamentos, também ocorrem as práticas de passes, benzeduras com ervas, descarrego 

com pólvora, descarrego com água do rio ou do mar (que ficam armazenados em utensílios 

específicos dentro do templo), ademais, foi observado que durante a consulta, forças 

espirituais atuam no consulente, que pode sentir sensações corporais, tais como tremores, 

calores, calafrios, dentre outros. Este emaranhado de acontecimentos culmina geralmente num 

estado leveza relatado pelos mais diversos consulentes do templo que foram entrevistados, 

tais como afirmaram em diferentes ocasiões: “Na consulta (privada) eu senti uma tontura bem 

forte, parece que amorteceu minha mão, sai de lá bem mais leve, antes estava muito 

estressado” (Consulente Moisés, 2017). “Fazia dias que eu não dormia, parecia que ele (o Exu 

Sete Ventanias), lia minha mente, senti um pouco de medo na hora, mas saí de lá me sentindo 

bem e não tive mais insônia” (Consulente Joelma, 2017). “Eu passei o final de semana 

atormentada, parecia que tinha alguém na minha cabeça, quando entrei lá dentro passou isso, 

me benzeu com espada de São Jorge, e acendeu pólvora numa cambuca e fez um descarrego 

com a capa, mas tenho que fazer as coisas que ele me passou para evitar retornar isso” 

(Consulente Estela, 2016). “Estive a semana toda pensando que deveria ir (à consulta), me 

senti muito bem depois que saí de lá. Ele (Exu Caveira), fez uma estrela no chão, colocou um 

copo de água dentro da estrela e passou uma vela branca em mim e colocou lá também, 

parece que tirou tudo de ruim” (Consulente Vladimir, 2017). 

Dependendo da natureza situação exposta durante a consulta privada ou na consulta 

das giras abertas, pode ser necessária uma intervenção mágico-religiosa que envolva a 

mobilização de maior quantidade de energia (conceito êmico para designar a força vital que 

tudo permeia, cuja concepção é bastante similar ao conceito de axé), para que o Orixá atue 

com maior intensidade nas esferas da vida do indivíduo, geralmente nestas situações o 

sacerdote é contratado para resolução do problema do sujeito. No entanto, esta necessidade 

pode ser relativizada se o consulente se tratar de um filho-de-santo, que deve aprender a 

resolver por meios mágico-religiosos os obstáculos de seu caminho, ou quando consulente se 

trata de um cliente que demonstra interesse em ser instruído em saberes mágico-religiosos, 

cuja maioria se trata daqueles que participam das giras abertas, tal como observado no 

percurso da pesquisa, bem como, afirmado pelo Pai Aldacir se referindo aos filhos-de-
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corrente e a estes clientes: “A maioria dos que estão em busca de conhecimento e 

desenvolvimento, dentro do que a gente pode fazer, a gente dá um auxilio, e graças a deus 

eles põe em prática e dá resultado, é muito gratificante [...]” (Pai Aldacir, 2016).  

A partir da instrução do sacerdote incorporado, o consulente (filho-de-corrente ou 

cliente) irá efetuar permutas de elementos materiais, intensões e rezas com os Orixás em 

algum determinado ponto de força (termo êmico para designar os lugares onde há abundância 

de energia) para concretizar suas vontades, de acordo com uma fórmula mágico-religiosa 

recebida do Orixá incorporado no sacerdote. Contudo, mesmo nestas duas tipologias de 

indivíduos, há circunstâncias que se apresentam demasiadamente complexas nas quais se 

torna imprescindível a intervenção sacerdotal. Nestas ocorrências, o sacerdote é contratado 

como um especialista em magia afro-brasileira para transmutar uma determinada realidade 

com resultados satisfatórios, na qual ocorre a permuta entre valores monetários e trabalhos 

mágico-religiosos, que irão requerer novas permutas, direcionadas diretamente aos Orixás 

elaboradas pelo próprio sacerdote. O ato de cobrar18 por serviços mágicos é relatado pela 

etnografia de cultos afro-brasileiros como uma prática que, como outras dimensões acionadas 

nestes cultos, é repleta de significados e interferência sobrenatural (BARBOSA NETO, 2012; 

NEGRÃO, 1996; RAMOS, 2015). O ato de cobrar, também concede ao especialista uma 

forma de saber e fazer profissional, que está vinculado às suas subsistências e manutenção do 

templo (NEGRÃO, 1996).  

Este especialista se trata de um indivíduo que possui um amplo repertório de 

divindades e elementos da natureza ao seu dispor. O sacerdote fornece aos indivíduos o 

contato com forças que demorou anos para assimilar e desenvolve-las com fluidez e 

segurança, pelas quais diariamente zela, por meio de libações, banhos de ervas, defumações, 

rezas, dentre muitos outros dispositivos, além deter os instrumentos que concedem segurança 

nos trabalhos (assentamentos, tronqueiras, etc.) e um experiente saber-fazer para efetuar toda 

sorte de intervenções espirituais na vida de quem necessita. A troca monetária também 

permite sinalizar perante a sociedade civil que o ofício de transmutar a realidade mediante 

forças espirituais possui efeitos tão concretos e complexos quanto qualquer outro ofício 

profissional que atua de outras formas para transmutar o real.  

                                                 
18 Neste sentido, Negrão (1996) corrobora afirmando que “Frequentemente os passes, as consultas e os trabalhos 

realizados no terreiro são cobrados. Os traços mágicos da Umbanda, advindos de sua herança negra, validam as 

trocas econômicas entre pais-de-santo e sua clientela; quanto mais eficazes sejam eles na coerção dos poderes 

extra-empíricos no sentido da realização dos desejos daqueles que os solicitem, melhor sucedidos serão, 

inclusive economicamente. O caráter próspero de um terreiro é sinal de seu domínio sobre os espíritos; 

inversamente, seu domínio sobre estes abre caminho ao seu sucesso econômico. O progresso material depende 

da cobrança [...]” (NEGRÃO. 1994, p.118). 
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Independente do actante humano que toma o protagonismo da permuta com as 

divindades, que pode ser o pai-de-santo, o filho-de-corrente ou o cliente (quando ensinado 

pelos Orixás), o humano oferece alguma libação material para os espíritos (água, velas, 

bebidas alcóolicas, tabaco, alimentos, fitas coloridas, flores, folhas, etc.) lhes solicitando 

intervenção para determinada esfera de sua vida, destarte, o espírito retribui ao indivíduo a 

concretização de sua solicitação. Após a satisfação do humano com a ação concreta gerada 

pela intervenção de forças espirituais, o mesmo retribui o espírito com algum presente que 

deseja ofertar ao seu gosto (chapéus, bebidas, velas, etc;), tal como também realçado por 

Dutra (2012). Assim, é observado a tríade dar, receber e retribuir, num sistema jurídico19 no 

qual tanto os actante humanos, quanto não-humanos (Orixás) estão vinculados com 

obrigações mútuas, numa aliança que remete à lógica de oferta e restituição (MAUSS, 2013).  

O regime de permutas é substancial para a sociedade conectar os Orixás e dilatar seus 

vínculos com os mesmos, as normativas que regem o regime devem ser respeitadas e seguidas 

por todo humano que se propõe fazer ou participar de algum ritual junto às forças espirituais 

do terreiro (LODY, 1977). Contudo, o nível de aprofundamento nas regras que permeiam as 

trocas entre humanos e divindades varia de acordo com o a aproximação do indivíduo com as 

forças espirituais que permeiam o templo. O cliente apesar de ser submetido à algumas regras, 

tal como, o dever de uma postura respeitosa diante do Orixá no momento da consulta, bem 

como, que no ato de executar as práticas mágico-religiosas (quando ensinadas) a profundidade 

das normativas é um pouco mais expandida. A frequência destas práticas, bem como, a 

quantidade de regras a serem obedecidas são alastradas por meio do processo iniciatório junto 

ao templo. De todo o modo, todos os humanos que adentram a rede do templo devem se 

sujeitar em alguma proporção às regras que estruturam as relações entre a sociedade, as 

divindades e a natureza. 

A permuta de elementos entre seres humanos e espíritos foi explicitada pelo Exu Sete 

Ventanias do Pai Aldacir da seguinte forma:  

 

Tudo o que você oferece para o Orixá tem energia, quando você oferece o amalá o 

Orixá come, mas do outro lado o espírito não come igual vocês da terra, quando a 

gente diz que o Orixá come, quer dizer que ele está usando a energia do amalá e ele 

precisa dessa energia para fazer o que é pedido. Cada coisa que é oferecida, mesmo 

uma vela com um copo de água, é valioso para o Orixá, já vi “rabo de saia” (mulher) 

que conseguiram coisas de Pomba-gira só com uma taça de água, porque nem vela 

tinha. Mas tem que colocar a fé no que você oferece, se não nem adianta fazer nada 

[...] Tem que saber o que oferecer, que quantidade oferecer, para quem oferecer e 

                                                 
19 O sistema jurídico relatado por Mauss (2013) se refere à amalgama de normativas que constituem as 

sociedades não-modernas estudadas pelo mesmo. 
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como oferecer, cada coisa que você colocar na oferenda vai abrir um portal para o 

Orixá ir buscar o que é pedido, mas tem que ter o conhecimento, porque uma vela de 

cor errada que você colocar pode dar o estouro” (Exu Sete Ventanias do Pai Aldacir, 

2016) 

 

Destarte, por hora é possível de averiguar que existe um dispositivo que conecta 

Orixás, seres humanos e natureza, que é a energia, que se trata de um conceito êmico para 

designar uma espécie de agente invisível que permeia, vivifica e valoriza todos os elementos 

do culto. O termo energia é análogo ao conceito de axé que é central para diversos cultos 

afro-brasileiros (AUGRAS, 1983; BERCKENBROCK, 1997; SANTOS, 2016), o termo axé 

também foi averiguado no local investigado, porém com ocorrências bem menos expressivas 

que o termo energia. 

É possível averiguar que as permutas se tratam de trocas de elementos com alto valor 

energético para os Orixás, que envolvem elementos tangíveis (bens simbólicos como 

alimentos, vegetais, água, tabaco, bebidas alcóolicas, objetos simbólicos, gesticulações, etc.) e 

intangíveis (espíritos, vontades, imaginário, rezas, fé, etc.) em medições adequadas, que se 

misturam numa cuidadosa e complexa alquimia, e transformam a realidade de acordo com a 

vontade que impera sobre o ritual. Por mediação de processos ritualísticos, das rezas, da fé, da 

concentração mental, dos pontos cantados, e saberes mágico-religiosos específicos, das 

normativas, dos tabus, os elementos empregados nas oferendas aos Orixás despertam suas 

propriedades energéticas e transfiguram-se em materiais sacralizados, revestidos de atributos 

divinos com qualidades das próprias divindades (LIMA, 1999).  

Assim, os humanos se associam aos seres sobrenaturais por meio de trocas e contratos 

que arrastam uma vasta rede de actantes de diversas matrizes materiais (natureza e/ou 

elementos processados) de diferentes escalas de valor energético de acordo com determinado 

intento (MAUSS, 2013). O regime de trocas é um dos elementos basilares que estruturam a 

vida social no templo, contudo, numa sociedade organizada pela hibridez de espíritos e 

humanos, que necessitam da natureza como mediadora, a qual fornece maior parte dos 

elementos e energia necessários para viabilizar as trocas, tal como será melhor esclarecido 

nas seções subsequentes.  

Nesta conjuntura, se torna possível avançar no que se refere aos saberes no processo 

de permutas, entre humanos e divindades, cujas fisionomias são relativas às necessidades 

emergentes do sacerdote, dos filhos da casa e seus clientes e devem ser processadas com 

prudência e ciência. Conhecimentos sobre suas naturezas, especificidades, associações e ações 

são imprescindíveis para uma oferenda ser concretizada, tal como afirma Chaves (2012) “a 
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realização de qualquer mandiga, de qualquer trabalho é um fazer que, para ser eficiente, 

recorre a uma gama de conhecimentos.São saberes mágico-religiosos específicos” (CHAVES, 

2012, p.119). Estes saberes estão intimamente associados a diferentes tipologias de fazeres 

que não são de ordem intelectual tal como exigido nos sistemas formais de ensino e 

aprendizagem, apesar de existir a presença de registros escritos para o adepto estudar e se 

capacitar em suas práticas mágico-religiosas, é saliente a primazia do valor prático do saber – 

conferindo um caráter experimental e utilitário ao arcabouço de conhecimentos – (CHAVES, 

2012).  

Considerando que estes saberes se tratam de “[...] um conjunto complexo e 

fundamentado, mediado por categorias explicativas deveras bem elaboradas, que permite aos 

pais e mães-de-santo diferenciar os acontecimentos, qualifica-los e ajudar a resolvê-los” 

(CHAVES, 2012, p.119), é presumível que a multiplicidade destes conhecimentos deve ser 

abrangente para tecer relações de modo satisfatório com as motivações que circundam as 

atividades de um pai-de-santo ou mãe-de-santo. Destarte, o bom sacerdote, aquele que é de 

bastante sabedoria, é o indivíduo que a partir de seu grande espectro de saberes mágico-

religiosos que são genealógicos a uma pluralidade de actantes que hibridizaram em seu ser, os 

emprega assiduamente e obtém e faz obter resultados concretos a partir desta agência de 

saberes, Orixás, humanos e natureza. Quanto mais extensa a rede de actantes que o indivíduo 

consegue mobilizar, maior o seu poderio. Os vínculos estreitos entre conhecimento e poder 

também estão correlacionados nestes termos com a pluralidade de situações que o sacerdote é 

capaz de solucionar para si mesmo e para o social agregado em seu templo (CHAVES, 2012).  

Para estes saberes serem aplicados, deve existir uma situação que motive a atividade 

mágica (saúde, amor, finanças, desavenças, obsessões espirituais, etc.), que de acordo com 

suas matrizes e especificidades, determinadas divindades serão acionadas em conjunto com 

elementos e locais da natureza para efetuar a resolução da situação. Se o sacerdote a partir de 

seus ebós, feitiços, rezas, encantamentos e ensinamentos, reproduzir condições de realidade 

satisfatórias para os humanos que recorrem aos seus trabalhos, significa que o mesmo é 

portador de um grande conhecimento, concebido como um ser de sabedoria e prestígio pela 

sociedade que recorre à tais serviços. O resultado obtido a partir dos trabalhos do sacerdote e 

seus Orixás é a prova da eficácia dos seus saberes, tal como atestou a Cambone Iva ao 

mencionar a sabedoria do pai-de-santo que iniciou a ela e ao Pai Aldacir no Espiritismo afro-

brasileiro: “O Pai Leonardo tem uma sabedoria muito grande. O trabalho que o Tranca-Ruas 
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dele me passou para fazer20, era para tratar sete dias, no segundo dia que tratei, já veio o 

resultado. É coisa simples, mas com detalhes e segredos” (Cambone Iva, 2017).  

Entre as diversas relações de controvérsias que os representantes do terreiro 

investigado teceram e tecem com outros terreiros da Região Sudoeste do Paraná, incluindo os 

que houveram rupturas no processo iniciatório em tempos passados21, a afirmação sucessiva 

que os mesmos são lugares de “pouco conhecimento” é pertinente de ser deslocada, pois, a 

partir da mesma percebe-se que existe uma espécie de juízo que categoriza os terreiros locais 

de acordo com um arcabouço de conhecimentos que é mobilizado pelos actantes investigados. 

São poucos os terreiros existentes na Região que são prestigiados pelos representantes do 

Abaça de Oxalá (incluindo os Exus da casa), “maioria não sabe fazer um ebó, nem sabem o 

que é isso, aqui na cidade mesmo, só eu e o pai-de-santo fulano sabemos fazer”. “Mistificador 

é o que mais tem22, a pessoa não foi feita (termo que assinala o processo de iniciação 

completo) por ninguém, não teve um preparamento certo, sente um arrepio, uma tontura, e 

quando vê, já está abrindo uma casa ” (Pai Aldacir, 2016-2017).  

                                                 
20 A fórmula do trabalho foi transmitida quando a mesma consultou este pai-de-santo incorporado pelo Exu 

Tranca-Ruas numa festa de Exu em agosto de 2017 no terreiro do mesmo. Neste ocorrido, o ensinamento 

transmitido por meio de um Exu do pai-de-santo ao ser colocado em prática, deslocou um resultado almejado, 

demonstrando que os Orixás do determinado humano de fato agem e cumprem com os contratos que estipulam, 

outorgando um título de detentor de grande saber ao pai-de-santo. E mesmo quando o trabalho é efetivado pelas 

mãos do pai-de-santo, são seus Orixás que agem e efetivam as incumbências solicitadas pelo consulente. 
21 Pai Aldacir, após obter ciência de suas faculdades mediúnicas, bem como, da necessidade de desenvolvê-las, 

afirma que em conjunto com sua esposa, Cambone Iva, trafegaram por cinco terreiros em diferentes municípios 

da Região Sudoeste do Paraná, sendo o quinto terreiro onde o Pai Aldacir efetivou as iniciações ritualísticas 

necessárias para se desenvolver e se tornar sacerdote de Umbanda. Anjos (2006) em seu estudo na linha cruzada 

do Rio Grande do Sul, identifica de que nos locais estudados em sua pesquisa, os elos espirituais que uma mãe-

de-santo ou pai-de-santo tecem com seus filhos-de-santo a partir dos rituais de iniciação, são indissolúveis por 

toda a existência dos mesmos e que jamais podem ser rompidos, mesmo que existam situações de conflitos e 

tensões, a ruptura com o terreiro não desconecta o elo espiritual gerado pelos rituais de iniciação no primeiro 

terreiro em que o indivíduo transitou. Afirmações similares referentes ao “elo espiritual indissolúvel” entre um 

pai-de-santo e filho-de-santo também foram registradas pelo autor da presente dissertação em 2015 por meio de 

um diálogo com uma mãe-de-santo de Candomblé nação Kêtu. Esta forma de vínculo descrita por Anjos (2006) 

e ocorrente em outras formas de religiosidade afro-brasileira, são identificadas no Pai Aldacir apenas no que diz 

respeito ao último terreiro pelo qual recebeu o título sacerdotal por meio de iniciações ritualísticas. Os demais 

terreiros pelos quais teceu relações de ruptura, não têm o reconhecimento de qualquer autoridade dos seus 

representantes sobre sua vida ou qualquer atividade do Abassé de Oxalá, e, pouco é mencionado sobre os 

mesmos comparado à outras muitas informações que circulam no templo. 
22 A denúncia de outros sacerdotes como charlatões, incompetentes e mistificadores para um terreiro afirmar sua 

legitimidade, é registrado desde 1937 pelos médicos-pesquisadores do Serviço de Higiene Mental vinculados à 

Secretária de Segurança Pública no Recife (FERNANDES, 1937). As rivalidades, controvérsias e disputas por 

prestígio entre terreiros são mencionadas por Silva (2015a) ao entrevistar diferentes antropólogos que pesquisam 

cultos afro-brasileiros, entre suas entrevistas, é pertinente evocar a narrativa do antropólogo Jorge de Carvalho, 

que pesquisou um terreiro de Candomblé no Recife-PE, o qual ilustra: “Sempre pinta um ciúme: “Por que você 

está indo na casa de não sei quem, se não tem nada de novo lá? Eles não sabem nada naquele lugar, você já sabe 

de tudo aqui”” (SILVA, 2015a, p.38). Destarte, percebe-se que tal espécie de denúncia se trata de um semi-

padrão usual nos mais diversos terreiros do país, que eleva a delicadeza que o pesquisador deve ter ao investigar 

as religiões de matriz africana. 
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De acordo com a concepção dos representantes do Abaça de Oxalá, o indivíduo pai-

de-santo ou mãe-de-santo que é categorizado como mistificador, é concebido como uma 

pessoa de pouco conhecimento mágico-religioso e, para suprir as lacunas abertas pela falta do 

saber, age de modo errôneo e, tais erros ao lidar com o mundo dos espíritos, são seguidos de 

consequências desastrosas. Tal como apontam as narrativas registradas: 

 

Muitos terreiros em vez de ajudar as pessoas, não sabem fazer certo, fazem de 

qualquer jeito, aí passam carga para que tiver visitando (CAMBONE IVA, 2016). 

 

A mistificação vem pela falta do conhecimento, quando eles (as mães-de-santo e 

pais-de-santo) não buscam conhecimento, aí para satisfazer um cliente, o pai-de-

santo cria uma mistificação, uma coisa que não existe, que no futuro vai virar uma 

bola de neve, porque ele não teve tempo de estudar e ter conhecimento. Muito do 

espiritismo ser mal falado vem pela falta de conhecimento, é porque lá atrás era 

proibido estudar, era só dar o lombo para o Orixá trabalhar e acabou23 (Pai Aldacir, 

2017; grifo nosso). 

 

Com tais explanações se torna possível perceber que se os saberes e técnicas estiverem 

subsidiados pela mistificação, oriunda da falta deste conhecimento, as consequências podem 

ser gravíssimas, sempre identificadas com advertências dos riscos de “estouro”, “bola de 

neve”, “quizila”, “pegar (ou passar) carga”, dentre outras cognominações que expressam a 

prudência que se deve ter ao acionar a rede de actantes do Espiritismo afro-brasileiro. Nestes 

termos, tanto o indivíduo de sabedoria quanto o mistificador são reconhecidos pelos 

resultados concretos que engendram, sendo que os resultados do primeiro se ligam à 

concretização dos intentos que mobilizam o trabalho, e os resultados do segundo são seguidos 

de infortúnios causados pela ausência de um saber adequado.  

Em razão dos perigos que envolve a mobilização deste arcabouço de saberes e práticas 

de permuta com os Orixás, bem como, pelo prestígio adquirido se tal mobilização atingir o 

resultado almejado, o sistema de ensino e aprendizagem por quais as informações são 

veiculadas apresenta uma esfera de sigilo, responsabilidade e mistério, cujo objetivo é tornar 

os filhos-de-corrente exímios operadores de trabalhos mágico-religiosos de acordo com os 

parâmetros dos representantes do local, bem como, empoderar aqueles que necessitam destas 

                                                 
23 De modo similar as afirmações de Pai Aldacir, o sacerdote umbandista Cumino (2010) salienta que nos 

primórdios das primeiras publicações umbandistas, muitos sacerdotes censuravam a circulação destes materiais 

entre os filhos-de-santo: “Embora houvesse grande variedade de títulos, era comum que os dirigentes espirituais, 

Sacerdotes de Umbanda, proibissem a leitura para os médiuns e frequentadores de seus templos, com 

justificativas variadas. Diziam que “era para não fazer confusão”, “para não desaprender”, “porque não era hora 

ainda de estudar aquelas informações” ou “porque o médium não tinha de saber nada, quem tinha que saber das 

coisas eram os guias espirituais”” (CUMINO, 2010, p. 220). 
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intervenções se demonstrarem interesse e disposição para aprender mesmo enquanto 

consulentes clientes.  

Vale ressaltar que existem conhecimentos que tanto os clientes que mantém relações 

com o templo circunscritas à consulta privada quanto os clientes que participam das giras 

abertas lhes assimilam. Por exemplo, receitas de banhos de ervas, defumações, xaropes, rezas, 

despachos às almas, podem ser assimiladas de acordo com a tipologia da situação exposta. Os 

clientes que participam das giras, também têm a possibilidade de aprender fórmulas de 

trabalhos um pouco mais elaborados dependendo do interesse ou familiaridade deste com as 

práticas do Espiritismo Afro-brasileiro. Apesar de existir a aproximação entre as categorias de 

filhos-de-santo e a categoria de clientes nas relações contratuais com o sacerdote e com as 

forças espirituais por quais zela, a diferença no modo de transmitir saberes para clientes e para 

filhos-de-corrente também é saliente em todo o percurso etnográfico, pois grande maioria dos 

trabalhos que permeiam o templo e seus segredos são captados exclusivamente pelos filhos-

de-corrente de acordo com as necessidades emergentes dos mesmos.  

Neste particular, é pertinente apontar que a situação narrada pela Cambone Iva a qual 

se refere a um trabalho com seus respectivos segredos que aprendeu do Tranca-ruas de seu 

pai-de-santo, ocorreu pelo fato da mesma ser filha-de-santo deste. Esta mesma lógica 

associada à transmissão de conhecimentos é reproduzida na conjuntura do Abaça de Oxalá. A 

transmissão do saber mágico-religioso pode ser inspecionada pelo pai-de-santo e seus Orixás 

se houver conexão do indivíduo com a corrente do terreiro, tal como explicita o Pai Aldacir:  

 

O conhecimento é diferenciado para os filhos-de-corrente de quem só vem buscar 

pedir algo e nunca mais volta. É diferente, pois eu não posso ensinar para fazer 

coisas erradas, se é filho, então se fizerem errado, eu posso chamar atenção e corrigir 

(Pai Aldacir, 2016).  

 

Em diferentes momentos foi advertido aos filhos-de-corrente que não deveriam 

ensinar a ninguém os trabalhos que conhecem, pois quando um trabalho é ensinado, um elo é 

criado entre o indivíduo que ensina e o indivíduo que aprende, e, se o aprendiz empregar estes 

saberes de modo errôneo, ambos são prejudicados, destarte, se o indivíduo que ensina faz 

parte da corrente do templo, todos seus integrantes também podem ser afetados. Outra questão 

que frequentemente evoca a advertência do sigilo quanto aos ensinamentos dos trabalhos e 

seus segredos, é que em momento ou outro a pessoa que aprendeu pode utilizar o saber de 

modo nocivo contra quem lhe ensinou. Por isto, a incumbência da transmissão de fórmulas 

mágicas para os clientes que solicitam os favores mágico-religiosos do terreiro é restrita ao 
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Pai Aldacir e seus Orixás, em razão da tamanha responsabilidade que envolve o ato de ensinar 

saberes concernentes ao Espiritismo Afro-brasileiro. Quanto aos Orixás dos filhos-de-santo 

que incorporam nas giras, estes são deliberados para transmitirem alguns ensinamentos 

apenas entre os filhos-de-corrente do local.  

Quando o Orixá ensina ao indivíduo a fórmula de um trabalho mágico-religioso são 

estabelecidos conexões e contratos entre ambos, onde o Orixá se compromete em efetivar a 

solicitação do indivíduo se o mesmo realizar o trabalho de acordo com as peculiaridades 

contidas na fórmula. Contudo, este comprometimento é assegurado mediante a presença dos 

assentamentos no templo, que entre suas muitas funções, possibilitam que o resultado do 

trabalho ensinado seja concretizado sem acarretar em danos para o consulente ou para 

qualquer integrante da corrente do terreiro, já que os assentamentos filtram e direcionam 

corretamente qualquer espécie de energia nociva que a mobilização de forças espirituais pode 

atrair. Os filhos-de-corrente por não possuírem os devidos assentamentos são coibidos de 

transmitirem para terceiros os conhecimentos mágico-religiosos que aprendem em suas 

trajetórias na religião.  

Deste modo, é pertinente salientar que por questões éticas que envolvem o processo da 

pesquisa social e da complexidade retratada que permeia a transmissão dos saberes para o 

grupo investigado, considerando que esta complexidade toma proporções mais profundas pelo 

fato do pesquisador fazer parte do templo enquanto filho-de-corrente, as fórmulas mágico-

religiosas que permeiam as permutas com as divindades não poderão ser ilustradas, pois é 

permitido ao pesquisador revelar apenas aspectos genéricos destas relações.  

Nesta conjuntura, para ilustrar com maior clareza os modos em que o conhecimento é 

transmitido dentro templo, se faz pertinente descrever com maior profundidade sobre quem 

são os filhos-de-corrente e as relações que são capazes de engendrar.  

 

 

5.2 UMA CORRENTE COMPOSTA POR ELOS SOCIAIS, ECOLÓGICOS E 

COSMOLÓGICOS: NORMATIVAS QUE ORIENTAM O DESENVOLVIMENTO 

ESPIRITUAL DOS INICIADOS  

 

Os actantes humanos que estão integrados como membros do terreiro são identificados 

pelas categorias de filhos-de-santo, filhos-de-corrente ou, simplesmente “filhos”, são 

subdivididos em dois grupos, as cambones, que são duas mulheres, Iva e Pérola, e os médiuns 
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de incorporação, Yasmin, Dalvana, Jean e Marli (que atuou apenas durante 2016). Ambos os 

grupos são compostos por indivíduos dotados da faculdade latente da mediunidade, com a 

diferença de que as cambones não desenvolvem a mediunidade pelo mecanismo da 

incorporação, contudo, as cambones relatam experiências de comunicação com os Orixás pelo 

plano onírico, conhecem trabalhos mágico-religiosos para as mais diversas situações e sentem 

a presença dos espíritos tanto quanto os médiuns de incorporação. De modo geral, os 

indivíduos dotados de faculdades mediúnicas, no caso de todos os integrantes humanos do 

Abaça de Oxalá, são mediadores de primeira mão entre as dimensões da natureza e do 

sobrenatural (BASTIDE, 2016). Contudo, a permanência e reprodução do culto investigado 

depende substancialmente da presença de médiuns de incorporação, através dos quais os 

Orixás falam e proferem seus decretos, vontades e sentimentos. Apesar das cambones serem 

portadoras de habilidades mediúnicas, não são identificadas enquanto médiuns pela 

linguagem que impera nas comunicações que eclodem no Abaça de Oxalá. 

A Cambone Iva atua no Abaça de Oxalá em conjunto com Pai Aldacir desde sua 

fundação há aproximadamente 10 anos. A Cambone Pérola, possui 30 anos de idade, 

frequenta o templo há 10 anos desde a sua fundação, onde frequentava enquanto cliente de 

giras abertas e de consultas privadas, porém, integrou a corrente de filhos a partir de 2016, 

quando novos médiuns de incorporação foram recrutados ao terreiro. O trabalho das mesmas 

consiste em servir os Orixás durante o mecanismo da incorporação dos médiuns, com bebidas 

e tabaco, efetuar o registro das receitas e comunicados transmitidas pelos mesmos e traduzir 

para os clientes determinadas expressões verbais êmicas do grupo.  

Em síntese, pode-se dizer que o cambone é um secretário do Orixá, tal como já 

afirmou a cambone Iva em diversas ocasiões. A importância das cambones como mediadoras 

e porta-vozes desta rede de actantes é deveras ampla, pois mantém suas consciências integras 

durante todo o percurso ritualístico, cientes de todo o conhecimento concreto e motivações 

que articulam e articularam nas estruturas do terreiro, além de experimentarem dimensões da 

existência restritas aos integrantes da corrente do templo. “O cambone sabe tanto quanto o 

pai-de-santo, pois está constantemente aprendendo com os Orixás” (Cambone Iva, 2016). 

A médium Marli, de 45 anos, é filha-de-santo do Pai Aldacir desde 2010, após 

transferir de moradia e município em 2010, a mesma abandonou a religião e retornou em 

2015 ao terreiro, em 2017 por motivações de ordem particular, a mesma se afastou do terreiro 

enquanto filha-de-corrente e se mantém conectada ao mesmo como consulente nas giras 

abertas, recebendo ensinamentos para atuar magico-religiosamente em esferas de sua vida. Os 
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demais filhos-de-santo que adentraram ao terreiro, se tratam de uma quarta tentativa do 

terreiro em gerar e criar filhos para desenvolverem aptidões a fim de executarem a 

incumbência sacerdotal, contudo, em 10 anos ninguém obteve a possibilidade de alcançar o 

sacerdócio.  

Esta quarta corrente foi inaugurada em julho de 2016, com a chegada do pesquisador 

Jean ao templo, ao ser aceito como filho-de-santo no Abaça de Oxalá, cujas especificidades 

do processo foram descritas alhures. Após este médium adentrar ao terreiro, em seguida, no 

mesmo mês, a médium Yasmin foi recebida no templo. A médium Yasmin, possui 40 anos de 

idade, foi participante ativa de diferentes terreiros de Umbanda existentes em Pato Branco e 

Região durante o período de 12 anos. A médium e pesquisadora Dalvana, com 27 anos, 

adentrou a rede do terreiro em 2016 como cientista e consulente nas giras, foi integrada na 

corrente de médiuns do templo em fevereiro de 2017, a partir das experiências individuais 

com os actantes espirituais da rede do terreiro no decorrer de seu primeiro ano de pesquisa.  

De modo geral, os médiuns de incorporação revelam aptidões para adentrarem em 

estado transe, onde suas consciências, sentidos e comportamentos são governados por um ente 

espiritual que lhes possui. De acordo com Bastide (2016) “o transe mítico é um fenômeno 

cutural normal em certas sociedades, em particular nas africanas ou de descendentes de 

africanos” (BASTIDE, 2016, p.106-107). Em sociedades africanas as possessões eram 

relacionadas aos alicerces do equilíbrio econômico, político e social, muitas vezes as deidades 

possuíam o médium sacerdote e decretavam por sua voz que novas infraestruturas deveriam 

ser edificadas e que novas técnicas agrícolas deveriam ser implementadas, estes espíritos eram 

especializados nas artes bélicas, na agropecuária, na medicina, no encontro de utensílios 

perdidos (BASTIDE, 2016). 

As religiões afro-brasileiras, herdeiras de um arcabouço de saberes e fazeres de matriz 

africana com rupturas e continuidades noutra estrutura econômica, política e social, com 

diferentes conceitos e termos, mantém o transe e possessão mítica como uma prática basilar 

para que suas tradições sejam perpetuadas, nas quais “antigos fragmentos cerimoniais 

desorganizados, de diversas origens, se reorganizaram e se reestruturaram em um novo 

conjunto em torno de outra finalidade” (BASTIDE, 2016). As ordens dos espíritos se mantém, 

porém, nas relações micros-sociais existentes na comunidade de um terreiro, e muitas vezes, 

relativas à aquisição de novas infraestruturas e materiais sagrados no ambiente do terreiro.  

As faculdades mediúnicas e habilidades para entrar em transe fazem parte da natureza 

dos indivíduos que lhes portam e, quando estas potencialidades manifestam em dado 
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momento da vida do indivíduo, se não houver um desenvolvimento adequado para orientar a 

expressão dos sentidos que elas suscitam, podem culminar em desastrosos infortúnios em 

diferentes esferas da vida, com diversas patologias, as quais maioria são de ordem psíquica, 

tais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc., e infortúnios de ordem afetivos-

familiares e financeiros, muitos dos “caminhos” que conduzem ao bem-estar social do 

indivíduo se “fecham” e apenas se abrem caso houver um tipo de desenvolvimento para tais 

faculdades. 

Cada integrante do terreiro investigado é detentor de experiências idiossincráticas dos 

modos em que a mediunidade sinalizou suas expressões em seu cotidiano, que também podem 

incluir a comunicação com espíritos por diferentes meios, tais como, por meio do sentido da 

visão, experiências oníricas extraordinárias, paralisias do sono, sensações que denotam a 

presença de espíritos – calafrios, arrepios, tremedeiras, formigamentos, aromas (de rosas, de 

perfumes, de enxofre, de bebidas, de tabaco, etc.) e sabores (de bebidas, de alimentos, etc.). 

Além do contato com espíritos de modo involuntário, os médiuns também são alvos de 

experiências excêntricas, que se expressam por meio de uma sensibilidade intuitiva que lhes 

trazem pressentimentos de coisas que se concretizam. São muitas as experiências dos médiuns 

que lhes conduziram ao desenvolvimento de suas faculdades por meio da iniciação junto ao 

Espiritismo Afro-brasileiro no Abaça de Oxalá. Não há dúvidas que experiências destas 

naturezas também aguçaram o interesse do pesquisador para se aproximar desta religiosidade 

em sua trajetória social.  

O pesquisador em seus diálogos com integrantes do terreiro, bem como, em diálogos 

que obteve com representantes e integrantes dos demais terreiros de cultos afro-brasileiros da 

Região e fora dela, nunca teve a oportunidade de averiguar algum indivíduo que foi motivado 

de modo sereno para almejar o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Comumente a 

emersão da mediunidade é acompanhada pelos mais diversos transtornos e perturbações, que 

são tidos como indicadores de que o indivíduo tem potencial para se tornar um cavalo dos 

Orixás, tal como afirma Bastide (2016, p.113) “Geralmente é a doença que serve de critério 

ao chamado”. Este autor aponta a possibilidade das investigações do fenômeno do transe e 

iniciação religiosa de matriz africana como psicoterapia, em razão dos efeitos benéficos que a 

iniciação promove para a saudabilidade mental dos indivíduos que dela se valem24.  

                                                 
24 Bastide (2016) aponta que em cultos afro-brasileiros a prática do transe e da possessão mítica possui conexões 

significativas com aspectos da saudabilidade mental dos seus praticantes. Registros apontam que no período em 

que a perseguição policial aos terreiros era legitimada pelo aparato estatal, os números de perturbações mentais 

nas comunidades que dependiam destes cultos elevavam seus índices de ocorrência. Vale salientar que se trata de 



122 

 

 

 

Para que a mediunidade seja desenvolvida, é necessário o vínculo com um agregado 

social que disponha de saberes, técnicas, organização e um repertório de tradução para que o 

desenvolvimento mediúnico ocorra de modo seguro. Neste particular, vale salientar que 

existem clientes do terreiro que apresentam sintomas de uma mediunidade não desenvolvida e 

não são integrados à corrente de filhos, pois além do Pai Aldacir optar por um terreiro de 

poucos filhos, nem todos os indivíduos possuem o “chamado” para integrar a rede do 

Espiritismo afro-brasileiro e, se possui, deve descobrir qual a ramificação e terreiro que seus 

guias espirituais possuem maior afinidade para nele desenvolver, tal como foi orientado ao 

consulente Douglas quando relatou seus problemas para o Exu Sete Ventanias numa consulta 

privada: “[...] ele falou que preciso desenvolver a mediunidade, até eu ver se eu sou mais para 

o lado da mesa branca, da Umbanda, do Candomblé, ou outro, posso frequentar as sessões e 

vou recebendo encaminhamento” (DOUGLAS, 2017).  

Quando há concordância entre o sacerdote e seus Orixás, bem como, entre o aspirante 

à iniciação e seus guias espirituais para que haja o desenvolvimento mediúnico deste no 

terreiro do sacerdote, se abre a possibilidade de liberar as potencialidades desordenadas de sua 

esfera psíquica e conduzi-las para canais adequados para se expressarem, a partir de um 

repertório de tradução da realidade que será assimilado pelo aspirante desde então 

(RAYNAULT, 2006; LATOUR, 2004). Neste particular, por meio de um sistema de ensino e 

aprendizagem repleto de segredos, idiossincrasias e fazeres, o indivíduo desenvolve sua 

aptidão para entrar em transe e comunicação com espíritos de modo seguro e, para que este 

desenvolvimento seja fecundo, é necessário que a busca por aperfeiçoamento de suas 

habilidades seja incessante, deve estar constantemente alerta, protegendo-as de todos os 

possíveis desequilíbrios e equívocos por meio do conjunto de normativas coletivas que são 

válidas para os integrantes da corrente do terreiro (BASTIDE, 2016).  

A conexão dos filhos-de-corrente com a rede do terreiro é muito mais ampla que 

qualquer vínculo que um cliente pode tecer nele, pois ao ser aceito como integrante do 

terreiro, o filho se torna um mediador das forças espirituais do mesmo, que deve mobilizar por 

conta própria e com frequência os Orixás para efetuar trabalhos mágico-religiosos que 

assimila em sua trajetória por meio das permutas sagradas. Esta dilatação dos vínculos 

permite ao filho-de-corrente agir magicamente com o conhecimento adquirido na maioria das 

situações em que carece de intervenção dos Orixás, sem necessitar contratar os serviços dos 

                                                                                                                                                         
um recorte cronológico em que estas religiões eram quase exclusivas da população das classes menos 

favorecidas da sociedade.  
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mesmos por intermédio do sacerdote. Contudo, quando o indivíduo se inscreve na rede do 

Abaça de Oxalá na categoria de filho-de-corrente após o consentimento do Orixá chefe da 

casa, Exu Sete Ventanias, o novo integrante é conectado a uma série de normativas e 

compromissos que não se limitam às relações que eclodem no ambiente da infraestrutura do 

terreiro.  

Desde quando o pesquisador entrevistou o Pai Aldacir em sua monografia de 

conclusão de curso em 2014, bem como, em todo o percurso etnográfico da presente 

investigação, é realçada no discurso do pai-de-santo a dimensão de responsabilidade e cautela 

que cinge ao aceitar um indivíduo na categoria de filho-de-corrente. Na corrente de um 

templo, humanos e Orixás criam e reproduzem vínculos invisíveis uns com os outros de modo 

coletivo, estes vínculos agem como verdadeiros condutos pelos quais circulam informações, 

sensações e acontecimentos que podem remeter a qualquer humano e Orixá integrante da 

corrente.  

Os humanos integrantes da corrente podem ser alvos de premonições de 

acontecimentos de uns aos outros. Os Orixás de um adepto podem se mostrar nos sonhos de 

outro adepto, tal quando a Pomba-gira Gato da Cambone Pérola (que não incorpora na 

mesma), emergiu em sonho para a médium Yasmin para transmitir informações sobre sua 

natureza25 (que são inexistentes em registros escritos) e para a sua filha Cambone Pérola, ou 

quando os Orixás do templo (e consequentemente do Pai Aldacir) aparecem em sonhos dos 

filhos-de-corrente para lhes transmitir mensagens.  

Se um humano integrante do terreiro estiver permeado de infortúnios, outro integrante 

ou todos poderão sentir algumas formas de infortúnio concomitantemente, o mesmo 

raciocínio é válido se o bem-estar dos adeptos estiver assegurado. Se um filho-de-corrente 

executar com imprudência suas práticas mágico-religiosas particulares, uma série de quizilas 

(infortúnios culminados pela prática mágico-religiosa errônea) emergirão sobre sua realidade, 

destarte, todos os integrantes humanos do templo tornam-se susceptíveis aos acontecimentos 

desastrosos.  

Os médiuns de incorporação das outras correntes que foram abertas no templo em 

tempos passados não cumpriram com as normativas estipuladas pelo terreiro e 

compartilharam as consequências de seus atos irresponsáveis com os demais integrantes, fato 

                                                 
25 A médium Yasmin descreveu a Pomba-gira Gato como uma bela e sensual mulher que se vestia de preto e 

tinha um rabo de gato da cor amarela, vestida uma longa capa preta e dourada, carregando um tridente de ouro 

em suas mãos, cujas unhas eram pontiagudas e cabelos louros, em cuja frente havia um caldeirão fervendo. Esta 

Pomba-gira emerge como uma especialista em desmanchar trabalhos de demanda e conhecedora dos mistérios 

da bruxaria/feitiçaria.  
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que culminou no desligamento dos mesmos com a rede do terreiro26. Tal característica conduz 

à opção do Pai Aldacir por preferir uma corrente de médiuns com poucos integrantes, para 

viabilizar fadiga excessiva no processo de fiscalizar uma prática mágico-religiosa segura para 

os filhos-de-corrente.  

Na primeira gira que o indivíduo participa como filho-de-corrente, o mesmo é 

submetido ao ritual de firmeza do Anjo da Guarda, com o objetivo de que o filho seja 

imantado com as forças espirituais de seus próprios Orixás, do seu Anjo da Guarda e dos 

Orixás do terreiro para realizar com segurança a mediação entre espíritos e humanos. O 

Caboclo Guaracy do Pai Aldacir se manifesta via incorporação ao início da sessão para 

institucionalizar o ingresso do novo indivíduo na corrente perante as sete linhas de Umbanda 

e todos os Orixás do templo. Neste ritual o Caboclo desenha o ponto riscado de Oxóssi com 

pemba branca no chão em frente ao altar central do conga, acende uma vela verde rezando em 

frente ao ponto, com auxílio das cambones prepara o amaci, que se trata de um composto de 

rosas brancas, folhas de boldo, água de amaci, banha de orí e água benta (benzida por um 

padre, ou batinudo como os compadres Exus os identificam) manipulados numa vasilha de 

vidro, o Caboclo Guaracy prepara o amaci soprando fumaça de charuto sobre a água. Ao fim 

do preparo do composto, o mesmo é posicionado ao centro do ponto riscado, seguido de rezas 

e esfumaçadas de charuto sobre os elementos.  

O filho é convocado para se realocar de joelhos em frente ao ponto riscado, onde o 

amaci é despejado vagarosamente em sua cabeça pelo Caboclo Guaracy, enquanto este reza 

ininterruptamente rogando para diversos Orixás e falanges espirituais que direcionem e 

acompanhem o filho-de-corrente a partir daquele momento em que é legitimado como 

integrante do Abaça de Oxalá. Após despejar o amaci sobre a cabeça do indivíduo, Caboclo 

Guaracy finaliza o rito secando a cabeça do mesmo com toalha branca e inserindo uma 

pequena porção de banha de orí no ápice da cabeça. É solicitado ao novo integrante do templo 

que escreva sete vezes seu nome sobre um papel para acender uma vela de sete dias para seu 

                                                 
26 As narrativas denotam que a maioria destes filhos permaneceram vinculados ao terreiro dentro de um período 

igual ou inferior a um ano e, também expressam situações de conflitos e controvérsias, tal como afirmou Pai 

Aldacir: “Os outros filhos de corrente que tive só me trouxeram dor de cabeça. Com seis meses ou um ano de 

desenvolvimento, pensavam que já sabiam de tudo, queriam usar o espiritismo só para o mal, e acendiam vela 

preta para os outros, levavam tudo pelo lado do xingamento, por qualquer coisa queriam dar pau no lombo das 

pessoas (com magia), faziam magia sem saber o que estavam fazendo e a consequência estourava aqui na casa, 

nas nossas costas. Por isso que a corrente tem que ser de poucos filhos, porque se um faz errado os outros pagam 

pelo erro dele junto, o Espiritismo exige muita seriedade e muito conhecimento do que se faz. Sempre busquei 

fazer as coisas pelo lado certo e correto, se o filho quiser fazer do jeito dele sem me dar ouvidos, não tem 

problemas, que abra o seu terreiro, porque que de mim não precisa para isso e não precisa contar com meus 

ensinos. Comigo, se não levar a religião do jeito que aprendi, pelo lado correto, do jeito que meu pai-de-santo me 

ensinou, não vai ser de jeito nenhum” (Pai Aldacir, 2016). 
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Anjo da Guarda em cima deste papel sobre o altar. A partir deste momento, o filho-de-

corrente além de revestido de segurança para desenvolver suas habilidades mediúnicas, 

também adentra em conexões estreitas com as normativas institucionais de ordem espiritual 

que imperam no templo.  

Em tal aliança, o iniciado se compromete em zelar pelos Orixás, oferecendo-lhes 

regularmente comidas, bebidas, cigarros, charutos, ervas, flores, rezas, dentre uma variedade 

de dádivas, cuja recompensa emerge com reciprocidade dos espíritos com o iniciado, 

protegendo-o, ensinando-lhe e atendendo os pedidos elaborados no ritual de entrega das 

oferendas (MAUSS, 2013). Tais inter-relações entre humanos, Orixás e natureza viabilizam o 

estreitamento dos vínculos da consciência do iniciado para com a consciência dos Orixás e, 

são estendidas para além do ambiente da infraestrutura do templo (LODY, 1977). Estas 

libações podem ser realizadas em ambiente doméstico num recinto específico para mobilizar a 

energia dos Orixás, ou nos pontos de força acessíveis ao adepto, dentre os quais, as idas à 

calunga (cemitério) devem ocorrer apenas com o consentimento do sacerdote ou seus Orixás, 

em razão da nocividade que o local apresenta para pessoas portadoras de habilidades 

mediúnicas27.  

A frequências da prática de acionar a força espiritual dos Orixás (pelas oferendas, 

incorporação e trabalhos mágico-religiosos de diversas morfologias), torna a consciência dos 

Orixás com a consciência do adepto amplamente estreita uma à outra e, com o passar do 

tempo, a simbiose entre humano e Orixá toma proporções de interdependência vitais ao bem-

estar do adepto, tornando seus elos indissolúveis com a espiritualidade. Destarte, quando o 

filho-de-corrente se torna “firme” com os Orixás (expressão empregada no lócus de estudo 

como uma forma de elucidar a estreita simbiose entre ambos), não é possível abdicar dos 

contratos de permutas com as divindades, mesmo que por algum motivo se transfira de 

terreiro ou opte por não frequentar terreiro algum, no mínimo as trocas de elementos com os 

Orixás que são seus pais e mães de cabeça das linhas de Direita e de Esquerda devem ser 

mantidas obrigatoriamente e periodicamente por toda a sua existência.  

A abdicação da aliança com os Orixás pode ser acompanhada por desastrosas 

consequências na vida do indivíduo, oriundas da interdependência do mesmo para com as 

divindades, cuja renuncia viabiliza que os múltiplos canais de sua esfera mental que antes 

funcionavam como trânsito de espíritos organizados de acordo com as incumbências do culto, 

                                                 
27 Neste particular, vale salientar que nestes casos ou análogos, a comunicação entre filhos-de-santo e pai-de-

santo toma uma dimensão de grande importância, pois o pai-de-santo sempre que comunicado, realiza firmezas 

para determinados Orixás do terreiro para prestarem guarnição aos filhos. 
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sirvam como passagens para espíritos perniciosos adentrarem a sua vida, pois os Orixás que 

lhe protegem também abdicam de seu contrato num ato de reciprocidade. Se a abdicação do 

contrato for efetivada de modo desrespeitoso às divindades, é dito que o indivíduo é punido 

pelos Orixás da linha de Esquerda, as vezes com sequelas irreversíveis.  

Os filhos-de-santo devem prestar reverências, respeito e obediência a todos os guias 

espirituais da casa, incluindo o pai-de-santo. De modo similar ao que relata Anjos (2006) 

estudando a Linha Cruzada no RS, desde ao adentrar os portões do terreiro, o pai-de-santo é 

cumprimentado pelos filhos-de-santo com um beijo na mão solicitando uma benção com as 

palavras “a benção, meu pai”, cujo ato é seguido com o toque da mão direita do sacerdote 

sobre a cabeça do filho ou filha respondendo “Oxalá te abençoe, meu filho”. Mesmo 

procedimento é repetido ao se despedir do pai-de-santo. Quando os filhos-de-santo adentram a 

canjira (quarto dos Exus, local reservado apenas para os iniciados), devem bater três vezes 

com a mão esquerda no chão dizendo agô mileu (licença para entrar) e fazer o mesmo 

procedimento ao sair, porém dizendo agô bamilô (licença para sair).  

Antes de iniciar uma gira no congá (local onde eclodem as cerimônias públicas, na 

qual os filhos-de-santo têm a obrigação de comparecer), os filhos-de-santo devem comparecer 

ao local imantados com a força da natureza via banho de ervas, ao colocarem seus colares de 

contas, que ficam armazenados num local apropriado dentro do terreiro, devem se dirigir ao 

altar central e, sobre a mesa do altar ou deitados ao chão diante do mesmo, bater levemente a 

cabeça para os Orixás, três vezes em direção reta, para reverenciar Oxalá, o Orixá maior, três 

vezes à direita, para reverenciar toda linha de Direita/Umbanda e três vezes à esquerda para 

reverenciar toda a linha de Esquerda/Quimbanda. O mesmo procedimento deve ser repetido 

quando a gira é encerrada.  

As normativas regentes das relações entre humanos e Orixás por meio das permutas 

exigem um empreendimento cauteloso e respeitoso, pois se tratam de momentos repletos de 

ações ritualizadas, significados mágico-religiosos e socioculturais. Cada entidade cultuada é 

cultuada de acordo com gostos e desejos peculiares e, correspondências simbólicas, entre 

cores, números, pontos cantados, pontos riscados, vegetais e minerais, estipulados pela 

tradição que impera no terreiro (LODY, 1977).  

A prestação de reverência e respeito diante do sagrado por meio de gestos e palavras 

são acionados nos mais diversos momentos da vida de todos os integrantes do terreiro, que 

não se limitam aos aspectos que o investigador pode observar em movimento. O Orixá a 

quem se dirige a prece e libação (mesmo que seja apenas uma vela), deve ser cumprimentado 
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com sua saudação específica, e, ao finalizar o rito, ser despedido com a execução do paô, que 

se trata de uma série de batidas de palmas, nas quais, três palmas são batidas em ritmo lento e 

sete são batidas em ritmo acelerado, o procedimento deve ser repetido mais duas vezes para 

conclusão do ato mágico-religioso. Existem palavras específicas que se deve proferir para que 

determinados intentos sejam concretizados, as quais não podem ser reveladas publicamente.  

Qualquer erro pode culminar em desequilíbrios e situações nocivas para o indivíduo, 

chamados de “quizilas”, muitas vezes seu resultado também é chamado de “estouro”, destarte, 

é sempre requerido do indivíduo uma grande prudência na execução destas práticas, tal como 

salientado por Corrêa (2005). Tal como o químico em seu laboratório repleto de elementos 

que podem ser nocivos se empregados na quantidade errônea e incompatível quando lhes 

mistura para conformar outra estrutura elementar, o operador mágico-religioso deve ser 

prudente e inserir o tipo e medida adequada de cada elemento na oferenda para engendrar a 

transformação de sua realidade de acordo com o intento percorrido pelos portais abertos por 

meio da ação mágico-religiosa.  

A questão da quantidade de cada elemento à ser empregado na libação aos espíritos é 

pertinente de salientar, pois se trata de uma temática que foi advertida pelos Exus para ser 

zelada pelos aprendizes em frequentes ocasiões. De acordo com a idiossincrasia da situação a 

ser transformada, a falta de um elemento específico ou a adição de um elemento equivocado 

na oferenda pode comprometer o sucesso da operação e, na pior das hipóteses, atrair uma 

quizila à vida do operador ou a quem se dirige os intentos da prática28. Por exemplo, se o 

operador extrapolar na quantidade de água ou azeite de dendê na elaboração do padê (farofa 

de Exu, que também é recebido por outros Orixás), pode “afogar o Orixá” impedindo-o de 

executar a incumbência solicitada. 

Deve-se saber as cores adequadas das velas para oferecer aos Orixás, as tipologias 

adequadas de bebidas e fumos, o tipo de utensílio de bebidas que deve ser oferecido, tais 

como copos ou quartinhas sem asas para Orixás masculinos e taças ou quartinhas com asas 

para Orixás femininos, a tipologia adequada do alimento e seus condimentos acrescentados, e 

a quantidade e miscigenação correta de cada elemento de acordo com a natureza da situação 

que articula estas permutas. Por exemplo, empregar elementos da tonalidade de cor vermelha 

para uma libação à Oxalá pode culminar em graves quizilas, pois o vermelho é uma cor que 

                                                 
28 Neste sentido, Corrêa (2005) afirma que em trabalhos mágico-religiosos de feitiçarias/demandas que ocorrem 

em terreiros de Batuque e Linha Cruzada no Rio Grande do Sul, é comum que o feiticeiro insira elementos que 

quizilam com o Orixá, por exemplo, mel para Oxóssi, muitas vezes junto com louças quebradas e cacos de vidro, 

informando ao Orixá que é o fulano (o inimigo, a vítima do ataque) que lhe está enviando esta oferenda 

desrespeitosa, para que a ira do Orixá recaia sobre o inimigo.  
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evoca dimensões que são antagônicas aos atributos deste Orixá, além da narrativa em que Exu 

manchou as roupas brancas de Oxalá para lhe importunar na criação do mundo. Não se deve 

empregar mel nas oferendas à Oxóssi. Não se pode oferecer qualquer elemento fora da 

temperatura ambiente ou com sal para os Orixás, com algumas exceções, tais como o Orixá 

Zé Pelintra, cujas oferendas devem conter pelo menos uma cerveja bem gelada, ou em alguns 

trabalhos específicos de contra-feitiçaria, que devem conter alguns elementos de temperatura 

elevada. Velas quebradas não devem ser ofertadas de modo algum a qualquer espírito, assim 

como, qualquer utensílio quebrado, sob a penalidade de “quebrar” a força do Orixá e de si 

próprio. O preparo dos amalás (comidas dos Orixás) devem ser elaborados com o uso da mão 

direita para Orixás da linha de Direita, e com a mão esquerda para Orixás da linha de 

Esquerda. Durante o processo de elaboração de qualquer libação, o pensamento do operador 

deve estar concentrado apenas na realização do pedido e no Orixá a quem a oferta se destina, 

para imbuir os elementos com sua energia para propiciar com maior garantia a ação dos 

Orixás. Em suma, pode-se afirmar que cada situação tem suas peculiaridades, de acordo com 

a natureza do Orixá e do intento.  

O adepto deverá subsidiar suas atividades mágico-religiosas sobre um calendário 

litúrgico que estipula horários, datas semanais, fases lunares e datas votivas adequadas e 

consagradas para que as práticas sejam executadas. Cada data/período possui 

correspondências com determinadas potências sobrenaturais e toda gama de significados, 

emoções, sensações, normativas, motivações e ações, coletivas e individuais que permitem 

aglutinar em torno de si.  

No que diz respeito aos horários, deve-se evitar acender velas para o Anjo da Guarda 

após anoitecer, pois durante o dia a luz solar propicia fluidez para que esta entidade 

proporcione iluminação à vida do adepto. Não se deve efetuar trabalhos mágico-religiosos às 

00:00h, se estes trabalhos se mostrarem imprescindíveis, devem ser realizados num intervalo 

de tempo de pelo 10 minutos antes ou depois deste horário, pois de acordo com o Exu Sete 

Ventanias, a partir da meia noite até as 03:00h, se trata do horário no qual as forças obscuras 

estão no ápice de suas manifestações no mundo físico e pelo fato da meia noite em ponto se 

tratar do momento em que os portais para tais forças emergem, é concebido como o horário 

mais nocivo para agir magicamente. Contudo, o Exu Meia Noite, que é um Exu da linha dos 

caveiras, se expressa como única exceção desta particularidade, por estar intimamente 

associado aos mistérios do horário que identifica sua nomenclatura, o mesmo deve ser 

acionado às 00:00h quando necessário. Existem trabalhos com entidades da linha de Esquerda 
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que são preferíveis de execução em horários noturnos. Ademais, a meia noite se trata de um 

horário com fortes associações às ações dos Exus e Pombo-giras para as religiões afro-

brasileiras em geral, por representar uma transição entre um dia e outro, o que conduz à 

compreensão de tal horário como uma encruzilhada temporal29 (ANJOS, 2006; SILVA, 

2015b). 

As datas semanais apresentam os momentos propícios para o adepto do culto acionar 

com maior fluidez determinadas energias, que podem lhe viabilizar um resultado mais eficaz 

de seus trabalhos mágico-religiosos, contudo, de acordo com a necessidade os Orixás podem 

ser deslocados em qualquer data semanal e não há imprescindibilidade em circunscrever as 

práticas com as correspondências deste calendário, com exceção do domingo, que é um dia 

consagrado a Oxalá no qual não se deve realizar operações mágico-religiosas de quaisquer 

espécies. Nesta conjuntura, é pertinente de esclarecer como as relações entre humanos, 

divindades e natureza podem ser tecidas a partir do subsídio em tal calendário litúrgico: 

Segunda-feira: data consagrada a Exu, aos Pretos-Velhos, à Obaluaê, às Almas e todo 

Orixá que é identificado como pertencente à linha das Almas. O vínculo desta data com o 

mundo dos mortos tem origem no catolicismo, no qual acredita-se que no domingo as Almas 

são liberadas do purgatório e retornam ao mesmo à segunda-feira, na qual o fiel deve rezar e 

prestar libações para as Almas se retirarem com maior rapidez das condições de sofrimento 

existentes em tal local (AUGRAS, 2012). Os trabalhos de cura são efetuados 

preferencialmente nesta data. 

Terça-feira: data consagrada a Ogum e seus falangeiros. Esta data é saliente para se 

praticar atividades que mobilizam a energia dos contra-ataques mágicos, disciplina e ordem, 

em razão do caráter bélico e militar que os significados em torno destas entidades suscitam. 

Quarta-feira: data consagrada a Xangô. Se trata de uma data propícia para atividades 

mágico-religiosas para clamar pela justiça divina sobre os conflitos sociais prejudiciais ao 

adepto, para influenciar magicamente sobre processos judiciais, para atividades que envolvem 

intercomunicação entre humanos, documentos e negócios.  

                                                 
29 Neste particular, vale ressaltar que existem terreiros em que os Exus são acionados apenas ao emergir à meia 

noite (SILVA, 205b), são diversos os pontos cantados que revelam a ação dos Exus a partir da meia noite, tais 

como: “Exu da meia noite, Exu da madrugada, uma gira sem Exu não se pode fazer nada”, “O sino da igrejinha 

faz belem-blem-blom, deu meia noite e o galo cantou, seu Tranca-Ruas é o dono da gira, que corre a gira que 

Ogum mandou”, “Deu meia noite e o galo cantou, cantou, cantou e a catacumba se abria. Quem era ela sentada 

em cima de uma tumba? Exu mulher, Exu mulher, Maria Padilha da Calunga”, “Soltaram um bode preto à meia 

noite na calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira, bebeu marafô com Tata Caveira”, “Deu 

meia noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada dando a sua gargalhada Exu (nome do Exu ou Pomba-gira) 

apareceu. É laroyê, é laroyê, é laroyê, é mojubá, é mojubá, é mojubá, ele(a) é Odara, dando a sua gargalhada, 

quem tem fé em Exu (nome do Exu ou Pomba-gira) é só pedir que ele(a) dá”. 
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Quinta-feira: data consagrada a Oxóssi e aos Caboclos. Se trata de uma data propícia 

para atividades mágico-religiosas que visam prosperidade financeira, movimentação de coisas 

e ideias, expansão cognitiva e abertura de caminhos. Santa Sara Kali e o povo do oriente 

também podem ser cultuados neste dia.  

Sexta-feira: data consagrada as Pombo-giras. A energia desta data é propicia para 

efetivar trabalhos mágico-religiosos que alcancem a satisfação amorosa do adepto ou cliente.  

Sábado: data consagrada as Iabás do templo, que são Yemanjá, Oxum, Iansã e Nanã 

Buruquê. Não foi observado especificidades relacionadas à tal data, exceto quando o intento 

se dirige à alguma destas entidades ou qualquer outra associada à linha das Águas (linha 

regida pelas Iabás), considerando que cada divindade possui uma multiplicidade de 

desdobramentos que se conectam à diferentes motivações e dimensões de existência.  

Domingo: data consagrada ao Orixá Supremo, Oxalá, neste dia trabalhos mágico-

religiosos não devem ser acionados sob qualquer modalidade. 

O calendário lunar apesar de demonstrar que tece influências com o escopo das 

práticas de trabalhos mágico-religiosos, é apenas levado em consideração pelos adeptos 

quando a fórmula do trabalho exige sua observação. Foi averiguado que determinados 

trabalhos visando prosperidade financeira são preferencialmente elaborados na lua crescente e 

jamais efetuados na lua minguante. Quando o trabalho necessita distanciar uma pessoa, um 

vício, ou qualquer aspecto indesejável da vida do indivíduo, é elaborado preferencialmente na 

lua minguante. Também foi observado que na lua minguante é onde se deve plantar as arrudas 

quando necessário. 

Nas datas solenes anuais, os adeptos ofertam libações solicitando por intervenções ou 

agradecendo o Orixá regente da data, de modo individual ou coletivo. Estas datas em sua 

maioria coincidem com as comemorações votivas aos Santos católicos, em razão do 

sincretismo religiosos. As datas ilustres são: 20 de janeiro, dia de Oxóssi/São Sebastião; 02 de 

fevereiro, dia de Yemanjá/Nossa Senhora dos Navegantes; 23 de abril, dia de Ogum/São 

Jorge; 13 de maio, dia dos Pretos Velhos; 13 de junho, dia de Exu/Santo Antônio; 24 de 

junho, dia de Xangô/São João Batista; 26 de julho, dia de Nanã Buruque/Nossa Sra. 

Sant’Anna; 16 de agosto, dia de Obaluaê/São Roque; 27 de setembro, dia de SS. Cosme e 

Damião; 12 de outubro, dia de Oxum/Nossa Sra. Aparecida; 02 de novembro, dia das Almas; 

04 de dezembro, dia de Iansã/Santa Bárbara; 25 de dezembro, dia de Oxalá/Jesus Cristo.  

Os últimos dias de um ano são propícios para efetuar rituais de limpeza, objetivando 

remover as “cargas” negativas adquiridas no decorrer do período de um ano (chamado de 
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“tempo grande” pelos Orixás). O período da quaresma é interpretado como um tempo 

propício para infortúnios e captação de energias nocivas, este período é ideal para combater 

demandas, é ordenado aos filhos-de-corrente que apenas cultuem os Orixás com velas de cor 

branca, com o intuito de desviarem de si as nocividades ocultas que permeiam o mundo físico 

em tal data. 

Quando o trabalho mágico-religioso é ensinado para se efetivar em algum ponto de 

força, as normas que envolvem o ato de acionar as forças espirituais do local também devem 

ser executadas para o ritual ser elaborado com segurança e eficácia. Por exemplo, em 

trabalhos na calunga (cemitério), o indivíduo deve acender vela branca no lado esquerdo da 

entrada do cemitério para o Exu Caveira assim como, pedir autorização a todo o povo que ali 

habita, ao se retirar do local, água mineral deve ser lançada de costas em frente ao portão do 

ambiente, para se descarregar de energias indesejáveis. Em trabalhos junto às matas, na 

entrada da mata se deve acender uma vela branca ou verde para Oxóssi, pedindo permissão 

para adentrar o local e efetivar trabalhos, bem como, pedir autorização a todo povo que ali 

habita. Procedimentos similares são efetivados junto aos demais pontos de força, para Ogum 

nas encruzilhadas e estradas, para Oxum nos rios e cachoeiras, para Yemanjá nas praias, para 

Nanã Buruquê nos pântanos e águas paradas e lamacentas, para Xangô nas pedreiras, para 

Oxalá nas campinas, etc. 

Os filho-de-correntes também são orientados para efetivarem com regularidade banhos 

de ervas e defumações com folhas em seus ambientes domésticos em conjunto com rezas e 

preces para Orixás e Santos, pois devem manter suas auras (uma espécie de corpo energético) 

protegidas dos perigos que a conexão com o mundo espiritual pode atrair à sua vida, pois este 

mundo também é povoado por criaturas nocivas, tais como eguns, kiumbas, larvas astrais, ou 

mesmo Orixás quando pagos por um inimigo para demandarem (trabalharem negativamente) 

contra o indivíduo. Neste particular, vale ressaltar que a ideia de que as relações sociais e 

espirituais podem ser nocivas, trata-se de um dispositivo que aciona com ampla frequência as 

atividades mágico-religiosas dos iniciados, a vigilância para com tais questões deve ser 

ininterrupta. 

Quando as plantas dos Orixás são coletadas para execução de banhos, defumações, ou 

qualquer espécie de trabalho, o Orixá regente do vegetal deve ser saudado e, ao mesmo, se 

deve solicitar licença para coleta do seu material, se tal procedimento ser efetuado num ponto 

de força, a negligência da execução de tais preceitos pode culminar em severas penas sob a 

jurisdição dos Orixás, tal como explicita o Pai Aldacir: 
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Se você tiver que tirar uma flor, uma planta, que estiver na encruzilhada, na calunga, 

nas campinas ou nas matas, todo material que estiver lá, já é deles (dos Orixás), 

então você tem que tirar com educação “Dono dessa flor ou Dona, me de licença que 

quero pegar”. Mas se chegar sem eira nem beira, o pau vai comer, porque você vai 

estar roubando o que é deles, aí o pau come, mas se pedir licença é tranquilo, porque 

o Orixá gosta de respeito. Os Orixás estão em todas as partes. Eles não dormem, nós 

dormimos porque somos matérias. O espírito não descansa, dia e noite é mesma 

coisa. Quando dormimos eles nos olham. Nós matéria exigimos descanso. Temos 

que respeitar tudo a todo momento (Pai Aldacir, 2017). 

 

Nesta conjuntura, percebe-se que todas as formas de acionar os Orixás exigem 

normativas específicas, mesmo que demasiadamente simples, tal como solicitar licença para 

coletar um material. A partir do desenvolvimento mediúnico, o estreitamento dos vínculos 

entre humano e Orixá dilatam ao ponto de conferir ao adepto uma sensibilidade que lhe 

permita detectar a presença e comunicação com o Orixá frequentemente nos mais diversos 

momentos de seu dia e dos seus sonhos. Tal característica salienta outra diferença entre as 

categorias de filhos-de-corrente e clientes, pelo fato de que as manifestações dos Orixás 

descritas são exclusivas aos integrantes do terreiro que cumprem suas obrigações regulares 

para com as divindades.  

 

 

5.3 TRANSFERÊNCIAS DE PODERES: ACTANTES E CONDUTOS QUE VIABILIZAM 

A REPRODUÇÃO DOS SABERES MÁGICO-RELIGIOSOS 

 

É solicitado ao novo adepto que carregue consigo uma caderneta para efetuar registros 

dos conhecimentos transmitidos durante os diálogos com os Orixás do pai-de-santo. Maior 

parte dos saberes que o filho-de-santo assimila no contato com o pai-de-santo são oriundos 

dos Orixás do mesmo por meio do dispositivo da incorporação. O diálogo diretamente com o 

pai-de-santo também ocorre, porém são mais breves que aqueles ocorrentes com seus Orixás, 

mesmo que o pai-de-santo não esteja incorporado nestas conversas, não é possível discernir o 

momento em que o mesmo está com o Orixá irradiando (fazendo sentir sua presença e 

vontades) ou não. A transmissão dos saberes não ocorre de modo premeditado e planejado, 

mas sempre de acordo com as necessidades emergentes e concretas da vida do filho-de-

corrente, que irá articular forças espirituais para efetivar seus intentos.  

A assimilação dos saberes oriundos do pai-de-santo e seus Orixás também ocorre pela 

observação da elaboração de trabalhos mágico-religiosos (ebós, oferendas, contra-feitiçarias, 
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defumações, etc.) que podem ser efetuados pelo sacerdote incorporado ou em sã consciência, 

pela aplicação dos segredos do culto revelados nas giras fechadas (sessões espirituais abertas 

apenas aos filhos da casa). De todo o modo, estes saberes devem ser praticados, pois em 

diferentes momentos os Orixás afirmaram que “só se aprende fazendo”. A primazia do 

aspecto prático do saber é saliente em todo o momento de investigação, tal como observou 

Chaves (2012) em suas explanações sobre a religiosidade umbandista.  

No Abaça de Oxalá os filhos-de-corrente são incentivados a adquirirem 

conhecimentos por meio de seus próprios Orixás. Pai Aldacir afirmou em diversas ocasiões 

que “maioria dos trabalhos que sei, foram os Orixás que me ensinaram. Eles ensinam, aí a 

gente coloca em prática e vê que dá certo” (Pai Aldacir, 2017). A questão do aprendizado em 

contato direto com o Orixá foi uma questão observada e abordada por Favaro (2015) em todos 

os terreiros que praticavam Umbanda em seus templos (“pura” ou cruzada), averiguando que 

grande parte dos conhecimentos sobre o reino vegetal são atribuídos aos ensinamentos dos 

espíritos. Tal característica também é identificada por muitos outros pesquisadores que 

adentram na rede do Espiritismo afro-brasileiro como lócus de pesquisa (CAMARGO, 1998; 

CHAVES, 2012; LIMA; SILVA; ANDRADE, 2005). Este aspecto de aprendizagem ocorre 

sem mediação de humanos, partindo de fontes metafísicas do saber, no qual se valoriza uma 

interpretação intuitiva da realidade e revelações divinas, nas quais, os Orixás emergem como 

protagonistas do conhecimento mágico-religioso (CHAVES, 2012).  

O Orixá revela estes ensinamentos por meio das faculdades mediúnicas do adepto e 

não há um meio sólido e sistemático para se manifestar, todo indivíduo que zela 

periodicamente pelos Orixás por meio das libações e preces, e pratica os preceitos e receitas 

recomendados pelos Orixás do terreiro que participa, é vulnerável a tal espécie de revelação, 

que eclode por meio da intuição, do transe e incorporação nas giras, das experiências oníricas, 

visões e olfato – pela capacidade de ouvir os espíritos, apesar de ser uma via possível de 

revelação, não foi observado pelo pesquisador no âmbito do processo de ensino e 

aprendizagem mágico-religioso, de toda a forma, a “voz” do espírito é assimilada via intuição 

na maioria das vezes –. Também é importante que adepto peça aos seus Orixás essa espécie 

de revelação.  

Além do dispositivo da incorporação, quando o Orixá possui a consciência e o corpo 

do indivíduo e profere verbalmente os ensinos oportunos, que são registrados por um 

cambone, é bastante comum que estas espécies de revelações ocorram quando o indivíduo 

está “tratando” (ofertando libações) aos Orixás, que podem se comunicar por meio de visões 
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manifestas em figuras abstratas ou concretas, e/ou forte descarga de intuição. Constantemente 

os Orixás transmitem ensinamentos e orientações aos adeptos por meio das experiências 

oníricas. Também existem técnicas que envolvem gestos corporais, concentração e forte 

imaginação para que tais revelações ocorram. Foi afirmado em diferentes ocasiões durante o 

processo da pesquisa que as revelações que os Orixás transmitem diretamente ao adepto 

devem ser zeladas com silêncio, pois se tratam de segredos que apenas o indivíduo e seus 

Orixás conhecem, que engendram práticas demasiadamente peculiares, agindo como artifícios 

para garantir a eficácia do fazer o saber da prática mágico-religiosa.  

Neste particular, as experiências oníricas se apresentam como dispositivos de suma 

importância para que os Orixás compartilhem de suas consciências e informações com os 

humanos. No Abaça de Oxalá o sonho é concebido como uma das experiências mais vivazes 

que os humanos podem obter do mundo dos mortos e do sobrenatural30, tal como afirmou Exu 

Caveira: “[...] vocês querem saber como é depois que morre, mas se vocês prestarem atenção, 

vocês morrem todo dia, porque vocês dormem e sonham, a morte é um sono um pouco mais 

profundo” (Exu Caveira do Pai Aldacir, 2017). Destarte, o sonho emerge como um território 

de encruzilhada no qual há interseção entre aspectos da natureza (que remetem à fisiologia do 

sistema nervoso), aspectos da sociedade (cujas imagens abstratas ou concretas são 

procedentes das experiências do indivíduo com o agregado social em que está integrado), e 

das divindades (que pela aproximação do território onírico com o sobrenatural viabiliza suas 

manifestações).  

Esta interseção de actantes que eclodem no território do sonho permite que o adepto 

aprenda a solucionar as problemáticas emergentes de seu cotidiano, no qual recebe 

ensinamentos de práticas mágico-religiosas dos Orixás para executar, bem como, permite que 

se aprofunde nas vivências do coletivo em que se insere, tal como a possibilidade de 

contemplar as diversas manifestações das divindades de modos maravilhosos ou espantosos. 

Assim, o sono faz parte da extensão do sagrado e da experimentação do extraordinário pela 

consciência, que retrata um dispositivo de comunicação dos humanos com o sagrado por qual 

o saber veicula frequentemente (BASTIDE, 2016).  

                                                 
30 Bastide (2016) alega que “o sono é visto em nosso mundo como um primeiro simulacro da morte, ou seja, 

como experiência de aniquilamento” (BASTIDE, 2016, p.74) e que em diversas culturas (consideradas 

primitivas em oposição à cultura ocidental) o sonhador ascende à dimensão dos mortos e assimila signos antigos 

arraigados num imaginário coletivo misturados às suas subjetividades e percepções de mundo, viabilizando a 

reprodução e ressignificação das práticas mágico-religiosas nestes agregados sociais.  
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Por meio de tais dispositivos pelos quais percorrem os saberes que os Orixás desejam 

transpassar aos adeptos, percebe-se uma fisionomia de ensino e aprendizagem que “prioriza e 

valoriza modos de aprendizagem completamente marginais na sociedade. O que importa são 

as intuições, as descobertas interiores, as revelações e o dom ...” (CHAVES, 2012, p.136). Tal 

aspecto revela uma forma de conceber e experimentar a realidade que não pode ser alcançada 

pela razão e sua fisionomia antiacadêmica (BRUMANA; MARTINEZ, 1991), permitindo 

identificar claramente um mecanismo descolonial, cujo processo de obter o conhecimento e 

interpretar o mundo, deve partir de uma epistême desobediente aos baluartes da epistemologia 

ocidental (MIGNOLO, 2008), que geram ações concretas sobre a realidade a partir da 

subjetividade e idiossincrasias do adepto.  

O arcabouço de saberes que circula no Abaça de Oxalá também é nutrido pelos 

materiais que contém registros escritos concernentes às práticas mágico-religiosas publicados 

por pais-de-santo e mães-de-santo, concebidos como legítimas formas de estender o poderio 

do indivíduo, já que poder e saber apresentam estreitas conexões na ontologia do povo-de-

santo em geral31 (AUGRAS, 1983), tal como expressou o Exu Tranca-Ruas das Sete 

Encruzilhadas do Pai Aldacir em determinada ocasião, quando dialogava sobre a prática de 

determinada linha de culto (a qual não é permitido revelar), que é pouco praticada pelos 

terreiros locais de acordo com os porta-vozes: “Quanto mais conhecimento você buscar, você 

vai saber coisas que ninguém sabe, aí você se torna o melhor e ninguém poderá te derrubar, 

você vai estar sempre à frente dos outros [...]” (Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas do 

Pai Aldacir, 2016).  

A questão do uso de registros escritos nas práticas cotidianas do Espiritismo afro-

brasileiro apresenta uma polêmica controvérsia em suas diferentes ramificações, sendo que 

em alguns locais, sua presença é completamente banida (CHAVES, 2012; CONCONE, 1987; 

CUMINO, 2010). Verger (1994) aponta a transmissão de conhecimento pela oralidade entre 

os iorubás como um veículo de axé, apontando que a força das palavras não possui 

significado algum se materializada em texto escrito, para que elas atuem na realidade, 

precisam ser pronunciadas. Existem terreiros umbandistas que incluem a leitura de livros 

como modo complementar aos seus saberes, porém, sem uma dimensão sagrada e transmissão 

de axé atribuída à atividade de leitura, tal como apontam os registros de Chaves (2012). Nesta 

conjuntura, vale salientar que em meio a diversidade de cultos afro-brasileiros existentes, 

                                                 
31 Existem determinadas práticas que exigem um conhecimento religioso do adepto em conjunto com o 

dispositivo da intuição, tal como ilustrado por Coppini (2015b) na prática de coletar o okutá de Exu. 
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“cada casa é um caso” e, conceitos que são substanciais para alguns, podem ser secundários 

ou inexistentes para outros (BARBOSA NETO, 2012). 

A inserção dos registros escritos e suas consequentes leituras e estudos na 

religiosidade diária do Pai Aldacir, é acompanhada pela extensão do poder e do sagrado que a 

busca pelo conhecimento pode alcançar, pois, de acordo com o mesmo, os livros que abordam 

questões inerentes à religiosidade do Espiritismo afro-brasileiro “não devem ser emprestados 

para ninguém, porque o livro tem a sua energia, é um poder seu, se emprestar, a pessoa 

poderá usar contra você no futuro”. Assim, pode-se averiguar que nesta concepção, estes 

materiais também se tornam uma extensão do ser do adepto (BARBOSA NETO, 2012), a 

energia, identificado em outros terreiros afro-brasileiros e etnógrafos como axé, a força 

mágica32(AUGRAS, 1983; BERCKENBROCK, 1997; SANTOS, 2016; SILVA, 2015a), pode 

alcançar todo o tipo de elemento em que se atribua alguma conexão com os Orixás, seja ele 

natural ou artificial.  

Além da utilização dos livros impressos, não se pode desprezar outras formas de 

acesso as informações sobre a religião, tal como ocorre com a leitura por meio de arquivos 

digitais e web sites, nos quais também existe uma extensão do sagrado, pois, todo ato de 

adquirir informações sobre os Orixás é tratada com respeito e reverência, tal como expressa a 

afirmação da Cambone Iva “quando ele (Pai Aldacir) está lendo, eu nem chego perto. Hoje vi 

que ele estava no computador lendo, e tinha de fundo umas cores vermelhas e pretas, aí eu 

nem quis passar por ali [...] Os livros dele são só dele aí eu nem mecho” (Cambone Iva, 

2017). Destarte, percebe-se que o que torna os registros escritos como elementos sagrados é o 

momento em que existe a interação do indivíduo com seus conteúdos, pois, ao ler sobre os 

Orixás, o indivíduo estabelece uma conexão com os mesmos.  

A dimensão sagrada existente nos registros escritos pode ser compreendida pelo fato 

de que todo pensamento que aciona os Orixás, conecta aos mesmos instantaneamente. 

Quando o pesquisador entrevistou o Pai Aldacir em 2014 para a sua monografia de conclusão 

de curso, o pai-de-santo solicitou que a entrevista fosse interrompida por um momento, sob a 

alegação de que ao descrever as plantas associadas ao seu Orixá pai-de-cabeça na linha de 

Direita, Oxaguiã, sentia o mesmo irradiando e afirmou que falar das coisas do Orixás “puxa” 

eles para perto de seu médium. Tal característica foi observada em 2017, quando a filha-de-

                                                 
32 Mesmo que o termo “transmissão de axé” não tenha sido identificado como relevante na rede investigada, uma 

espécie de conexão espiritual é tecida em todo o momento que o conhecimento mágico-religioso é ensinado. Esta 

conexão é tecida tanto pelo verbo proferido pelo sacerdote e seus Orixás, quanto pela observação de rituais 

efetivados pelos mesmos, ou qualquer outro modo de assimilar o saber-fazer que é pertinente para os intentos 

que circundam o terreiro. 
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santo e pesquisadora Dalvana consultando o Exu Sete Ventanias durante uma gira, informou 

que havia sentido vigorosamente a presença de duas Pombo-giras durante suas atividades na 

universidade, de modo que lhe gerava um indesejável incomodo, a explicação do Exu foi de 

que: 

 

Buscar conhecimento sobre os Orixás puxa eles pelo teu pensamento, e você está 

pensando muito nas comadres por causa do seu trabalhadô [...] você precisa se 

impor e doutrinar a linha de Esquerda, se não eles fazem o que querem quando 

querem. Firme sempre a Direita, principalmente Ogum e as Iabás [...]” (Exu Sete 

Ventanias do Pai Aldacir, 2017).  

 

A partir dos exemplos mobilizados é possível averiguar que é estabelecida uma 

conexão automática no ato de pensar sobre os Orixás, que no ato da leitura dos registros sobre 

os mesmos, tal conexão é dilatada e, ainda mais intensificada quando o saber adquirido é 

executado. Neste sentido, pode-se compreender a concepção sagrada atribuída aos registros 

escritos, pois os Orixás do indivíduo se relacionam com o mesmo quando está empreendendo 

a atividade da leitura sobre a religião, imantando os materiais com energia. Este mecanismo 

de conexão com os Orixás (de se fazerem presentes mediante o pensamento), é observado em 

outras esferas da vida do iniciado, tal quando efetua compras ou coletas dos elementos que 

serão empregados nos rituais. Ademais, por meio desta forma de interpretar a realidade, pode-

se também apontar que o processo de escrita da presente dissertação foi repleto de 

agenciamento de forças espirituais que não se limitam às discussões de interesse acadêmico.  

A dimensão sagrada que segue os registros escritos pode ser realçada no momento em 

que o pesquisador solicitou a deliberação do Pai Aldacir para efetuar um registro fotográfico 

de seu acervo bibliográfico, pois primeiramente o sacerdote deveria averiguar com seus 

Orixás sobre quais livros não poderiam ser registrados pelo pesquisador. Destarte, percebe-se 

que os Orixás do adepto têm ciência do conteúdo que seus médiuns acessam com a 

consciência. Neste registro foi identificado um acervo bibliográfico composto com um total 

de 48 livros (FIGURA 02; FIGURA 03; FIGURA 04; FIGURA 05).  
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Figura 02: Fotografia de exemplares do acervo 

bibliográfico de livros de conteúdo mágico-religioso do 

Espiritismo afro-brasileiros zelados pelo Pai Aldacir no 

Abassé de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Figura 03: Fotografia de exemplares do acervo bibliográfico de livros de 

conteúdo mágico-religioso do Espiritismo afro-brasileiros zelados pelo Pai 

Aldacir no Abassé de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 04: Fotografia de exemplares do acervo 

bibliográfico de livros de conteúdo mágico-religioso do 

Espiritismo afro-brasileiros zelados pelo Pai Aldacir no 

Abassé de Oxalá, Pato Branco-Pr. 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Figura 05: Fotografia de exemplares do acervo bibliográfico de livros de conteúdo mágico-

religioso do Espiritismo afro-brasileiros zelados pelo Pai Aldacir no Abassé de Oxalá, Pato 

Branco-PR. 

Fonte: O autor (2017). 

 

O pesquisador em sua coleção etnográfica da literatura afro-umbandista, já tinha ao 

seu dispor quatro exemplares dos que foram registrados, tais como “O livro vermelho da 

Pomba-gira” de Zaydan Alkimin (2006), “Trabalhos de Quimbanda na força de um Preto-

velho” de N.A Molina (s/d), 666 “Ebós de Odús para todos os fins” de Adilson de Oxalá 

(2001) e “Rituais na Umbanda e no Candomblé” de José Paiva de Oliveira (1975). Além 

destes, o autor possui outros volumes das coleções do autor N.A Molina e Antônio Alva em 
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seu acervo, que são autores que emergem nos registros fotográficos. Alguns exemplares 

registrados, bem como, outros volumes destes autores, encontram-se disponíveis à venda na 

loja de artigos religiosos afro-brasileiros do município de Pato Branco, acessíveis deste modo 

aos demais adeptos das casas de religião que circulam em tal comércio.  

Tais livros que pertencem ao domínio do pesquisador, ao terem seus conteúdos 

analisados, foi percebido que ensinam receitas/fórmulas mágicas que deslocam as dimensões 

da sociedade, pela motivação humana que conduz a efetivação da receita ensinada, também 

deslocam dimensões da natureza, pois diversas receitas implicam no deslocamento aos pontos 

de força/santuários naturais, isto é, encruzilhadas, cemitérios, matas, praias, beiras de rios, 

cachoeiras, campinas, pedreiras, etc., bem como, a aplicação de elementos da natureza 

diversos nos trabalhos e, deslocam dimensões das divindades, pelo fato de cada trabalho 

pertencer aos domínios de uma ou mais entidades espirituais específicas. A natureza do 

conhecimento agenciado nos livros, é a mesma espécie de conhecimento valorizado pelas 

narrativas coletadas e por Chaves (2012), que se trata do saber-fazer trabalhos mágico-

religiosos, tal como atesta o autor umbandista/quimbandeiro Antônio Alva (1984), ao retratar 

trabalhos de dimensão amorosa: 

 

E, justamente por tudo isso, idealizei, numa como espécie de resumo, publicar o 

maior número possível dos inúmeros "trabalhos" que, dessa natureza, tenho feito em 

atendimento às inúmeras pessoas que, cada dia, me procuram e me pedem que as 

ajude na obtenção de seus anseios, na realização de seus negócios, na união com seja 

lá quem for. [...] muitos, mas muitos mesmo, são os "trabalhos" de Quimbanda que 

podem ser feitos, com a finalidade, primacial, se não única, de unir uma a outra 

criatura humana. São esses "trabalhos", a bem da verdade, os mais comumente 

solicitados e, justo por isso, feitos a cada instante e das mais variadas formas ou 

modos. Mencioná-los e mais ainda enunciá-los, seria, antes do mais, fastidioso, além 

de, praticamente, impossível. Cada entendido (que o seja realmente), cada Guia, 

cada Preto Velho, cada Caboclo, cada EXU, no fim das contas, tem sempre um tipo 

desses "trabalhos", seja para fazer, seja para ensinar. De nossa parte, é óbvio, 

sabemos, conhecemos, ensinamos e fazemos mesmo, uma quantidade enorme deles 

(ALVA, 1984, p.15). 

 

Comumente as fórmulas mágicas ensinadas nestes materiais são creditadas aos Orixás 

que se manifestam no terreiro do autor do livro, por exemplo, Molina (s/d) na obra “Trabalhos 

de quimbanda na força de um Preto-velho ” afirma que: “Estas páginas que passarão a ler, 

foram psicografas e ditadas por diversos Pretos Velhos, que dentro da Mironga de cada um 

deles, consegui com o decorrer do tempo, juntar e organizar mais este pequeno Trabalho” 

(MOLINA, s/d, p.16). Afirmações similares são averiguadas noutras obras do autor 

(MOLINA, 1973; 1975). Deste modo, tanto no aprendizado com o pai-de-santo, com os 
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próprios Orixás ou por meio dos registros escritos, os Orixás se mantém como fonte 

primordial desta forma de saber. 

A interação entre a tradição oral e os meios de aprendizagem descritos, configuram um 

sistema de oralidade híbrido33 à escrita e fontes metafísicas. É explicito que ocorre uma 

transferência de poder dos conteúdos do livro para o adepto durante o processo da leitura da 

literatura mágico-religiosa afro-brasileira. Este poder é delegado com a assimilação do saber 

pelo qual os Orixás são deslocados, que ao ser colocado em prática e obtido o resultado 

almejado, assegura a expansão do poder do indivíduo e legitima os livros como instrumentos 

válidos de desenvolvimento espiritual.  

Estes livros agem como porta-vozes do sagrado dentro da rede no Abaça de Oxalá, 

que auxiliam no empoderamento do indivíduo ao incitarem o exercício do saber e o 

estreitamento dos vínculos dos humanos com os Orixás. As relações com o sagrado tecidas 

em torno da busca por informações mágico-religiosas via registros escritos, são atestadas pelo 

representante humano do templo, seus Orixás e pelas situações que eclodem em torno dos 

mesmos. Vale salientar que o acesso a informações por registros escritos também conecta o 

indivíduo ao global, pois seus autores são oriundos das mais diversas localizações geográficas 

do Brasil e, apresentam as peculiaridades das práticas que eclodem em seus locais, 

possibilitando aos leitores proliferarem seus repertórios de tradução de modo inovador para 

além dos ensinos de seus pais-de-santo ou mães-de-santo e dos Orixás (LATOUR, 2012).  

Nesta conjuntura, foi observado que o saber que circula pelos condutos da rede do 

Abaça de Oxalá pode ser assimilado pelos filhos-de-corrente por três grandes dispositivos: Pai 

Aldacir e seus Orixás, dos próprios Orixás do adepto e das buscas individuais por 

informações via registros escritos. Estes três dispositivos são simétricos, no sentido de que a 

transferência de poder e do sagrado atua em todas os seus deslocamentos. Quando Pai Aldacir 

observa que houve transferência de poder o suficiente para o adepto apresentar maestria nos 

resultados engendrados a partir de seus saberes mágico-religiosos, ou dos saberes que seus 

Orixás transmitem, o filho-de-corrente é convidado a efetuar o ritual do borí34 e seguidamente 

                                                 
33 Chaves (2012) discute o conceito de oralidade mista de Zumthor (1997) aplicado aos terreiros de Umbanda 

que investigou em seu estudo. Neste particular, este conceito é concebido como “quando a oralidade coexiste 

com a escrita, mas a influência desta sobre a oralidade continua externa ou parcial” (ZUMTHOR, 1997, p.37). 

Como o presente estudo não tem por intento adequar categorias preexistentes ao mundo dos actantes rastreados, 

nenhuma das tipologias de Zumthor (1997) são convenientes para explicitar as concepções dos actantes e, de 

modo contrário às descobertas de Chaves (2012), a escrita e a oralidade agem de modo simétrico na rede 

investigada. Destarte, o referido sistema de oralidade híbrido não possui conexão com o conceito de oralidade 

mista. 
34 O borí é o ritual de dar de comer à cabeça, o qual foi realizado pelo Pai Aldacir e pela Cambone Iva no terreiro 

em que foram iniciados. Neste ritual, os adeptos devem passar por um período de sete dias de estrito ascetismo 
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elabora o assentamento do seu Exu ou Pomba-gira, para que possa atuar como um sacerdote 

independente. Tais ritos não foram possíveis de se observar em razão de que nenhum dos 

atuais filhos-de-corrente atingiram o desempenho e confiança requerida para que a 

incumbência sacerdotal lhes seja destinada.  

É pertinente ponderar que durante o fenômeno da incorporação, as transmissões de 

conhecimentos advindas dos Orixás comunicam raciocínios oriundos de si mesmos, os quais 

anunciam conhecimentos inovadores, ou raciocínios residentes na mente de seus médiuns, 

pois, os Orixás atuam na esfera mental dos humanos e fazem uso das memórias e informações 

que estes guardam consigo, entre tais informações, existem ensinamentos acessados via 

leitura de registros escritos (oriundos de algumas dezenas de autores, cada qual com suas 

práticas e concepções idiossincráticas), dos seus próprios Orixás (que pode ser o Orixá 

incorporado ou muitos dos quais o indivíduo mantém comunhão) ou de seu pai-de-santo (que 

também aprendeu coisas oriundas dos três dispositivos de conhecimento mencionadas).  

Pode-se observar uma fração da complexidade que opera no processo de ensino e 

aprendizagem dentro de um terreiro para desenvolvimento e evolução espiritual do indivíduo 

integrado à corrente do templo. As informações oriundas dos três dispositivos mencionados 

ao se conectarem ao médium, se misturam com suas subjetividades e pelas suas próprias 

singularidades de processar o saber e, assim, são reproduzidas pelos discursos e pela 

efetivação dos ritos, sem possibilidade de saber exatamente de qual fonte são oriundas. A 

reprodução é um fenômeno genérico, que atua nas mais diversas dimensões, ecológicas e 

sociais, a qual impugna a singularidade em seus produtos engendrados e, se contemplada na 

transmissão do saber dentro do culto investigado conduz à observação da proliferação de 

actantes híbridos, entrecruzados por diferentes Orixás, motivações, situações, humanos, 

sentimentos, ações, livros, etc. (BAREL, 1973, CORONA, 2006 apud CORONA, 

ALMEIDA, 2014; LATOUR, 1994; 2012). 

                                                                                                                                                         
com diversas interdições, nominado de resguardo, tais como, evitarem o consumo de determinados alimentos, 

evitarem tensões e conflitos com pessoas, não saírem de suas residências, se absterem de quaisquer espécies de 

vícios e hábitos nocivos, dentre outros. No dia do ritual do borí, o sacerdote prepara um banho específico de sete 

ervas para os aspirantes se banharem e, devem repousar durante um dia ou uma noite sobre uma esteira, com 

determinadas oferendas consagradas à Orixás específicos em suas cabeças, com o objetivo de “firmar um Santo 

da linha de direita” no seu orí (cabeça). Após o repouso na esteira, no mesmo dia o terreiro celebra uma festa 

pública aos Orixás para os quais as cabeças dos indivíduos foram feitas. Neste particular, a cabeça de Pai Aldacir 

foi feita para o Orixá Oxaguiã, e a cabeça da Cambone Iva foi feita para o Orixá Oxumarê. Em sequência dos 

ritos públicos, os indivíduos devem zelar pelo resguardo por mais 21 dias ininterruptos. De modo diferente dos 

rituais de borí das nações de Candomblé, tais como a nação Kêtu, na qual o referido ritual institucionaliza a 

inscrição do indivíduo na rede de actantes de um determinado terreiro (VOGUEL; MELLO; BARROS, 2012), o 

ritual descrito pelos participantes da pesquisa é efetuado após o amadurecimento do desenvolvimento mediúnico 

do aspirante às iniciações, quando já se inscreveu na rede de actantes do terreiro por outras formas e ritos, tais 

como os rituais de firmeza de Anjo da Guarda. 
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Esta hibridez entre diferentes e complexas matrizes de informações do saber-fazer 

mágico-religioso é tecida vagarosamente junto ao ser do adepto, e lhe singulariza pela 

multiplicidade (ANJOS, 2006). A aplicação prática do saber é interpretada como uma 

condição sine qua non para existir o processo do desenvolvimento mediúnico e ascensão 

espiritual sob a lógica que permeia o local investigado. Sua aplicação deve ser periódica, 

ininterrupta e na medida adequada, conforme as normativas exigidas pelos dirigentes 

espirituais do templo e das necessidades subjetivas emergentes na vida do adepto. Com o 

passar do tempo na insistência de buscar o saber e praticá-lo, na qual maioria das atividades 

são efetivadas com ausência da supervisão (física) do pai-de-santo, o iniciado desenvolve 

formas idiossincráticas de exercer seus trabalhos. É dito que estas peculiaridades que se 

desenvolvem de modo natural nas práticas mágico-religiosas do adepto são segredos que não 

devem ser transmitidos a ninguém.  

Destarte, se pode presumir que ao fim do processo iniciatório do adepto junto ao 

templo, os detalhes de seus modos e técnicas que acionar os Orixás tendem a diferenciação 

dos detalhes nos modos e técnicas empregados pelo seu pai-de-santo, apesar de se manterem 

similares conectados aos semi-padrões – que podem ser compreendidos como fundamentos 

sobre os quais a hibridez e singularidade são tecidas (LATOUR, 2012). 

 

 

5.4 EVOLUÇÃO: UM OBJETIVO HETEROGÊNEO QUE ARTICULA TODOS OS 

ATORES- REDE 

 

Os Orixás são os actantes que estão conectados em todos os condutos pelos quais o 

conhecimento e o fazer percorrem na rede investigada. Muito foi discutido sobre os humanos, 

suas categorias e diferenciações nos modos de acionar os Orixás, agora cabe esclarecer sobre 

a natureza destes seres que fomentam toda ação dentro do Abaça de Oxalá.  

Com as informações fornecidas até o presente momento, foi possível de perceber que 

neste templo os Orixás não se limitam a concepção de uma divindade ioruba (apesar de 

manter mais de uma dezena destes – com seus respectivos desdobramentos – no interior do 

culto). Apesar do termo Orixá apontar uma influência africana em sua etimologia, é 

congruente salientar que as entidades espirituais identificadas nesta categoria não se limitam 

ao contexto das narrativas de matriz africana. A quantidade de espíritos que podem ser 

identificados como Orixás é deveras abundante, cujas atuações e origem mítica ou histórico-
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cultural permitem conectar as mais diversas regiões do globo, do cosmos e do tempo. Suas 

ações e formas de cultos denotam que esta categoria de espíritos está conectada a uma rede 

espiritual composta por uma extensa hierarquia em diversos modos de organização, com o 

objetivo de auxiliar a evolução da humanidade com seus conselhos e atividades mágico-

religiosas engendradas pelos rituais de Umbanda. No plano espiritual, todos os Orixás 

habitam um lugar mítico-cósmico nominado Aruanda, no plano material habitam locais 

específicos, tais como as matas, as praias, os oceanos, os rios e cachoeiras, as encruzilhadas, 

os cemitérios, os cruzeiros, assentamentos, dentre muitos outros espaços que são relativos à 

especificidade da entidade.  

Os Orixás são concebidos como espíritos de elevada evolução espiritual, cuja ascensão 

espiritual eclodiu a partir de numerosas experiências nos mais diversos espaços/tempos do 

planeta Terra enquanto humanos, via reencarnação (com poucas exceções, tal como os Exus 

Mirins). Ao atingirem um arcabouço de experiências que lhes viabilizaram o aperfeiçoamento 

das suas virtudes e habilidades mágicas, foram integrados por Oxalá (a entidade de maior 

autoridade entre os Orixás, é identificado em sinonímia com Jesus Cristo e com Deus Pai da 

cosmologia cristã) às legiões de espíritos que estruturam o Espiritismo de Umbanda, com a 

incumbência de utilizarem seus potenciais desenvolvidos para prestarem auxílio a 

humanidade, tal como explicita o Pai Aldacir:  

 

Os Orixás vêm de milhares de anos atrás, o dono da casa (Exu Sete Ventanias) vem 

de 16.000 anos atrás, também passou em terra quando Jesus andava na terra, viu 

Jesus Cristo crucificado em uma das reencarnações deles. A maioria dos Orixás são 

pessoas que viveram na terra, com carma, aí Oxalá deu um caminho para ele seguir. 

Para ele buscar a evolução espiritual, ele tem que fazer o bem direto, e quanto mais 

pessoas ajudar, mais luz recebe e mais perto de Oxalá ele vai, e quanto mais luz, a 

matéria recebe evolução [...] Têm Orixás que nunca encarnaram, tipo o Exu Mirim, 

que é encantado [...] Não são milhares, são milhões e milhões de Orixás que 

existem, são falanges, tem alguns que nunca ouvimos falar, pode ser o pai-de-santo 

mais preparado do mundo que não vai conhecer todos (Pai Aldacir, 2017).  

 

Todos os Orixás apesar de concebidos com alto grau evolutivo de espiritualidade, 

precisam nutrir o desenvolvimento de suas evoluções e o fazem por meio dos humanos que se 

agregam em torno da religião de Umbanda. Para a lógica do grupo investigado, a evolução 

pela prática do bem consiste no auxílio à sociedade no sentido de corroborar na satisfação das 

vontades e anseios dos humanos que se deslocam até o terreiro. Destarte, os saberes e fazeres 

de trabalhos mágico-religiosos são substanciais para propiciar esta evolução. Quanto mais o 

iniciado consegue tornar concreta a ação dos Orixás no plano físico por meio dos efeitos 
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gerados pelos seus trabalhos, maior evolução este pode fornecer ao Orixá, a si mesmo e ao 

consulente que solicitou o trabalho. Pode-se dizer que a capacidade do adepto em engendrar a 

satisfação das necessidades e desejos humanos é uma espécie de indicador que aponta a 

proximidade do mesmo e dos seus Orixás e com Oxalá, permitindo com que mais seres 

humanos sejam auxiliados pelas forças sobrenaturais que emanam de seu ser.  

Mesmo os anseios humanos que são desaprovados e ilícitos sob o prisma da 

moralidade vigente, são concebidos como benéficos se houver satisfação dos desejos do 

indivíduo, tal como ocorre amplamente nos trabalhos mágico-religiosos que agem em prol do 

comprazimento dos anseios sexuais daqueles que solicitam, independente da orientação 

sexual do consulente. Não há juízo de valores sobre a conduta particular do consulente e sobre 

suas motivações, as observações efetuadas no percurso etnográfico apontam que os Orixás 

incorporados demonstram que abordam com simetria todo o tipo de humano e suas situação 

expostas. Contudo, quando o consulente é motivado por objetivos tidos como equivocados 

pelos Orixás, tal como o desejo de desunião de um casamento bem-sucedido por simples 

inveja ou a destruição da vida de um inocente, o Orixá mantém a simetria no tratamento com 

o indivíduo e lhe aconselha para resolver a situação de modo ameno e justo.  

De toda a forma, apesar dos conceitos de caridade e evolução espiritual terem raízes 

nos princípios cristãos-kardecistas, suas austeridades éticas e princípios morais são 

relativizados e reinterpretados respaldados no legado cultural religioso africano. Os efeitos da 

evolução espiritual devem ser expressos durante a vida do humano, com o objetivo geral de 

sobrevivência e melhorias nas condições de vida, independente de como estas sejam 

almejadas (NEGRÃO, 1996). Apesar de se tratar de uma religião que se sustenta na 

imprescindibilidade do contato com os espíritos ancestrais, as questões das condições de 

consciência pós morte são deixadas em segundo plano nos discursos e práticas que emergem 

na rede, a prioridade das articulações com os espíritos é sempre vinculada ao “aqui agora” 

(PRANDI, 2001). 

Trata-se de uma evolução heterogênea que pode assumir diversas fisionomias de 

acordo com as subjetividades do intento individual ou coletivo que articula estes saberes e 

fazeres, vinculados às necessidades da sociedade adjacente. Tal evolução também apresenta 

uma qualidade inconformista, pois fomenta os indivíduos no embate constante aos dissabores 

da vida terrena (NEGRÃO, 1996). De modo algum os seres humanos devem acomodar-se 

com os infortúnios, destarte, percebe-se a existência ressignificações sobre a lei do carma, o 

aperfeiçoamento do ser se dá pelo esforço de transmutar uma dada realidade que lhe é 
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pertinente por razões subjetivas que não devem ser pesadas com juízo de valores de escala 

humana ou divina. 

Para melhor compreensão destes seres sobrenaturais que corroboram na evolução da 

humanidade e seus mecanismos de ações para tal, se faz necessário deslocar novamente o 

conceito êmico de energia, que é uma força invisível que existe no mundo físico e no mundo 

espiritual, a qual permite a todos os elementos, fenômenos e relações existentes no mundo 

físico se conectarem com suas naturezas espirituais. A prática do bem e da evolução, tal como 

concebida pelos actantes investigados, depende das trocas energéticas com os Orixás, pois “o 

Orixá é energia pura, então ele capta da natureza, dos amalás, das oferendas, toda energia 

necessária para fazer o que é pedido” (Pai Aldacir, 2017).  

O Orixá se mobiliza com proeminência em tal “dimensão energética”, pela qual se 

conecta transita ao mundo físico através energia dos humanos, dos comportamentos, das 

coisas, dos livros, dos alimentos, das intenções, das emoções, das plantas, das pedras, dos 

lugares, das cores, das palavras, dos fenômenos ou qualquer elemento com suas eventuais 

relações que os baluartes do culto permitem conceber e desdobrar. As associações com os 

fenômenos, espaços, humanos e não-humanos no mundo físico ocorrem a partir dos atributos 

e significados com quais os actantes e suas energias são interpretados pela lógica que 

configura o terreiro, sendo que cada terreiro apresentará um amplo repertório de associações e 

correspondências dos seres sobrenaturais com os elementos da natureza e da sociedade por 

meio das faculdades energéticas existentes nestes. Tal repertório de associações e 

correspondência deve ser assimilado pelo adepto no decorrer de sua trajetória mágico-

religiosa, tal como se fosse uma verdadeira tabuada de conexões e valores de energia 

(GUEDES, 1985; SERRA et al., 2002).  

Os Orixás são naturalmente subdivididos em duas grandes categorias, que são as 

linhas de Esquerda e de Direita. A linha de Esquerda (ou Quimbanda) é concebida como uma 

esfera obscura e “negativa” das dimensões existenciais, em contraste, a linha de Direita (ou 

Umbanda) é concebida como uma esfera das dimensões existenciais na qual existe a “luz” e o 

“positivo”. Também existem Orixás capazes de transitar entre as duas linhas.  

Ambas as linhas estão sempre interconectadas, mesmo que de forma indireta no 

processamento de todos os trabalhos, tal como atestam autores umbandistas (SARACENI, 

2012; BITENCOURT, 2004), acadêmicos (NEGRÃO, 1994; PRANDI, 2001) e o Exu 

Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas do Pai Aldacir “Não tem como separar a Umbanda e a 

Quimbanda, as duas linhas sempre trabalham juntas, a Direita é a luz, a Esquerda é as trevas, 
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você tem que trabalhar com os dois lados para ter o equilíbrio” (Exu Tranca-Ruas das Sete 

Encruzilhadas do Pai Aldacir, 2016).  

A linha de Esquerda é conectada no mundo espiritual às zonas umbralinas e sombrias, 

que no mundo físico são manifestas em aspectos que causam repúdio, horror, embates, 

transgressões, libido e transformações nos humanos e na sociedade. Já a linha de Direita é 

conectada às regiões celestes luminosas, que no mundo físico são manifestas em aspectos que 

causam serenidade, pacificidade e harmonia entre humanos e sociedade. Por exemplo, a Preta 

Velha Vovó Maria Conga trabalha na linha das Alma na linha de Direita, polariza com Exu 

Caveira, que trabalha na linha das Almas na linha de Esquerda. Tanto a Vovó Maria Conga 

quanto o Exu Caveira estão conectados pelos seus locais de atuação: a calunga (cemitério) e o 

cruzeiro das almas, porém em intensidades diferentes das representações deste espaço. As 

qualidades destes locais e todo imaginário que evocam, perpassam as concepções de ambas as 

divindades pelos adeptos, possibilitando que a esfera de realidade representada pela linha das 

Almas seja percebida em seus aspectos que despertam conforto e tranquilidade pela 

intercessão das almas santas e benditas que prestam auxílio à humanidade, tal como ocorre na 

presença da Vovó Maria Conga, que se interliga com estas almas, ou pavor e temor da morte, 

tal como ocorre na presença do Exu Caveira, incumbido de encaminhar as almas dos recém 

desencarnados para os outros planos existenciais (BITENCOURT, 2004; NEGRÃO, 1994).  

Destarte, percebe-se que as dicotomias de luz/positivo e trevas/negativo não estão 

necessariamente atreladas à dicotomia entre bem e mal, tal como concebido pela moral 

dominante, pois, em diversas ocasiões foi afirmado que “todos os Orixás carregam o bem e o 

mal dentro de si”, cabendo às particularidades do adepto em seus parâmetros individuais de 

juízo de valores e com auxílio de seus Orixás tutores, em acionar estes atributos dos Orixás. 

De toda a forma, maioria das vezes o que é relativo ao escuro (as trevas), não são aspectos 

malignos da existência e sim naturais e necessários para a manutenção da mesma. 

O referido equilíbrio se trata de manter o ser do adepto sintonizado com as diferentes 

esferas de realidade para atuar magicamente com proficuidade em todas as situações. “Se 

você só trabalhar com um lado, o outro lado te abandona, e você sempre vai precisar saber 

trabalhar nos dois. Tem caso que é tão pesado que é só Exu para resolver [...] se você só 

trabalhar com a Esquerda você afunda nas trevas” (Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas do 

Pai Aldacir, 2016). Geralmente as tipologias de situações e trabalhos identificados como 

“pesados” são incumbidos para a linha de Esquerda atuar, pois estes espíritos manipulam de 
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modo exímio as energias nocivas das situações, tais como desmanchar demandas e resolver 

infortúnios que suscitam um desdobramento amplo de emoções e intenções negativas.  

Os Orixás que conformam o panteão do templo são representados como actantes 

modelos de evolução espiritual, independente de se alocarem à linha de Esquerda ou à linha 

de Direita. Entretanto, os Orixás da linha de Direita, que são principalmente os Orixás nagôs, 

Caboclos (espíritos indígenas) e Pretos-velhos (espíritos de africanos anciãos) são concebidos 

como dotados de maior grau de evolução comparado aos Orixás da linha de Esquerda, que são 

principalmente os Exus e Pombo-giras. Foi afirmado em diferentes ocasiões que Exu é 

escravo da linha de Direita, no sentido de que cabe a esta categoria de Orixás a incumbência 

de efetivar maior parte das atividades da rede do Espiritismo Afro-brasileiro que são 

ordenadas pela linha de Direita. Exu é o trabalhador incessante e encontra-se disposto para 

efetivação de qualquer tarefa que lhe for outorgada. Tais concepções em torno de Exu na 

hierarquia das entidades umbandistas corrobora com os relatos de outros pesquisadores desta 

religião, nos quais a subalternidade de Exu perante o Orixá nagô, o Caboclo ou Preto-velho é 

existente noutros locais do Brasil (NEGRÃO, 1996; PRANDI, 2001; SILVA, 2015b). 

O fato dos Exus apresentarem uma evolução espiritual inferior aos Orixás da linha de 

Direita, mas ainda assim superior à maioria dos humanos encarnados, é a eles que se destina a 

chefia de um terreiro35 e a promoção de proporções significativas de todas as atividades do 

terreiro. Assim, tanto o médium quanto o Exu devem efetuar trabalhos em auxílio à 

humanidade para “receberem mais luz” e evoluírem em conjunto. É percebido que os Orixás 

da linha de Direita “trabalham” menos, no sentido de que suas incorporações são mais 

rápidas, prestam breves consultas e descarregam energias nocivas dos consulentes e seus 

médiuns. Em contrapartida os Exus ocupam maior quantidade de tempo do ritual, ensinando 

por meio de extensos diálogos e fazendo maior parte dos trabalhos necessários, tal como 

também realçou Negrão36 (1996).  

As aparentes assimetrias que se expressam nas relações de subalternidade da linha de 

Esquerda à linha de Direita, bem como na maior frequência de manifestação e deslocamento 

da linha de Esquerda dentro da rede investigada, são equalizadas quando se entende que os 

Caboclos, Pretos-velhos e Orixás nagôs em razão de seus altos graus evolutivos não 

                                                 
35 Negrão (1996) em seu levantamento de terreiros de Umbanda em São Paulo, afirma ter encontrado apenas um 

terreiro no qual é destinada a Exu a incumbência de chefia do templo. Anjos (2006) informa que na Linha 

cruzada do Rio Grande do Sul, Exu não pode ser pai ou mãe de cabeça dos adeptos, em razão de suas ações 

desterritorializantes.  
36 O autor descreve que um sacerdote investigado em seu trabalho afirmou que “os caboclos seriam os 

engenheiros das construções e os exus os peões” (NEGRÃO, 1996, p.88). 
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necessitam “trabalhar” assiduamente como os Exus, que ainda carecem de mais evolução 

(NEGRÃO, 1996). Os Orixás da linha de Direita também têm por incumbência a fiscalização 

dos trabalhos de Exu, por isso, sempre quando o adepto efetuar trabalhos com Exu, Ogum 

deve ser acionado mediante a libação de pelo menos uma vela, para que tal inspeção seja 

viabilizada. Deste modo é justificada a predominância dos Orixás da linha de Esquerda nos 

relatos e diálogos.  

Vale ressaltar que apesar da predominância do povo de Exu, a linha de Direita sempre 

foi devidamente acionada em todas as giras e trabalhos observados. Foi mencionado pelos 

Exus do Pai Aldacir em diferentes momentos que Exu é Orixá mais próximo do ser humano, e 

que foi Oxalá que lhe incumbiu de conduzir os humanos para mais próximo da sua luz. 

Assim, a evolução dos seres humanos é efetivada de modo concreto pela linha da Esquerda 

por decretos da linha de Direita.  

Pode-se observar que os modelos de evolução representados pelos Orixás são 

transgressores à ordem vigente em diversos aspectos. A começar pela evolução humana 

tutelada por uma entidade espiritual que é associada ao próprio adversário mítico das religiões 

cristãs dominantes, que é Exu. Os actantes que se apresentam como referência de evolução 

espiritual, são representados como africanos negros e indígenas, que são os Orixás nagôs, 

Caboclos e Pretos-velhos, assim, percebe-se os ideais de evolução que no ocidente eram 

retratados pela figura do homem branco europeu burguês, na ressignificação que opera pela 

lógica do Espiritismo Afro-brasileiro são substituídos pelas figuras daqueles que foram 

delegados à marginalidade, ao primitivismo e arcaísmo desde a ascensão da modernidade 

(ANJOS, 2006; QUIJANO, 2005).  

As práticas que conduzem à evolução espiritual, que são os trabalhos de permutas 

entre divindades e humanos, são delegadas ao domínio da magia por diversos autores 

acadêmicos que tecem seus registros respaldados na ontologia ocidental, onde reside o atraso, 

a superstição, o fetichismo, o animismo e todos os aspectos contrários ao progresso (MAUSS, 

2013; MORGAN, 2016 [1877]; NEGRÃO, 1996). Tais aspectos realçam o dispositivo de 

descolonização do pensamento, já que tal grupo se mantém integrado à sociedade civil e 

reinterpreta conceitos hegemônicos sob uma lógica própria e desobediente aos baluartes da 

epistemologia ocidental (MIGNOLO, 2008). 
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5.5 TERREIRO: UM ORGANISMO VIVO MULTIDIMENSIONAL 

 

O lugar onde a maior parte das observações de campo foram efetuadas se trata da 

infraestrutura do terreiro, que age como ponto de encontro de humanos e não-humanos, num 

enredo em que divindades de diferentes qualidades e especialidades, humanos com diferentes 

propósitos, motivações e sentimentos, elementos da natureza, instrumentos ritualísticos, 

representações, o local e o global, tecem relações complexas e de diversos níveis entre si. 

Neste sentido, o terreiro pode ser interpretado como uma encruzilhada, nos termos explanados 

por Anjos (2006) e uma construção, nos termos de Latour (2012). Esta encruzilhada expressa 

um ponto de encontro das mais diversas dimensões do cosmos, que são traduzidas por meio 

de um repertório específico, rico e detalhado.  

O espaço físico do terreiro como um todo, se destaca como um grande portal 

multidimensional, pelo qual divindades de diferentes localidades (das matas, das águas, do 

lodo, da calunga, das encruzilhadas, das campinas, da linha branca, etc;) e de diferentes 

polaridades (linha da Esquerda, linha da Direita) se encontram com humanos e elementos 

ritualísticos em prol do objetivo de efetivar a prática do bem, conforme descrita na seção 

alhures. Destarte, é pertinente descrever a organização física dos elementos que constituem o 

corpo do terreiro e as formas de ação que sustentam as relações que são eclodidas a partir dos 

fundamentos mágico-religiosos.  

No terreiro os Orixás encontram-se anexados no espaço físico por meio de firmezas e 

assentamentos. Estes dispositivos consistem de elementos materiais que representam os 

Orixás e agem como vórtices para os mesmos transitarem ao mundo físico e interagirem junto 

aos seres humanos. Uma firmeza pode ser apenas uma estatueta ou uma pedra que representa 

o Orixá. O material deve ser devidamente consagrado conforme os preceitos do templo para 

que se abra uma conexão mais consistente entre o humano e a divindade.  

Se o material representar um Orixá da linha de Direita, o mesmo deve ser imantado 

por um mieró (composto de água e folhas) com sete folhas diferentes conforme a intuição do 

indivíduo, nas quais se deve incluir no mínimo uma folha que tenha associação com o Orixá 

em questão. Preferencialmente a água do mieró deve ser benta (abençoada por um padre), 

mineral, dos rios ou do mar. Após banhar o material com o composto, o adepto deve inseri-lo 

em algum local do recinto de culto, prestando libações com elementos que correspondam ao 

determinado Orixá diante da nova firmeza.  

Se o material representar um Orixá da linha de Esquerda, o adepto deve derramar 

marafo (cachaça) sobre o material e deixa-lo em repouso por uma noite sobre uma toalha 
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branca virgem. Ao amanhecer o dia, o adepto deve derramar marafo novamente sobre o 

material, batendo um sino para despertá-lo e inseri-lo em algum local no recinto de culto, 

prestando libações com elementos que correspondam ao determinado Orixá diante da nova 

firmeza. 

O assentamento se trata de um vórtice mais elaborado, engendrado pela composição 

de diversos elementos, de diferentes naturezas, distribuídos em variadas proporções 

requeridas para fixar determinado Orixá num vaso de argila, ferro ou madeira, com o tamanho 

adequado para inserir os materiais articulados. Quando estes elementos são aglutinados e 

ativados ritualisticamente, o vaso que contém a mistura de materiais passa a atuar como um 

poderoso dispositivo conector do indivíduo e do templo com um determinado Orixá, e passa a 

reproduzir condições de força mágica em simetria aos pontos de força em que os elementos 

foram coletados, agindo como um ponto de força por excelência e como uma rede que 

exprime a plenitude da divindade, que filtra e direciona toda energia mobilizada pelos 

humanos integrantes da corrente do terreiro, tal como explicita o Pai Aldacir: 

 

O assentamento substitui totalmente a ida na natureza, quem tem Orixá assentado 

não precisa ir sempre no cemitério, na mata, na encruzilhada, na campina ou no rio. 

Você vai até a natureza buscar ela, pega e assenta, você coloca ela num vaso, é a 

força da natureza que você coloca num vaso junto com o Orixá. Até você ter o Orixá 

assentado, então muitos dos trabalhos que você realizar, eu digo que você terá que 

buscar a natureza, buscar a campina, buscar a mata para realizar seus trabalhos, 

porque você está num ponto que é a natureza mesmo. Se você tem Orixá assentado, 

você trata, você faz o trabalho que você quiser, dentro do teu terreiro que não tem 

problema algum [...] eu digo assim, que cada caso é um caso se não tiver 

assentamento. Porque se você não tem assentamento e vai fazer um trabalho para 

uma pessoa com Preto-velho, então você vai ter que fazer o trabalho e levar no 

cruzeiro das almas instantaneamente, mas se você tem o assentamento, você deixa 

três dias e já pode despachar no lixo. Porque em três dias o Orixá já conseguiu 

resolver o problema, pegar aquela energia, ir atrás, descobrir quem é e dar o caso 

resolvido. Então para quem é da religião, sabe que o assentamento é vida, não é 

apenas um vaso cheio com coisas da natureza, e ali tem vida, e faz com que coisas 

aconteçam (Pai Aldacir, 2017). 

 

Pode-se perceber que por meio de um assentamento, a natureza é desterritorializada de 

seu local original e reterritorializada no ambiente do terreiro, permitindo uma conexão 

contínua dos humanos com os Orixás de modo seguro e eficaz, viabilizando a ação plena 

destas divindades vinculadas com os reinos da natureza e da existência retratados por cada um 

dos elementos miscigenados no utensílio. O vaso do assentamento ocupa função análoga à de 

um útero no qual o Orixá nasce para o mundo físico, numa microrreprodução da criação, onde 

se fazem necessários os materiais que correspondam com o Orixá, que agirão feito membros e 

órgãos de seu novo corpo físico, que também é um ponto de força, onde é cultuado 
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(COPPINI, 2015a). Nele se aglomeram plantas diversas, terras e argilas de variadas 

qualidades de diferentes locais, minerais diversos, okutás (pedra do Orixá), objetos simbólicos 

e elementos da natureza. Iconografias dos Orixás representados por estatuetas ou pontos 

riscados, sob imagens esculpidas em ferro, madeira, argila, resina ou gesso, são colocadas 

sobre ou ao redor dos assentamentos (SILVA, 2015b; MENDONÇA, 2012). 

Não é possível saber exatamente quais são todos os elementos que constituem um 

assentamento, pois as particularidades de cada assentamento são reveladas pelo sacerdote ou 

seus Orixás no momento de construí-los. Contudo, através dos diálogos tecidos com o 

sacerdote se tornou possível averiguar alguns destes elementos e a complexidade que envolve 

sua construção: 

 

Todo orixá tem sua pedra, e também ela vai junto no assentamento, não pode faltar a 

pedra de cada um deles no assentamento, porque é a força deles, é a energia deles. 

Mas tem que tomar muito cuidado, tem que ter instrução no que faz, porque, de 

repente, você vai colher a pedra na encruzilhada, na campina, na mata, na cachoeira, 

não pode pegar a errada, para colher a pedra do Orixá você tem que ter certeza 

absoluta [...] Dependendo da qualidade do Orixá, vai “tanto” de folhas, “tanto” de 

galhos, “tanto” de raízes, mas sempre depende da qualidade do Orixá que está 

assentando. Em alguns assentamentos vai a fava de Exu, outros vai a fava olho-de-

boi, a fava significa uma semente, que só vem da África. Então assim, a unha de 

gato que é uma semente, também vai, mas vai nos assentamentos de Pomba-gira 

maioria das vezes [...] Desde terra da encruzilhada, terra do cemitério, terra de 

delegacia, terra de banco, terra de hospital, terra de frente de loja, tudo o que 

precisar para fazer o trabalho, você tem naquele vaso assentado para o Orixá 

(especificamente em casos de assentamento de Exu). Então você não precisa de 

repente, fazer um trabalho para tirar alguém da prisão, você não precisa ir lá na 

frente da delegacia fazer esse trabalho, você tem a terra da delegacia aquele vaso, e 

naquele ponto de força do Orixá se faz um trabalho. E ali já tira a pessoa da cadeia, 

ou para curar alguém que está no hospital e não pode vir no terreiro, você faz ali. 

Então esse ponto de força gera energia que o orixá encontra e consegue realizar o 

que é pedido para ele (Pai Aldacir, 2017). 

 

Cada elemento é concebido como um portal, um fio conector para o Orixá atuar com 

proficuidade, o Orixá se conecta com diversos lugares, territórios, mundos e naturezas a partir 

de cada substância contida nos assentamentos, pois em todos os lugares onde houver o 

determinado elemento, o Orixá poderá alcançar. Frequentemente é dito que a água do Orixá é 

indispensável em qualquer trabalho, pois “se não tiver a água do Orixá, quando ele estiver 

trabalhando e encontrar água no caminho, se a oferenda não tiver água, ele para porque não 

pode passar” (Pai Aldacir, 2016). Para que a atuação do Orixá seja ininterrupta, entre as 

libações semanais que lhe nutrem, a água que é inserida numa quartinha deve ser 

continuamente renovada. A mesma lógica descrita é aplicada na efetivação dos trabalhos, 
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entretanto, a diferença é que o espectro de dimensões que o assentamento consegue alcançar é 

expressivamente mais extenso.  

Não é necessário assentar todos os Orixás cultuados, Pai Aldacir afirma que o 

sacerdote deve auxiliar o filho-de-santo primeiramente na construção do assentamento de Exu 

(ou Pomba-gira) e posteriormente auxiliar na construção do assentamento de Ogum. Estes 

dois assentamentos são obrigatórios para um templo ser inaugurado por um novo sacerdote, 

os demais assentamentos são construídos a partir das solicitações dos Orixás que instruem o 

adepto. A imprescindibilidade de se assentar estas duas categorias de Orixás pode ser 

explicada pelo fato de ambos estarem associados à abertura de caminhos37, pois são guardiões 

de todas as encruzilhadas, e assim, ao serem assentados propiciam a inauguração e correto 

direcionamento das atividades mágico-religiosas de um novo terreiro, livres de obstrução.  

A sequência litúrgica expressa no ato de assentar primeiramente Exu e depois Ogum 

repercute noutras modalidades de ritos para quaisquer Orixás, os quais requerem que Exu 

obtenha a primazia das libações efetuadas (mesmo que apenas uma vela), seguido de Ogum, 

com o objetivo de abrir os caminhos para o Orixá trabalhar e remover as energias indesejáveis 

do recinto no qual se efetiva o rito. Neste sentido, Anjos (2006) em seu relato etnográfico 

evoca elementos que são pertinentes de se trazer à discussão para melhor compreensão da 

atuação e entrelaçamentos destes Orixás dos caminhos: 

 

Ogum é o começo da intensidade territorial, Exu é o processo que cruza e constitui 

esse começo. Se a encruzilhada é um ponto ambíguo na religiosidade afro-brasileira 

é certamente porque ali tanto pode ser o começo, a abertura de um fluxo, quanto o 

fim de um território existencial [...] Abrir os caminhos significa aliviar os percursos 

de um empreendimento de possíveis interferências negativas. Os empreendimentos 

da vida também são percebidos como caminhos: realizar-se profissionalmente, ter 

sucesso escolar, fazer um bom casamento. As linhas da vida devem ser mantidas 

livres de obstrução espiritual. Muito além de uma simples metáfora entre a vida e os 

caminhos, temos, creio eu, um pensamento que faz da vida um território (ANJOS, 

2006, p.19). 

 

A construção do assentamento de Exu se trata do ritual fundamental para que o 

indivíduo possa praticar com autonomia como sacerdote no templo que será inaugurado, pois, 

o ritual assentamento de Exu viabiliza que o adepto seja empoderado diante de uma 

autoridade espiritual humana (o pai-de-santo/mãe-de-santo) e das autoridades espirituais não-

humanas, que são os Orixás da linha de Esquerda, que lhe concedem a autoridade sacerdotal 

                                                 
37 Ambas as entidades possuem estreita ligação desde as narrativas mitológicas iorubanas, as quais apresentam 

Ogum como um Orixá desbrava as matas junto à Exu (AUGRAS, 1983).  
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legítima. Destarte, os assentamentos de Exu se apresentam como mais laboriosos e repletos de 

circunspeção no processo de suas construções, tal como afirma Pai Aldacir:  

 

Fazer um é muito trabalhoso, não é fácil, os assentamentos que tenho, os da 

esquerda principalmente, levou mais de um mês. Se você colocar uma coisa errada, 

se não, em vez de você assentar para te ajudar, você assenta uma coisa virada que 

vai te derrubar, vai só trazer coisas ruins em vez de boas e depois de muitos anos 

que você descobrir que deu errado, você tem que desmanchar todo o assentamento e 

fazer um novo, tudo de novo (Pai Aldacir, 2017). 

 

É observado pelas narrativas que o processo da construção do assentamento 

(considerando desde a coleta de seus elementos até concretização do rito formal) também é 

repleto de procedimentos e etapas que envolvem o deslocamento da natureza e do 

sobrenatural, ininterruptamente entremeado a muita cautela na escolha de cada elemento, sob 

o risco de “virar”, “derrubar”, sua própria vida, isto é, atrair situações nocivas sobre si 

mesmo. Destarte, a figura de um mestre que orienta o discípulo expressa nas relações entre 

pai-de-santo e filho-de-santo é de primordial importância para que seja garantida a segurança 

do adepto neste procedimento. 

No processar do ritual do assentamento de Exu, o pai-de-santo investigado também 

obteve a revelação de alguns fundamentos e segredos que organizam o culto, os quais, apenas 

podem ser transmitidos no instante em que o assentamento está sendo construído, tal como 

afirmam os diálogos tecidos em diferentes situações:  

 

A Iva sabe muita coisa, muita coisa mesmo, porque ela sempre está junto em quase 

tudo. Mas sobre os assentamentos, ela não sabe 80% do que eu sei, porque isso é 

segredo que só pode ser revelado na hora de assentar o Exu, coisa que guardo a 21 

chaves comigo, e quando eu te ensinar, você não pode abrir para ninguém! (Pai 

Aldacir, 2017).  

 

Na hora que você está preparando o barro, as cabaças, os amalás, ali é revelado o 

segredo, e você não pode abrir para ninguém! Têm dois tipos de revelar o segredo, o 

Exu do pai-de-santo vem e passa para ele preparar e depois de todo preparado e você 

junto ajudando ele te revela, ou seu próprio Exu baixa e revela [...] cada 

assentamento carrega o segredo de cada Orixá, então quando você tiver o seu, você 

não pode contar para ninguém, porque se o seu inimigo descobrir ele pode te 

derrubar, porque ele sabendo o segredo, passa pelo orixá e te derruba38 (Pai Aldacir, 

2017). 

                                                 
38 Se percebe mais uma vez que os grupos de actantes antagonistas da rede, tal como os inimigos, cujas 

descrições deslocam indivíduos que se predispõem ao exercício de práticas mágicas que envolvem o 

conhecimento dos Orixás, que muitas vezes pode ser um amigo do indivíduo, que compartilha de vários atributos 

em comum com o mesmo e, pode se colocar em relação de rivalidade aos vínculos fraternais por uma infinidade 

de motivações que lhe conduzem à eventual traição (LATOUR, 2012). Assim, quanto mais o adepto zelar pelo 

silêncio sobre os saberes elementares de seus Orixás, maior sua infalibilidade dentro da rede de actantes em que 

se insere. O único humano capaz de lhe causar infortúnios significativos por vias mágicas é o pai-de-santo ou 
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A partir das narrativas expostas, pode-se perceber que a atmosfera ritualística que 

permeia os dois humanos presentes no evento do ritual de assentamento de Exu (mestre e 

discípulo/pai-de-santo e filho-de-santo), é composta por uma assembleia de não-humanos, que 

além dos espíritos que regem o culto, também se fazem presentes diversos fatores bióticos e 

abióticos, maioria dos quais são encontrados em meio a natureza selvagem, pouco antropizada 

ou explicitamente antropizada, entre os quais se encontram plantas específicas, minerais, 

algumas tipologias pedológicas, bem como, artefatos e objetos manufaturados ou fabricados, 

dentro outros, que variam de acordo com a qualidade do Orixá que será assentado. Diversos 

destes elementos são incluídos dentro do vaso que compõem o assentamento, outros são 

incluídos como forma de oferendas no espaço externo ao mesmo.  

Percebe-se que a revelação do segredo ocorre após muitos elementos externos e 

internos serem misturados na medida adequada, conectados aos espíritos e ativados, quando 

os actantes que permeiam a atmosfera do local estão apropriadamente organizados, durante o 

clímax de liberação de energia da cerimônia, o qual reproduz as circunstâncias basilares para 

que haja a revelação cosmológica inerente ao novo microcosmo que rebenta ao plano físico a 

partir deste instante, representado pelo assentamento (MAUSS, 1970). Um dos humanos 

presentes na cerimônia é tomado como aparelho de fonação de um Exu, via incorporação, o 

qual traz o segredo do assentamento e, apenas pode revelar sob estas condições ritualísticas. O 

ritual deve prosseguir após a revelação, com a aplicação prática dos ensinos revelados pela 

entidade no momento em que o assentamento está em construção, assim, é possível presumir 

que este segredo também se trata de uma espécie de fórmula mágica idiossincrática, 

mobilizada durante um evento que certamente é um dos mais relevantes e significativos na 

vida do indivíduo, numa situação onde muita energia é acionada e extraída de diferentes 

fontes não-humanas (vegetais, minerais, bebidas, amalás, etc.). 

Após concluído, um assentamento também representa um contrato entre Orixá 

assentado com o pai-de-santo e vice-versa, numa relação de permutas e reciprocidade, na qual 

o sacerdote deve depositar diante do assentamento libações semanais e mensais com o 

                                                                                                                                                         
mãe-de-santo que está presente no momento da transmissão do segredo, contra o qual o filho-de-santo jamais 

pode se colocar em relações de combates de feitiçaria, sob o risco de severas punições, já que se encontra em 

desvantagens consideráveis por não conhecer os segredos elementares dos Orixás de seu mestre. Nesta 

conjuntura, é pertinente afirmar que as diferentes narrativas coletadas denotam que o filho-de-santo pode “pegar 

cargas” e “quizilas” quando se coloca em confrontos tanto com seus pais sanguíneos quanto aos pais que lhe 

“fizeram o santo”. Dentre os discursos analisados, pode-se ter ciência de diferentes eventos nos quais filhos-de-

santo tanto do Pai Aldacir, quanto de seu pai-de-santo que se voltaram via feitiçaria contra seus mestres e 

obtiveram consequências catastróficas em suas vidas. 
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objetivo de nutrir o Orixá, que lhe retribuirá concedendo eficácia e segurança em todas as 

atividades do terreiro, mesmo que tais atividades sejam direcionadas a um Orixá que não seja 

assentado (MAUSS, 2013). “Se você assenta o Orixá, você coloca ele no compromisso, ele 

tem compromisso com você e com a casa, ele tem o compromisso de responder (voz forte e 

firme)! E você tem um compromisso de zelar o assentamento dele (Pai Aldacir, 2017). 

Os filhos-de-corrente por não possuírem os assentamentos, devem obter a deliberação 

do Pai Aldacir para efetivação de suas práticas mágico-religiosas, pois, “quando a casa é 

avisada, o Pai dá a segurança para vocês, porque aqui têm os assentamentos e não deixam 

vocês pegarem carga” (Cambone Iva, 2017), entretanto, vale ponderar que as deliberações 

para práticas mais simples, tais como as libações de velas, tabaco e bebidas (alcóolicas ou 

não), ocorrem desde quando o indivíduo é institucionalizado como integrante do templo. Os 

trabalhos ensinados pelos Orixás do Pai Aldacir aos consulentes, ao serem executados, 

conectam o indivíduo aos assentamentos do terreiro, que absorvem toda energia indesejável e 

direcionam corretamente o trabalho, por meio dos vínculos estabelecidos no ato da 

transmissão de conhecimentos mágico-religiosos.  

Nesta conjuntura, pode-se afirmar que os assentamentos se tratam de actantes 

substanciais para viabilizar todas as relações tecidas dentro e fora do espaço do templo. A 

partir dos assentamentos o terreiro se torna equivalente a um organismo vivo que efetiva 

trocas metabólicas entre as esferas da natureza, da sociedade e das divindades de modo 

ininterrupto e permeado de ações concretas.  

Com tais explanações referentes a presença e ação das firmezas e assentamentos, se 

torna possível descrever os espaços que constituem a infraestrutura do Abaça de Oxalá, de 

modo que possa conduzir ao leitor a contemplar a magnitude que representa cada elemento 

registrado.  

A entrada para o espaço do terreiro é localizada na parte dos fundos da casa da família 

do Pai Aldacir, onde residem com ele Cambone Iva e seu filho biológico. Esta entrada conecta 

o quintal do seu terreno, sua casa, e os espaços do templo. Logo à direita quando se adentra o 

espaço, tem a presença do cômodo no qual Pai Aldacir efetiva consultas com baralho cigano e 

suas leituras de registros escritos sobre a religiosidade. Neste cômodo também é possível se 

deparar com o assentamento de Ogum (FIGURA 06). 
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Figura 06: Fotografia do assentamento de Ogum 

na entrada do Abaça de Oxalá, no município de 

Pato Branco-PR. 

Fonte: O autor (2017). 

 

Ao adentrar um pouco mais à frente, à esquerda se localiza a residência de Pai Aldacir 

e sua família, e à direita um corredor que conecta três espaços onde rituais são realizados, à 

direita tem o cruzeiro das almas, local onde é efetuado o culto às diferentes categorias de 

Almas (Almas Santas e Benditas, Almas Sabidas e Entendidas, Almas Sofredoras, Almas 

Sedentas e Famintas, etc.), ao chefe das Almas, que é identificado como Baba Egun e também 

aos Orixás conectados à linha das Almas, da Calunga e do Cruzeiro quando necessário. Vale 

salientar que na concepção do terreiro investigado, as entidades cuja cognominação termina 

na identificação destas três linhas, são todos conectados ao ponto de força da calunga, que é o 

cemitério, então suas diferenciações são sutis. Pai Aldacir também cultua Ogum Megê e Iansã 

de Balé neste local, que se tratam de qualidades de Ogum e Iansã desdobrados e 

reconfigurados no reino da calunga. Ogum Megê é concebido como o General da calunga e 

Iansã de Balé, a Rainha dos mortos (FIGURA, 07). 
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Figura 07: Fotografia do cruzeiro das 

Almas no Abaça de Oxalá no município 

de Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2017). 

 

O pesquisador não tem ciência da constituição dos materiais empregados para 

instaurar o cruzeiro das Almas além daqueles são possíveis de observação. Este local age de 

modo similar a um assentamento, porém direcionado para todos os espíritos (Orixás e eguns) 

que agem na linha das Almas dentro do terreiro. Foi revelado que o cruzeiro das Almas foi 

construído após alguns anos que o terreiro havia inaugurado suas atividades, sob orientação 

do pai-de-santo do Pai Aldacir, característica que revela que os vínculos entre pai-de-santo e 

filho-de-santo são sustentados mesmo após concluídas as iniciações para exercer a 

incumbência sacerdotal.  

À esquerda do corredor há uma porta vermelha cuja entrada apenas é autorizada para 

os integrantes da corrente do terreiro, pois se trata da canjira, local onde toda a linha de 

Esquerda recebe culto. Ao centro deste recinto tem o assentamento de Exu Sete Ventanias, o 

Bará da casa, que ocupa um aspecto basilar em toda a dinâmica do templo. À direita do 

assentamento central, encontra-se um grande vaso com uma substância lodosa com cheiro de 

enxofre, que se trata do assentamento do Exu do Lodo. Logo à direita deste assentamento, há 

um pequeno degrau que conduz a um piso de terra com uma grande cruz em seu centro. 

Abaixo desta cruz, ao lado direito se encontra o assentamento do Orixá Obaluaê (FIGURA, 

08), ao lado esquerdo se encontra uma firmeza de Exu Tranca-Ruas das Almas configurada 

por uma estatueta de aproximadamente 60 centímetros. Um pouco a frente desta firmeza, tem 
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uma caveira prateada, que é uma firmeza para a linha de caveira sob as égides do Exu Caveira 

da casa. Atrás do assentamento central, há uma prateleira fixada à parede, na qual se 

encontram firmezas de Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, Exu Tiriri das Sete 

Encruzilhadas e do Exu Zé Pelintra.  

 

 

Figura 08: Fotografia do assentamento de Obaluaê, na 

canjira do Abaçá de Oxalá, no município de Pato Branco. 

Fonte: o autor (2016). 

 

O corredor que conecta estes recintos conduz ao congá, que é o local onde se 

encontram firmados ou assentados os Orixás linha de Direita e também, onde eclodem as 

consultas privadas e as giras. Neste local é possível averiguar que os Orixás Oxalá, Oxum, 

Nanã Buruque, Iansã, SS. Cosme e Damião, Oxóssi, Caboclo Guaracy, Cabocla Jurema, 

Preto-velho Pai Guiné e Preta-velha Vó Benedita encontram-se firmados diante do altar 

central, em conjunto com os Arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel.  (FIGURA 09).  
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Figura 9: Fotografia do altar central do conga do 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2016) 

 

Ao lado direito do altar central, há uma tronqueira de Ogum, que é o local onde lhe 

prestam oferendas (FIGURA 10), ao lado esquerdo tem o assentamento de Xangô (FIGURA 

11), ainda à esquerda do local, um pouco à frente se encontra o assentamento de Yemanjá 

junto a firmeza de Ogum Beira-Mar (FIGURA 12), ao lado deste assentamento também se 

encontra um pequeno altar dedicado exclusivamente ao Orixá Zé Pelitra que é acionado na 

linha de Direita (FIGURA 13). 
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Figura 10: Fotografia da tronqueira de Ogum no 

conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2016). 

 

 

Figura 11: Fotografia do assentamento de Xangô 

no conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2016). 
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Figura 12: Fotografia do assentamento de Yemanjá 

junto à firmeza de Ogum Beira-Mar, no Abaça de 

Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2016). 

 

 

 

Figura 13: Fotografia da firmeza de Zé 

Pelintra na linha de Direita, no Abaça de 

Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2016). 
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Assim, é possível averiguar que o terreiro se trata de um organismo vivo, conformado 

por órgãos vitais (assentamentos e pai-de-santo) e secundários (firmezas e filhos-de-corrente) 

que se articulam com diferentes funções para manifestação segura e eficaz das consciências 

espirituais junto à sociedade. Para o bom funcionamento deste organismo junto às 

necessidades emergentes do local, é necessária grande quantidade de nutrientes específicos, 

que são as energias que contém cada elemento que é ofertado regularmente pelas libações. 

Este organismo vivo, repleto de correspondências simbólicas, permite que múltiplas 

consciências espirituais e humanas transitem e atuem em sua estrutura em diferentes níveis 

organização. Assim, os modos e lógicas em que as falanges espirituais se distribuem e 

associam junto à sociedade e natureza devem ser evidenciados com maior detalhamento para 

uma compreensão mais abrangente das relações com os Orixás. 

 

 

5.6 AS LINHAS DE UMBANDA E SUAS ASSOCIAÇÕES 

 

Nesta conjuntura, as práticas e discursos que os Orixás tecem com os humanos no 

Abaça de Oxalá, cujo objetivo é a evolução espiritual, permitiram ao pesquisador que 

desdobrasse uma rede que contém 159 entidades espirituais (Orixás, Anjos, Santos e Almas), 

que arrastam consigo um emaranhado de correspondências com motivações, lugares 

(principalmente as encruzilhadas, cemitérios e matas), fenômenos, símbolos, cores, 

comportamentos, vegetais e muitos outros Orixás. Foram registrados 63 actantes que são 

acionados na linha de Direita/Umbanda, 74 que são acionados na linha de 

Esquerda/Quimbanda e 12 actantes que são acionados em ambas as linhas. As linhas 

específicas identificam a natureza dos actantes mobilizados e, algumas vezes, seus locais de 

atuação/pontos de força, são categorias que os porta-vozes rastreados designaram no decorrer 

da dinâmica etnográfica. Quando a linha em que a entidade é conectada não era possível de 

ser identificada durante a dinâmica ritualística das giras, posteriormente eram perguntadas ao 

Pai Aldacir ou para um dos seus Exus em algum diálogo oportuno (APÊNDICE-A). 

Os actantes foram registrados por meio de sete grandes dispositivos observados pelo 

pesquisador: trabalhos mágico religiosos ensinados ou observados, explanações cosmológicas 

e doutrinárias, relatos dos integrantes humanos sobre suas experiências oníricas, firmezas no 

templo ou altares domésticos, preces, incorporações e assentamentos. Vale ressaltar que cada 
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actante pode deslocar um ou mais destes dispositivos, sendo que em alguns casos, todos são 

deslocados. Destarte, emergiram 149 actantes mobilizados pelo dispositivo das preces, 88 

actantes pelo dispositivo de trabalhos mágico-religiosos ensinados ou observados, 70 actantes 

pelo dispositivo de explanações cosmológicas e doutrinárias proferidas pelo Pai Aldacir e 

seus Orixás, 22 deslocados pelo dispositivo das experiências oníricas, 35 actantes mobilizados 

pelo dispositivo das firmezas (no templo ou altares domésticos), 55 actantes foram deslocados 

por meio das incorporações, e sete Orixás foram deslocados por meio dos assentamentos. 

É pertinente ponderar que o dispositivo das preces ocorre amplamente em todas as 

mobilizações, pois, além de existirem actantes que foram mobilizados circunscritos a tal 

dispositivo (33 actantes), as preces também são articuladas concomitante junto aos aos 

trabalhos mágico-religiosos, incorporações, firmezas e assentamentos. Para um trabalho 

mágico-religioso ser efetuado se faz necessário que as preces sejam consumadas para ativar as 

potencialidades energéticas dos elementos nele distribuídos. Para que as entidades espirituais 

incorporem nos médiuns, é necessário que pontos cantados sejam proferidos, sendo que os 

pontos cantados agem com o mesmo objetivo da prece, que é de invocar as entidades. O fato 

de que os Orixás são cultuados mediante as firmezas e assentamentos, requere que neles 

sejam efetuados trabalhos mágico-religiosos e libações, que consequentemente mobilizarão o 

dispositivo da prece. Nesta conjuntura, se percebe que este dispositivo se trata do principal 

instrumento empregado pelos humanos para acionarem a presença dos Orixás, já que os 

mesmos são ativados mediante o pensamento e a palavra verbalizada, que são potencializados 

se houver disposição de outros elementos.  

Os actantes listados também foram classificados de acordo com suas linhas de 

atuações, que remetem aos lugares físicos em que se encontram conectados no plano material 

e, também se referem às sete linhas (ou sublinhas que se desdobram a partir das mesmas) que 

serão descritas a seguir. Tais lugares são identificados como pontos de força, que agem como 

portais nos quais se pode acessar com facilidade as esferas de existência que extrapolam os 

sentidos que a mente racional pode conceber, “o “sobrenatural” está indissoluvelmente 

conectado ao “natural”; que a Natureza sempre exprime algo que a transcende [...] guardando 

sempre uma transparência, quer dizer, desvenda espontaneamente os múltiplos aspectos do 

sagrado” (ELIADE, 1992, p.59).  

Os lugares tais como encruzilhadas, cemitérios, matas, rios, cachoeiras, praias, 

mangues, campinas, pedreiras, etc., são concebidos com um rico imaginário povoado de vida, 

espíritos e mistérios, cujas interações ecológicas e cosmológicas complexas engendram um 
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rico “material energético”, que se manipulado adequadamente por meios mágico-religiosos, 

transfigura-se de imediato numa manifestação do sobrenatural, e engendra o objetivo máximo 

do culto: a realização dos intentos dos humanos, permitindo que estes compartilhem suas 

existências com as divindades e natureza (ELIADE, 1992). 

A diversidade e concentração de interações ecológicas e cosmológicas permite que 

estes locais ajam como verdadeiros pontos de força, nos quais, cada um dos elementos 

tangíveis ou intangíveis que constituem é concebido como um corpo preenchido de energia 

pela qual os Orixás cristalizam e singularizam seus atributos, virtudes e significados, tal 

energia quando é ativada mediante as práticas mágico-religiosas, despertam e direcionam 

corretamente os atributos, virtudes e significados dos Orixás contidos nos elementos, 

viabilizando a ação de ambos junto ao operador do trabalho e seu intento (ANJOS, 2008). 

Assim, quando as libações às divindades ocorrem num ponto de força, os espíritos 

mobilizados agem com grande potência, empregando toda energia disposta nos inúmeros 

elementos existentes no lugar e assim permitem que o intento seja concretizado com agilidade 

e eficácia. 

Os vínculos que espíritos e territórios tecem, também se estendem a todos os 

elementos que coexistem nos lugares, numa simbiose onde os elementos (pedras, terra, 

vegetais, água, animais) recebem atributos dos espíritos ali residentes e o espírito recebe 

atributos dos elementos, que também repercutem em comportamentos e expressões dos 

mesmos associados aos actantes que compõem o ponto de força. Por exemplo, comumente os 

Exus da (sub)linha dos Caveiras são retratados com aparências degenerativas que remetem a 

morte e seu processo de decomposição da matéria, tal como a representação como homens 

esqueletos, ou homens de preto que cercados de caveiras e caixões aos seus arredores, em 

contraste, as Yemanjás, que habitam os mares, são retratadas em aspectos theriomorficos na 

figura da sereia, metade mulher, metade peixe, que demonstra a grande conexão destas 

entidades com as bestas que habitam o oceano. Cada ponto de força tem sua idiossincrasia, 

permitindo uma multiplicidade de feições e comportamentos peculiares dos espíritos que 

compõem as falanges das linhas do Espiritismo Afro-brasileiro.  

Nestes termos, pode-se dizer que a “linha” em que cada Orixá é conectado, se trata de 

uma hibridez entre os espíritos, territórios, natureza e aspectos, significados e representações 

humanas, que estão sempre abertas para estabelecer novas conexões de acordo com as 

normativas que imperam no culto. Cada linha sempre representa uma esfera de existência 

específica, na qual legiões de espíritos são agrupadas em diversas outras linhas e sublinhas de 
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acordo com os atributos congêneres que compartilham e desempenham nesta esfera. Apesar 

de cada linha conter Orixás que possuem afinidades diferentes e expressões, em geral, todos 

os Orixás nelas integrados são capazes de atuar para resolução dos grandes dispositivos que 

mobilizam as motivações na rede: a saúde; o amor; a prosperidade; as inimizades, 

desenvolvimento espiritual, etc. Cada linha contém um ou mais regentes, cada regente é 

identificado como “chefe de falange”.  

Vale ressaltar que todas as linhas são polarizadas entre os domínios da linha de 

Esquerda e da linha de Direita. Se um espírito carrega o título de Orixá, significa que o 

mesmo é regente de uma linha que se ramifica noutras linhas, com outros regentes. São sete 

as grandes linhas nas quais os Orixás estão categorizados, sendo que tal categorização é 

flexível, pois, os diversos Orixás possuem desdobramentos que lhes permitem atuar em mais 

de uma linha. Cada linha aglomera Orixás de comportamentos, atuações e associações que 

trazem similaridades entre si, assim, arrasta consigo um turbilhão de Orixás, elementos, 

territórios, associações e novas linhas. No que se refere as sete grandes linhas mobilizadas no 

Abaça de Oxalá39, foram observadas as seguintes identificações: linha das Almas (linha da 

Calunga, ou linha do Cruzeiro), linha da Encruzilhada, linha das Águas, linha das Matas, linha 

de Xangô, linha de Oxalá e linha de SS. Cosme e Damião.  

Em diálogo, Pai Aldacir afirmou que os Orixás das linhas da Calunga (das Almas) e da 

Encruzilhada são os mais ativados em seu templo para consumação dos trabalhos requeridos 

aos consulentes que se dispõem em praticar as fórmulas ensinadas: 

 

Depende muito da necessidade do terreiro, ou a necessidade do cliente. Depende 

muito, geralmente eu trabalho com uma ou duas entidades para resolver um 

determinado problema, se não resolver com uma ou duas, não é com 10 que vai 

resolver, é pouco e com qualidade. Geralmente, independente de qualquer situação, 

eu chamo dois Orixás, um da encruzilhada e um da calunga, para não deixar arestas, 

eu chamo um e faz o trabalho. Depois vem assim, os Orixás do mar, do lodo, das 

                                                 
39 Os espíritos que se manifestam nos rituais umbandistas são agrupados em sete diferentes “linhas”, cujas 

concepções do que são as sete linhas e como são articuladas, variam muito de um terreiro para outro. Por 

exemplo, Azevedo (2010) apresenta as legiões de espíritos da Umbanda distribuídos na linha de Oxalá, linha de 

Oxóssi, linha de Ogum, linha de Xangô, linha das Águas, linha de Yori e Yorimá, linha do oriente, porém a 

autora aponta que há locais em a linha das águas é chamada de linha de Iemanjá, outros a linha de Yori e Yorimá 

são concebidas como linhas diferentes, nas quais a linha de Yori é identificada como linha de SS. Cosme e 

Damião e Yorimá como linha das almas ou linha de Obaluaê, há locais em que a linha do Oriente não está 

associada com as sete linhas de Umbanda, etc. Saraceni (2012) apresenta as sete linhas como linha da fé, 

representada por Oxalá e Oyá Tempo; linha do conhecimento, representada por Oxóssi e Obá, linha da Lei 

representada por Ogum e Oyá Egunnitá; linha da justiça, representada por Xangô e Iansã; linha da evolução, 

representada por Obaluaê e Nanã Buruque; linha da agregação, representada por Oxum e Oxumaré e linha da 

geração, representada por Iemanjá e Omulu. Porém, as interpretações e concepções destes sete grandes 

agrupamentos de espíritos são tão amplas, que tais exemplos servem apenas para ilustrar suas organizações e, de 

certa forma, representam a Umbanda em geral. 
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matas, das campinas, dos rios, etc., os Orixás que mais trabalho são com os da 

encruzilhada e da calunga (Pai Aldacir, 2017). 

 

Tal afirmação corrobora com o banco de dados levantados pelo pesquisador, no qual 

foram registradas 55 entidades que atuam na linha das Almas, 56 que atuam na linha da 

Encruzilhada, 26 que atuam na linha das Águas, 14 que atuam na linha de Xangô, 06 que 

atuam na linha de SS. Cosme e Damião, 06 que atuam na linha de Oxalá. Assim, é pertinente 

elucidar a natureza destas linhas que mobilizam as relações no Abaça de Oxalá. 

De acordo com os porta-vozes, a linha das Almas se trata de uma linha composta pelos 

espíritos que atuam no ponto de força do cemitério (calunga), que podem ser os Orixás cuja 

nomenclatura culmina nas identificações de “das Almas”, “da Calunga” e “do Cruzeiro”. 

Contudo, existem Orixás que não possuem tais nomenclaturas, tais como os Exus e Pombo-

giras da linha dos Caveiras, que pertencem à linha das Almas, ou mesmo os Pretos-velhos, tal 

como Pai Cipriano, Vóvó Maria Conga, etc., por exemplo. Também existem actantes 

espirituais da linha das Almas que não são Orixás, tais como aqueles que são identificados 

sob a categoria genérica de “Almas” (Almas Santas e Benditas, Almas Aflitas, Almas Sabidas 

e Entendidas, etc.), amplamente mobilizados nas mais diversas atividades do terreiro, 

principalmente em rituais de para retirar de eguns, kiumbas e negatividades dos caminhos de 

um indivíduo. Obaluaê é o Orixá concebido como o principal regente da linha das Almas. 

A calunga se trata do ponto de força mais requerido pelos Orixás do Pai Aldacir para 

os consulentes efetuarem trabalhos quando ensinados, de acordo com este interlocutor, o local 

apesar do imaginário horrendo que evoca, para os integrantes da religião é um dos pontos de 

força mais importantes e potentes para que as práticas mágico-religiosas sejam consolidadas, 

tal como afirma: 

 

A calunga para nós da religião é um ponto de força que pode ser usado tanto para o 

bem quanto para o mal, o que vale é que vai buscar. Mas lá tudo se termina, depende 

do ponto de vista, nós espiritualistas vemos nela um ponto de força muito grande, 

mas vai depender do que você quer, lá tem te esperando o bem e mal, vai muito do 

seu pensamento, do que você vai buscar (Pai Aldacir, 2017). 

 

Nesta linha foram mobilizados 28 Exus, 12 Pretos-Velhos, 10 “Almas”, 03 Iabás, 03 

Oguns, além de Obaluaê e Omulu. Dentre as características que realçam os aspectos genéricos 

desta linha, é que se mostram como exímios curandeiros, que atuam para remoção de toda 

sorte de enfermidades que abatem os seres humanos.  
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A linha da Encruzilhada é composta por espíritos que habitam os pontos de força das 

encruzilhadas, o Orixá Ogum São Jorge é concebido como o principal regente desta linha. Na 

concepção dos interlocutores representantes do templo, a encruzilhada remete a abertura e 

fechamento dos caminhos, tanto que o Exu assentado, o Bará da casa, que por definição 

significa “O Senhor dos Caminhos”, independente do seu ponto de força matriz, deve estar 

conectado às encruzilhadas, pois ele deve percorrer todos os caminhos para trazer ao mundo 

físico as incumbências que lhe são destinadas, também deve ser o responsável por resguardar 

o local do caminho de todo espírito sem deliberação para se adentrar os espaços do terreiro. 

As encruzilhadas estão conectadas ao movimento, à dinamicidade, fluidez e são lugares de 

encontros e trocas (BARBOSA NETO, 2012). 

Contudo, “a encruzilhada não se presta apenas para a “abertura e fechamento de 

caminhos”, são locais onde ocorre a descarga energética, a limpeza e a quebra de maldições e 

pragas. Feito da maneira correta garante-se a eficácia de tais trabalhos [...]” (COPPINI, 2015a, 

p. 198). “Exu, o trickster, é o transportador da energia vital, aquele que faz a intermediação 

entre as divindades e os homens” (ANJOS, 2006, p.17) é uma categoria de espíritos 

expressiva entre os Orixás que atuam na linha da Encruzilhada, pois dos 56 Orixás listados 

como atuantes nesta linha, 38 são Exus, 16 são Oguns, 02 Iabás, 02 Ciganos, 01 Preto-velho e 

01 Baiano. Os diferentes caminhos, lógicas, informações, não importa quão distante ou 

assimilares sejam, ao se encontrarem nas encruzilhadas, se cruzam e hibridizam seguindo 

como pluralidades de complexas relações e não como uma unidade que apenas se fundiu 

numa “colcha de retalhos” (ANJOS, 2006). As características genéricas salientes nesta linha 

são as habilidades destes espíritos para resolução de situações que envolvem negociações, 

prosperidade financeira e quebras de demandas. 

De acordo com os registros dos diários de campo, foi percebido que a linha das Águas 

é composta por espíritos que atuam na esfera emocional dos seres humanos em suas diferentes 

polaridades, é regida por Yemanjá, a mãe de todos os Orixás. Os pontos de força que 

compõem esta linha são todos aqueles onde existe água em seu modo natural de manifestação, 

tais como os mares, os rios, os mangues, as fontes, os lagos, os pântanos, os aquíferos, dentre 

outros. São quatro os Orixás que são expressivos nesta linha, que são as Iabás, que 

representam a água disposta em diferentes territórios ou estados, as quais são Yemanjá 

(regente dos mares e oceanos), Oxum (regente dos rios e cachoeiras), Iansã (regente das águas 

das chuvas e tempestades) e Nanã Buruquê (regente das águas lodosas, pantanosas e 

subterrâneas).  
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Os demais Orixás que compõem a linha das Águas sempre estão submetidos as 

deliberações destas quatro grandes mães. Foi registrado a presença de 11 Iabás (que se tratam 

das quatro mencionadas e seus consecutivos desdobramentos verificados), 08 Exus, 05 

Oguns, 01 Cabocla, 01 Xangô e Oxumarê. Muitos dos Orixás que compõem esta linha são 

cruzados com outras linhas concomitantemente.  

Diversas vezes foi reiterado que o território de praia se trata de uma Calunga Grande, e 

assim, a linha das Almas pode ser acionada com eficácia em seus domínios. Todos os Orixás 

da linha das Águas, podem ser mobilizados em beiras de rios, praias e cachoeiras, que são os 

pontos de força mais acessíveis para lhes acionar. Eliade (1992) ao discutir o simbolismo 

aquático nas diversas cosmologias, aponta um caráter purificador e regenerador, no local 

investigado se observa estas características no que diz respeito aos trabalhos mágico-

religiosos efetuados com utilização das águas. Destarte, é comum que Pai Aldacir tenha seus 

reservatórios de águas de rios, fontes e de mares para abastecer semanalmente as quartinhas 

das Iabás e também para efetuar trabalhos de limpeza com os consulentes, nos quais, estas 

águas são despejadas sobre a cabeça e corpo do indivíduo para desmanchar os fluídos 

energéticos negativos que condensam em sua aura (espécie de corpo energético), em 

conjunto com baforadas de charuto, rezas e folhas (algumas vezes)40. Entre as demais 

atuações genéricas destes espíritos, eles se mostram salientes para resolução de situações 

amorosas e distúrbios emocionais. 

A linha das Matas é associada aos domínios do Caboclo Oxóssi/São Sebastião, nela 

todos os Caboclos estão conectados (apesar dos entrecruzamentos que podem apresentar), 

destarte, nesta linha foram registrados 11 Caboclos, 07 Exus, 01 Ogum, 01 Xangô e Oxumarê 

(que é entrecruzado na linha das Águas). As matas não estão circunscritas aos Orixás da linha 

das Matas, pois elas também são concebidas como calungas, ou “calunguinha” tal como já 

mencionou o Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas do Pai Aldacir. Destarte, a linha das 

Almas pode ser acionada com eficácia neste ponto de força, principalmente para trabalhos de 

desobsessões espirituais. Algumas vezes o território das matas é preferível que o território da 

                                                 
40 Coppini (2015b) apresenta um procedimento de limpeza com água do mar, que de certo modo, se apresenta 

similar aos efetuados pelo Pai Aldacir e seus Orixás, contudo, é circunscrito na prática da Quimbanda. A prática 

será ilustrada com o fim de observar a ação da extensão do ponto de força no modo de acionar sua linha 

espiritual, a partir de um fragmento que existe em si: “O adepto recolhe aproximadamente 02 litros de água do  

mar (paga por ela). Deve ter em mão uma concha do mar relativamente grande para ministrar a água enquanto 

banha a vítima do ataque astral. Cada concha de água que o adepto derramar sobre a vítima cantará o seguinte 

ponto “Pomba-gira Rainha do Mar leva o que tem que levar, leva toda a maldade, leva tudo para o fundo do 

mar” [...]” (COPPINI, 2015b, p.99). Assim, se percebe a ação de uma linha mobiliza as esferas da sociedade, das 

divindades e natureza mesmo sem necessitar da presença no ponto de força. 
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calunga para acionar as forças da linha das Almas, pois se trata de um lugar reservado da 

exposição pública, sem riscos de constrangimentos e quizilas41.  

Coppini (2015a) corrobora com a afirmação deste Exu, alegando que as matas também 

são cemitérios/calungas, pois nelas o processo de morte e decomposição de diversos 

elementos, animais e até mesmo seres humanos (tais como os variados cemitérios indígenas 

que já existiram e existem em meio às matas densas) é constante (COPPINI, 2015a). Tal 

como as encruzilhadas, cemitérios e cruzeiros, as matas são pontos onde caminhos se cruzam 

e, nelas, as vias da vida e da morte são retroalimentadas por interações complexas e 

multiformes (ANJOS, 2006).  

Entre as habilidades dos Orixás das linhas das Matas que são mais realçadas, são suas 

faculdades medicinais, pois são exímios curandeiros e também suas facilidades para 

emergirem prosperidade financeira na vida de quem solicita. 

A linha de Xangô é regida por Xangô/São Jerônimo, é uma linha na qual os espíritos 

nela associados se mostram dotados de grande senso de justiça, conhecimento e equilíbrio. Os 

pontos de força que os espíritos desta linha atuam são principalmente as pedreiras e 

cachoeiras, atuam com proficiência em frente aos tribunais de justiça, que associados aos 

Orixás, se tornam pontos de força também. São acionados para quebrar demandas, fomentar 

prosperidade econômica, resolução de casos jurídicos ou qualquer espécie de situação que 

envolva alguma documentação burocrática. Nesta linha foram registrados 11 Xangôs, 03 

Exus, 01 Ogum e 01 Caboclo.  

A linha de SS. Cosme e Damião também é chamada de linha das Crianças. Os gêmeos 

SS. Cosme e Damião são concebidos como exímios médicos e intelectuais das linhas de 

Umbanda, seus pontos de força são os jardins floridos e em flores dispostas próximas aos 

parques infantis. Não foi observado a presença de Êres (Orixás que são representado como 

espíritos de crianças) nas incorporações dos médiuns nas giras, apesar de já ser percebido a 

presença de trabalhos para esta linha, com a presença de balões brancos, rosas e azuis, doces, 

refrigerantes, dentre outros elementos que remetem à dimensão infantil. Contudo, apesar do 

terreiro não ter o costume de inserir os Êres no centro de culto, a linha de SS. Cosme e 

Damião é constantemente acionada por meio dos Exus Mirins. Os espíritos desta linha 

independente de atuarem nas linhas da Direita ou da Esquerda, sempre são cultuados com 

temor e prudência, pois é tida como uma linha das mais poderosas das legiões que integram o 

                                                 
41 Vale salientar que um trabalho mágico-religioso efetuado nos domínios das encruzilhadas e das calungas se 

estiverem expostos à visão dos humanos que circulam no lugar, podem atrair quizilas em vez do resultado 

almejado, em razão da “carga” negativa que a oferenda recebe quando vista com repúdio por outrem. 
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Espiritismo de Umbanda, porque tais entidades não possuem senso moral e seu 

comportamento infantil quando irritado, pode causar severos danos em quem lhe engendrou. 

Assim, além de SS. Cosme e Damião, foram encontrados 06 Exus Mirins que tecem relações 

no Abaça de Oxalá. 

A linha de Oxalá é regida por Oxalá/Jesus Cristo, concebido como o próprio Deus 

Criador. Esta linha contou com 06 actantes, sendo eles 02 Oxalás, 02 Exus, 01 Caboclo e 01 

Ogum. Apesar da pequena quantidade de actantes deslocados nesta linha, vale salientar que os 

Exus pai e mãe de cabeça do Pai-Aldacir pertencem a tal linha, assim como, seu Orixá pai de 

cabeça na linha de Direita, que é Oxalá, também é pertinente salientar que este Orixá pode ser 

concebido como o Orixá mais poderoso no Espiritismo de Umbanda, tal como afirmaram os 

Orixás do Pai Aldacir em diversas ocasiões. Estes espíritos geralmente habitam campinas, 

jardins floridos, gramados extensos cercados por natureza, também habitam lugares altos, 

como picos de montanhas. Os Exus e Pombo-giras desta linha também podem habitar nas 

encruzilhadas.  

Enfim, vale ressaltar que este total de actantes listados não representa a amplitude da 

rede que se desdobra habitualmente no Abaça de Oxalá, pois, como já explicitado alhures, o 

pesquisador não pode estar presente nas consultas particulares que ocorrem cotidianamente no 

templo, bem como, não pode acompanhar todos os diálogos das giras, decorrente do processo 

de incorporação das entidades do qual participou intensamente no decorrer de todo o ano de 

2017, exceto nas datas em que o pesquisador recebia autorização dos Orixás do Pai Aldacir 

para se dedicar inteiramente a observação e registros das atividades. Ademais, existem 

entidades espirituais cuja nomenclatura, atributos e informações são confidenciais aos 

integrantes da corrente mediúnica do terreiro. 

 

5.6.1 Os Exus e Pombo-giras 

 

Os Exus registrados foram 72, distribuídos em 51 Exus e 21 Pombo-giras 

(APÊNDICE-A), são numerosamente acionados via linha da Encruzilhada e linha das Almas, 

que deslocam territórios que remetem à dinâmica da vida, às mudanças, às passagens e 

caminhos e que de certa forma, são atributos conectados a todos os Exus, mesmo que não 

pertençam a tais linhas. Os Exus são aqueles que abrem e fecham todos os caminhos para que 

as energias sejam percorridas pelos diferentes mundos e realidades e viabilizam que os demais 

Orixás se aproximem dos seres humanos (ANJOS, 2006). 
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Na concepção nagô, Exu como responsável pelo movimento, união e ruptura de todas 

as coisas existentes, se desdobra ao infinito com diferentes nomenclaturas africanas de origem 

ioruba, fon e banto, tais como Tiriri, Elebara, Lalu, Lonan, Legbá, Iná, Jiguidi, Mavambo, 

Apavenã, Akessan, Alaketo, Emberequetê, Sinza Muzila, Barabô, dentre outros (VERGER, 

1997). Nestes contextos, acredita-se que cada lugar, cada moradia, cada ser humano, cada 

município, cada comércio, etc., possui o seu guardião Exu (PRANDI, 2001). Na linha de 

Esquerda em terreiros de Umbanda, Exu se manteve plural, zelando por toda espécie de 

“coisa”, numa divisão e hierarquização complexa e extensa (PRANDI, 2001).  

Na presente investigação, foi possível observar esta pluralidade, contudo, maioria das 

vezes, as nomenclaturas por quais os Exus são invocados e reconhecidos, são expressas no 

idioma português e, indicam locais, fenômenos da natureza, passagens, estado de matéria e 

toda espécie de “coisa” que se possa atribuir identificações e nomenclaturas, apontando que se 

desdobram às mais estranhas ou perigosas realidades42 (SILVA, 2015b). Por exemplo, os 

Exus Exu Rei das Sete Encruzilhadas, Pomba-gira Rainha das Sete Encruzilhadas, Exu 

Tranca-Ruas, Pomba-gira Cigana Sete Estradas, Exu Destranca-Ruas, Exu Tranca-Tudo, etc., 

representam a força mágica existente nas passagens ou fronteiras. O Exu dos Rios e Exu 

Marabô das Matas, representam a força mágica existente em locais da natureza. O Exu Meia-

Noite representa a força mágica existente numa passagem cronológica. Os Exus Exu Caveira, 

Pomba-gira Rosa Caveira, Exu Sete Catacumbas, Maria Padilha do Cruzeiro, Exu Sete 

Cruzes, etc., representam a força mágica existente em espaços e objetos que conectam as 

passagens entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os Exus, Exu do Lodo, Exu do Aço, Exu do 

                                                 
42 Tais nomenclaturas não são aleatórias ou supérfluas, pois evocam toda riqueza de significados e mistérios que 

cada elemento da realidade representa para os adeptos da Umbanda e quimbanda. Coppini (2015a), revela que o 

Exu Mangueira, compartilha de atributos e comportamentos congêneres do Orixá Ogum, deus da guerra, regente 

das mangueiras, árvores sagradas da Índia, cujas frutas e folhas são utilizadas em seu culto. Assim como as 

demais entidades que carregam nomenclaturas de árvores sagradas, animais silvestres ou lugares de florestas em 

suas identificações, Exu Mangueira é um espírito pertencente à legião do povo das matas, destarte, também é 

concebido como um sábio curandeiro, conhecedor do mistério das ervas, animais e minerais. Seus vínculos com 

a mangueira lhe outorga os poderes afrodisíacos, que são representados pelo fruto da mangueira, tornando este 

Exu um guardião e vórtice das emanações ligadas à atração sexual e paixão no mundo humano. Já a presença da 

famigerada Pomba-gira Maria Padilha, denota Exu conectada ao imaginário e prática da feitiçaria ibérica. É dito 

comumente que Maria Padilha foi uma amante e esposa de Dom Pedro I de Castela, cuja vida no planeta que foi 

maculada por bruxarias e aventuras amorosas, possibilitou o desenvolvimento de diversas lendas após sua morte. 

Foi cultuada por bruxas em busca de favores de ordem sentimental e foi associada à subversão do cristianismo, 

sendo que seu nome passou a ser conectado à “bruxaria, feitiçaria, dominação, vontade, desejo” (COPINNI, 

2015, p.467). O Seu culto chegou ao Brasil junto aos demonólogos e bruxas deportadas pelo Santo Ofício da 

Europa, ao adentrar na lógica de pluralidade que opera em cultos afro-brasileiros, passou a desdobrar, multiplicar 

e fundir os atributos que lhe foram incumbidos pelos mais diversos ofícios e significados dos reinos da natureza, 

locais, fenômenos e elementos, engendrando a Maria Padilha das Almas, Maria Padilha das Sete Catacumbas, 

Maria Padilha da Figueira, Maria Padilha da Praia, Maria Padilha do Cabaré, Maria Padilha das Sete 

Encruzilhadas, Maria Padilha do Cruzeiro, etc. (FRISVOLD, 2007; COPINI, 2015). 
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Ouro, representam a força mágica existente em estados de matéria sob diversos aspectos. Os 

Exus, Exu Formiga, Pomba-gira Gato e Exu morcego, são Exus híbridos, meio humanos, 

meio animais, que representam a força mágica existente no reino animal. Os Exus, Exu 

Mangueira e Pomba-gira Figueira, representam a força mágica existente nestes vegetais 

(APÊNDICE-A). 

Exu é divindade da comunicação, é tradutor, desempenha a incumbência de interprete 

dos deuses aos seres humanos e vice-versa. “Ser intérprete, no sentido em que Exu o é, 

significa aceitar a parcialidade das visões das coisas e dos seres que entram em contato” 

(SILVA, 2015b, p.107). Ele se vale da fala e da língua, como um veículo de transmitir 

verdades ou mentiras, destarte, é guardião das informações que circulam nas vias que 

conectam o mundo espiritual e o mundo físico (SILVA, 2015b). Apenas desloca as 

informações entre estes mundos se lhe prestarem as devidas libações, por isto, Exu sempre é o 

primeiro a receber oferendas antes de qualquer operação ritualística, para assegurar fluidez 

entre os mundos de diferentes níveis existenciais no local e momento que eclode um ritual 

afro-brasileiro (PRANDI, 2001). Assim, a figura de Exu representa a tensão presente nas 

barganhas entre diferentes mundos, viabilizadas pelas oferendas (SILVA, 2015b). 

Existem diversos Itans e orikis que apontam Exu como uma deidade de natureza 

dúbia, que introduz a incerteza no cosmos e, instabilidade para transformar a ordem que ele 

mesmo auxiliou a consolidar. Sua força dinâmica traz o desequilíbrio e contradição entre os 

polos do caos e da ordem (SILVA, 2015b). O Itan que afirma “Exu matou um pássaro ontem, 

com uma pedra que somente hoje atirou”, aponta que esta deidade transita aleatoriamente 

pelas linhas do tempo e que não está subjugada as limitações ordinárias e lineares do cosmo. 

Percorre o passado, presente e futuro para conduzir os humanos nas melhores (ou piores) 

decisões e caminhos, pois pode modificar as linhas do destino (COPPINI, 2015b; SILVA, 

2015b). “Consultar o oráculo, no qual Exu tem um papel fundamental, é buscar por uma 

solução dos problemas atuais baseada na solução encontrada para problemas semelhantes que 

ocorreram nos tempos míticos” (SILVA, 2015b, p.108). 

Nesta conjuntura, são os Exus os principais responsáveis pela evolução espiritual dos 

humanos conectados à rede do Abaça de Oxalá, destarte, são a quem se destina a maior parte 

dos trabalhos mágico-religiosos registrados e também, são eles que transmitem maior 

quantidade dos ensinamentos referentes a tais trabalhos. Vale ressaltar que muitos dos 

trabalhos que os Exus ensinam, não são circunscritos à linha de Esquerda, pois, também 
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ensinam trabalhos relativos à mobilização da linha de Direita, evidenciando a conexão 

indissociável de ambas as linhas polarizadas. 

Cada adepto tem um Exu que é seu chefe de cabeça, que pode ser um Exu ou Pomba-

gira. Este é o Exu em que o indivíduo deve se relacionar com mais intensidade na trajetória 

co-evolutiva de ambos, pode-se dizer que este Exu é o actante basilar para o adepto tecer 

relações com as demais linhas e categorias de entidades que emergem no Espiritismo Afro-

brasileiro, pois é esta entidade que irá abrir os caminhos para um desenvolvimento espiritual 

seguro e eficaz sob as égides de Oxalá. Se o chefe de cabeça for um Exu, o adepto terá uma 

Pomba-gira mãe de cabeça que atua em conjunto com este Exu, se for uma Pomba-gira a 

chefe de cabeça, o adepto terá um Exu de pai de cabeça que atua em conjunto com esta 

Pomba-gira.  

Foi observado que os adeptos médiuns de incorporação, incluindo o pai-de-santo 

investigado, podem incorporar estes dois tipos de Exus (Exu pai de cabeça e Pomba-gira mãe 

de cabeça) e outros Exus de acordo com a deliberação de seu chefe de cabeça. “Quem é o 

chefe de cabeça é um, que é aquele que você tem obrigação de sempre tratar, os outros sempre 

vem com as ordens do chefe [...] na linha da Direita é mesma coisa43” (Exu Caveira do Pai 

Aldacir, 2016). A partir das deliberações do Exu pai ou mãe de cabeça, o adepto passa a tecer 

relações com outros Exus, sendo que alguns destes estabelecem relações duradouras com os 

adeptos atuando constantemente em seus cotidianos, e outros, emergem em situações 

idiossincráticas. É dito que estes Orixás que tecem relações duradouras com os adeptos são os 

Orixás que compõem a coroa do médium (termo empregado para designar o conjunto de 

Orixás que agem com o médium no seu desenvolvimento espiritual). 

Nesta conjuntura, os Exus que serão apresentados em associações com os médiuns de 

incorporação do Abaça de Oxalá, se tratam daqueles que tecem relações junto à sua coroa, e 

não aqueles que são acionados sazonalmente ou apenas uma vez conforme a necessidade 

peculiar do indivíduo.  

Pai Aldacir tem Exu Sete Ventanias como Exu chefe de cabeça, e a Pomba-gira 

Rainha das Sete Encruzilhadas como Pomba-gira mãe de cabeça. Pai Aldacir também carrega 

em sua coroa o Exu Caveira, o Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, o Exu Tiriri das Sete 

Encruzilhadas, o Exu do Lodo e Pomba-gira Sete Saias. O Exu Zé-Pelintra é frequentemente 

                                                 
43 Vale ressaltar que o adepto sempre terá obrigatoriamente um(a) Exu chefe de cabeça. Na linha de Direita, o 

adepto terá um(a) chefe de cabeça, que poderá ser um Orixá nagô, um Caboclo ou Preto-velho. Contudo, 

independente da linha de seu chefe de cabeça, o adepto naturalmente terá um Caboclo, um Preto-velho e Orixás 

nagôs que tecerão relações em sua coroa. 
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acionado pelo Pai Aldacir, mas em trabalhos mágico-religiosos que não se limitam à 

incorporação. 

A filha-de-santo Yasmin tem o Exu Tranca-Ruas das Almas como chefe de cabeça e a 

Pomba-gira Capa Preta como mãe de cabeça. Esta médium também carrega em sua coroa a 

Pomba-gira Cigana Sete Estradas e Pomba-gira Maria Padilha do Cruzeiro.  

A filha-de-santo Dalvana tem a Pomba-gira Figueira como chefe de cabeça. O Exu pai 

de cabeça desta filha ainda não foi revelado, pois, diferente dos outros médiuns que 

perpassaram outros terreiros de Umbanda na trajetória iniciatória, esta filha-de-santo iniciou 

sua trajetória no Abaça de Oxalá e assim, sua coroa ainda está em processo de construção, o 

qual é vagaroso. Contudo, esta iniciada tece relações por via da incorporação com a Pomba-

gira Maria Padilha das Almas, Pomba-gira Cigana das Encruzilhadas, Exu Tranca-Ruas das 

Almas e Exu Veludo.  

O filho-de-santo Jean44 tem o Exu Tata Caveira como chefe de cabeça e Pomba-gira 

Rosa Caveira como mãe de cabeça. Este médium também carrega em sua coroa Exu Tiriri da 

Calunga, Maria Molambo e Exu do Lodo.  

A Cambone Pérola apesar de não incorporar os Orixás, tem a Pomba-gira Maria 

Padilha das Almas como chefe de cabeça, Exu Tranca-Ruas das Almas como Exu pai de 

cabeça e também carrega a Pomba-gira Gato em sua coroa. A Cambone Iva tem a Pomba-gira 

Sete Saias como chefe de cabeça na linha de Esquerda. A ex-filha-de-santo Marli apresentava 

a chefia da Maria Padilha das Almas em sua cabeça, Tranca-Ruas das Almas como pai de 

cabeça e também incorporava o Exu Pimenta.  

Percebe-se que um Orixá pode se manifestar e se comunicar por meio de aparelhos de 

fonação/médiuns diferentes, tal como foi registrado com o Exu Tranca-Ruas das Almas por 

meio das médiuns Yasmin e Dalvana e Pomba-gira Maria Padilha das Almas por meio das 

médiuns Dalvana e Marli e Exu do Lodo por meio do Pai Aldacir e filho-de-santo Jean. De 

acordo com os representantes do terreiro humanos e não-humanos, se tratavam do mesmo 

ente se manifestando em matérias diferentes.  

                                                 
44 Não se deve esquecer que o pesquisador bem como os não-humanos que são conectados ao mesmo, também se 

tornaram atores-rede por via do processo de iniciação no templo. Pelo fato de não existir ferramentas 

metodológicas adequadas e consistentes para que seus próprios orixás sejam entrevistados como fontes de 

informações da pesquisa científica que o autor realiza, tal técnica não foi possível de executar. Contudo, as 

mensagens, conselhos e receitas que os mesmos transmitiam pelo pesquisador e para mesmo durante o ritual 

religioso, foram relatados pelas cambones, ou de outros membros iniciados. Estes orixás também falavam por 

meio dos orixás incorporados no Pai Aldacir, quando “corriam gira” e captavam tal mensagem, bem como, 

através de sonhos de outros integrantes da corrente, lhes encaminhando mensagens destinadas ao pesquisador. O 

investigador tomou nota de todas as informações em seu diário de campo, para lhe viabilizar novas reflexões 

inerentes ao conteúdo da rede que se desdobra no templo. 



176 

 

 

 

Neste particular, é congruente informar que os Exus que emergem com a mesma 

nomenclatura inicial e com terminologias diferenciadas, tais como Exu Tranca-Ruas das Sete 

Encruzilhadas, Exu Tranca-Ruas das Encruzilhadas, Exu Tranca-Ruas das Almas, Exu 

Tranca-Ruas do Embaré, ou Maria Padilha do Cruzeiro, Maria Padilha das Almas e Maria 

Padilha das Sete Encruzilhadas, por exemplo, são concebidos como um único Tranca-Ruas, 

ou única Maria Padilha, porém em desdobramentos diferentes.  

Tal questão também se aplica para os Orixás em geral e não apenas aos Exus, 

entretanto, os Exus por se tratarem da categoria de Orixás que mais são expressivos nas 

atividades mágico-religiosas do terreiro investigado, a partir dos mesmos se tornou possível 

rastrear o fenômeno de um mesmo ente agindo por mediação diferentes porta-vozes humanos 

concomitantemente.  

Foi observado que um mesmo Orixá pode se apoderar de dois corpos humanos 

diferentes num espaço físico próximo (o ambiente do terreiro) ao mesmo tempo45, tal como 

ocorreu em inúmeras situações nas quais o pesquisador pode observar, onde o Pai Aldacir 

incorporava o Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas e a filha-de-santo Yasmin incorporava 

o Exu Tranca-Ruas das Almas. O Tranca-Ruas apesar de concebido como o mesmo em ambos 

os médiuns, ele desenvolve características singularizantes ao se conectar com a subjetividade 

de cada humano diferente. Pode-se dizer que o actante geral Tranca-Ruas “tem um mesmo 

nível de realidade. Porém, na proximidade constitutiva de cada iniciado, seu Orixá é uma 

entidade singular” (ANJOS, 2006, p. 76).  

Nestes termos, o desdobramento do Orixá se trata do Orixá singularizado em 

determinada linha, que representa um complexo de interações que remetem à determinada 

esfera de existência (encruzilhada, calunga, matas, lodo, etc., com todas as relações que 

suscitam, tal como explicitado alhures). A Pomba-gira Maria Padilha das Almas, se trata da 

Orixá Pomba-gira Maria Padilha singularizada na linha das Almas, a mesma se encontra 

interconectada com as filhas-de-corrente Marli, Pérola e Dalvana, tecendo relações junto à 

coroa de cada uma destas actantes, ao se conectar ao microcosmo de cada iniciada, Maria 

Padilha das Almas singulariza-se novamente, plastificando suas características junto ao 

universo subjetivo das mesmas. Cada iniciada experimenta de modo idiossincrático as 

                                                 
45 Vale salientar que fisicamente o tempo nunca é o mesmo de um indivíduo ao outro em razão de sua associação 

com o espaço. Pelo fato dos humanos ocuparem espaços divergentes, logicamente os tempos serão diferenciados 

em conjunto, mesmo que em escalas ínfimas. Destarte, este tempo é circunscrito às percepções do pesquisador, 

que não permitem entender com precisão e lógica as ações dos Exus, que transitam pelos mais diversos tempos e 

espaços do mundo humano e dos mundos míticos (SILVA, 2015b). 

  



177 

 

 

 

relações com Maria Padilha das Almas, adaptada e hibridizada aos seus complexos de 

concepções da realidade, comportamentos, desejos e modos de vida diferenciados, destarte, 

destas relações emergem três Marias Padilhas das Almas híbridas: a Maria Padilha das Almas 

da médium Marli, a Maria Padilha das Almas da Cambone Pérola e a Maria Padilha das 

Almas da médium Dalvana. Nesta hibridez do Orixá com o humano, a entidade mantém seus 

atributos genéricos (representações iconográficas, pontos cantados, pontos riscados, 

correspondências ritualísticas, etc.) e segue como plural e idiossincrática a partir desta relação 

(ANJOS, 2006).  

Nas representações iconográficas e fisionomias litúrgicas do culto a estas entidades, as 

cores vermelha e preta se destacam, pois são as cores genéricas desta categoria de actantes, e 

assim, sempre estarão presentes na coloração dos tecidos, das fitas, das velas e elementos que 

representam tais entidades. De acordo com a linha que o Exu está associado, as cores 

vermelhas e pretas podem intercalar junto a outras cores, por exemplo, os Exus da linha das 

Almas também são mobilizados com as cores amarelas, brancas e roxas, os Exus da linha das 

Águas podem ser mobilizados com as cores azuis, os Exus da linha das Matas podem ser 

mobilizados com as cores verdes, os Exus Ciganos podem ser mobilizados com as cores 

amarelas, a Pomba-gira Sete Saias pode ser mobilizada com sete cores aleatórias, em razão 

dos atributos peculiares da mesma.  

Os Exus também são retratados e cultuados por meio de lateritas (pedras yangí) e 

ocutás, que são pedras em formato de pirâmide, lisas, de cor preta, escuras ou avermelhadas, 

coletadas em florestas, praias, rios, cachoeiras, etc., por meio de minerais como ônix preto, 

quartzo fumê, pedra de ferro; por meio de representações fálicas (ogó), tridentes de ferro, 

dentre muitas outras (SILVA, 2015b; MENDONÇA, 2012ab).  

Os Exus masculinos são retratados em suas estatuetas como homens viris, portando 

tridentes, punhais, caveiras, vestindo capas, ora suas feições são demasiadamente sérias, ora 

retratam um sujeito brincalhão. É frequente suas iconografias aparentarem elementos que lhes 

associam ao imaginário infernal europeu, retratando chifres, rabo, e patas de bode. Os Exus 

masculinos genericamente são associados às encruzilhadas abertas, que são as encruzilhadas 

em X.  

As pombo-giras ou Exus-mulheres, são retratadas em suas iconografias de estatuetas 

de modos similares aos Exus masculinos, maioria das vezes seminuas ou nuas, expondo os 

seios e as pernas, repletas de joias e adornos, somados com figuras de caveiras, cruzes e 
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tridentes que preenchem suas iconografias. As Exus-mulheres genericamente são associadas 

às encruzilhadas fechadas, que são as encruzilhadas em T. 

Aspectos genéricos dos atributos das Pombo-giras representam a totalidade do poder 

sexual feminino, repletas de erotismo, liberdade, sedução, perplexidade, dominação, coragem, 

lascívia, perigo, alegria e rebeldia. Sob tal personagem, Exu também exprime a condição 

marginalizada da mulher livre na sociedade brasileira, excitando inspiração e libertação 

sexual para todos aqueles que reprimem suas naturezas (BARROS, 2006; FRISVOLD, 2011).  

As iconografias dos Exus e Pombo-giras, cujas estatuetas podem apresentar imagens 

híbridas de homens e mulheres com animais, muitas vezes desnudadas, de feições eróticas, 

não impõem nenhum tipo de padrão de humanidade ideal – como acontece na representação 

da linha da Direita, na qual o modelo dos santos católicos é o ideal para representar a 

espiritualidade. A manifestação dos Exus e Pombo-giras é o ápice da subversão do regime 

cristão de representação do sagrado, que expressam uma subjetividade que perdeu a 

interioridade, que refletem no comportamento extrovertido dos mesmos (ANJOS, 2006).  

 

É no contraste com a pureza das “santas da igreja” que a Pomba-gira Sete Saias 

arregaça todas as suas vestes exibindo uma provocante desnudação da sexualidade. 

Já o Exu Caveira mergulha sua forma no máximo de degradação que o rosto pode 

atingir: uma cara desencarnada de um homem morte que parece querer oferecer seu 

caixão (ANJOS, 2006, p. 87). 

 

Quando incorporados nos médiuns, cada Exu possui suas idiossincrasias, porém, em 

geral, são vestidos com capas, cartolas, bengalas, geralmente das cores vermelhas e pretas, 

fumam charutos, dão gargalhadas, bebem destilados, vinhos, cervejas e licores (FIGURA 14). 

As Pombo-giras quando incorporadas, em geral vestem saias ou vestidos, cobrem a cabeça 

com chapéu, ou lenço, algumas também vestem capa, utilizam leques, perfumes, joias e 

bijuterias, fumam cigarros finos ou cigarrilhas, bebem principalmente champanhe e licores, 

porém também podem beber marafo e bebidas fortes, nos casos das comadres Maria Padilha, 

Maria Molambo e Maria Farrapo (FIGURA 15).  
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Figura 14: Fotografia do Tranca-Ruas 

das Sete Encruzilhadas do Pai Aldacir 

durante o processamento de uma gira 

aberta no conga Abaça de Oxalá, Pato 

Branco-PR. 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Figura 15: Fotografia da Pomba-gira 

Capa Preta incorporada na médium 

Yasmin durante o processamento de uma 
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gira aberta no Abaça de Oxalá, Pato 

Branco-PR. 

Fonte: O autor (2017). 

 

Os Exus quando incorporados fazem adivinhações, aconselham, cortam feitiços, 

descarregam os consulentes. Tratam todos seus consulentes como melhores amigos e fazem 

de tudo para lhes prestar auxílio. Foi observado que os Exus quando associados à linha das 

Almas, apresentam um comportamento circunspecto e austero, são extremamente severos na 

fiscalização dos filhos-de-corrente para que haja o cumprimento das normativas que regem o 

Espiritismo de Umbanda tal como concebido pelos porta-vozes do templo. Quando 

incorporados nos médiuns, são espíritos avessos a piadas ou quaisquer brincadeiras sem 

objetivos concretos, pois são extremamente diretos nos conteúdos que transmitem pelo 

aparelho de fonação do médium. Em contraste, os Exus da linha das Encruzilhadas, são 

brincalhões, muitas vezes utilizam palavras de baixo calão de modo descontraído, propensos 

para novas amizades (PRANDI, 2001). 

Os Exus Mirins, que são deuses crianças da linha de SS. Cosme e Damião, são 

representados por iconografias de crianças travessas, com grandes orelhas, semelhantes à 

gnomos. São amplamente mobilizados por meio de trabalhos mágico-religiosos para 

resolução dos diversos problemas que emergem para os humanos que se inscrevem na rede 

investigada. Nas explanações cosmológicas e doutrinárias, foi registrado que esta categoria de 

Exu é deveras perigosa e eficaz, “Exu Mirim entra na batalha brincando, dando risada, resolve 

o problema brincando e continua brincando ao sair da batalha. Eles entram onde nem Exu, 

nem ninguém consegue entrar e o trabalho que fazem ninguém consegue desmanchar” (Exu 

Sete Ventanias, 2016). Noutras situações, foi explicitado que estes Exus são Orixás 

encantados, que não pertencem à natureza espiritual humana e assim, estão isentos da 

subordinação aos ciclos reencarnatórios. É alegado que na dimensão em que os Exus Mirins 

habitam, existe um amplo espectro de seres fabulosos e míticos, tais como fadas, duendes, 

unicórnios, árvores e animais que falam, e diversos outros actantes que remetem a tal 

imaginário. Foi observada apenas uma incorporação de Exu Mirim no Abaça de Oxalá, do 

Exu Mirim Tranquinha (Exu Mirim que atua em conjunto com Tranca-Ruas), por mediação 

da filha-de-santo Yasmin, a qual expressava um ente de comportamentos e trejeitos infantis, 

que brincava com bolinhas de gude, sentada ao chão, fumando cigarros e bebendo licores, que 

articulava constantemente um sinal com os dedos das mãos, nos quais estendia os dedos 

indicador e o mínimo enquanto os dedos  médio e o anular eram segurados para baixo com o 

polegar.  
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Neste particular, é pertinente apontar que os Orixás constantemente sinalizam gestos 

característicos com as mãos em determinados momentos, os Exus masculinos quando 

incorporam nos médiuns mantém por alguns instantes os punhos fechados, com ambas as 

mãos dispostas na região lombar da coluna, algumas vezes os dedos das mãos se dispõem de 

modo contraído. Estes também gesticulam movimentos específicos com suas capas. As 

Pombo-giras quando incorporam nos médiuns, mantém as duas mãos viradas apoiando a parte 

superior do pulso na cintura e também gesticulam movimentos específicos com suas saias. Os 

Orixás incorporados também estalam os dedos em diversos momentos, seguram os charutos 

ou cigarros em diferentes posições46. Tais sinalizações corporais, que são linguagens dos 

gestos, além de expressarem mais um modo de comunicação dos espíritos, também permitem 

que uma herança dos transes extáticos que ocorrem na liturgia dos mais diversos rituais 

africanos e afro-brasileiros, nos quais as formas em que emerge a linguagem corporal são 

condicionadas às normativas coletivas do grupo em questão (BASTIDE, 2016). 

De certo modo, as representações de Exu por mediação das iconografias, 

incorporações, comportamentos e modos de atuação são semi-padrões (LATOUR, 2012) que 

são códigos ritualísticos e litúrgicos coletivos, registrados nas mais diversas bibliografias que 

se referem ao seu culto (COPPINI, 2015ab; MENDONÇA, 2012ab; NEGRÃO, 1994; 

PRANDI, 2001; SILVA, 2015b). Entretanto, vale ressaltar que por meio da conexão com as 

subjetividades do adepto, o Exu passa a revelar aspectos idiossincráticos que se exprimem nos 

mais diversos modos de comunicação possíveis nas circunstancias humanas de experimentar a 

realidade, mediados por múltiplos dispositivos de fonação, tais como intuições, 

pressentimentos, acontecimentos, eventos excêntricos, animais, experiências oníricas, e pelos 

sentidos em geral, que serão experiências singulares para cada iniciado. As narrativas 

registradas a partir das experiências oníricas, ritualísticas e cotidianas dos iniciados apontam 

uma multiplicidade de formas em que os Exus se estendem para engendrar comunicações com 

seus médiuns: 

 

Eu pensei que tinha acordado, mas estava sonhando, aí olhei e ao redor da minha 

cama tinha uma cobra gigante com os olhos bem pretos olhando para mim, era a 

Capa Preta. Aí ela se transformou num dragão, me segurou nas garras dela e saiu 

voando, disse que estava me livrando dos perigos [...] o Tranca-Ruas quando 

aparece em sonho, ele aparece como um cachorro preto bem grande. No meu dia a 

dia quando eu sinto que ele está querendo me dar um aviso, eu vou andando na rua e 

                                                 
46 Foi observado que para o Exu Sete Ventanias do Pai Aldacir descobrir informações sobre os inimigos de um 

consulente, o mesmo inseriu a parte incandescente do charuto em sua boca e soprou fumaça de modo contrário 

sobre os nomes destes inimigos, então conseguiu captar informações sobre os indivíduos.  
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um monte de cachorro me segue, as vezes minha casa enche de cachorros ao redor 

(Filha-de-santo Yasmin, 2017). 

 

A (Pomba-gira) Figueira sempre aparece embaixo de uma árvore, num lugar 

sombrio, ela é uma mulher madura, muito bonita, ela aparece as vezes toda de 

branco, as vezes toda de preto, tem muitos vultos ao redor dela, o compadre (Exu do 

Aldacir) falou que são os eguns que ela comanda [...] em outro sonho, apareceu um 

bode preto em minha frente, ficou me olhando um tempo, depois esse bode se 

transformou num homem de terno e gravata, com chapéu preto e fumando um 

charuto e falou que era Exu (Filha-de-santo Dalvana). 

 

Eu fiz um trabalho para cortar demanda numa calunga do interior com a minha 

Pomba-gira (Maria Padilha das Almas), quando estava saindo do cemitério, tinha 

uma cobra morta, era ela mostrando que cortou a demanda do inimigo (Médium 

Marli, 2016). 

 

Nesta conjuntura, pode-se averiguar que a aglutinação de determinados traços que 

eclodem em espaços físicos ou oníricos permite interpretar as formas e corpos percebidos 

pelos iniciados “de acordo com um arcabouço preceptivo” (ANJOS, 2006, p.86) exclusivo aos 

integrantes da corrente do templo. As experiências de sonhar com cães de guarda, serpentes 

gigantes, dragões, mulheres embaixo de árvores, ou, perceber a ação e comunicação de 

divindades por meio de corpos de animais, “em outro lugar, um outro ethos deixaria escapar 

sem forma e sem nome o mesmo conjunto de traços” (ANJOS, 2006, p.86), ou, seriam 

interpretados com outro arcabouço preceptivo.  

Vale ressaltar que além de tecerem relações com humanos e natureza, os Orixás 

também tecem relações e comunicações entre si, nunca atuam sozinhos e sempre arrastam em 

suas redes outros Orixás para executarem as tarefas que lhes são destinadas. Tal informação 

foi salientada na observação dos mais diversos diálogos e explanações cosmológicas e 

doutrinárias efetuadas pelo Pai Aldacir e seus Orixás, explicitando que “sempre onde tem um 

Tiriri, tem um Tranca-Ruas trabalhando junto” (Exu Sete Ventanias do Pai Aldacir, 2017); “A 

Maria Padilha é esposa do Tranca-Ruas, onde um estiver, outro também estará” (Pai Aldacir, 

2017); “Quando vocês entregarem o trabalho para mim, peçam para eu fazer o “corredor” de 

gira com meus sete maridos” (Pomba-gira Sete Saias do Pai Aldacir, 2017).  

Os Orixás incorporados também falam por e com outros Orixás (que estão presentes 

espiritualmente nas consultas privadas e giras), são mediadores dos mesmos, por exemplo, 

quando o Exu Caveira revela ao adepto que “correu gira” e viu que é necessária uma libação 

para o Exu Destranca-Ruas, Maria Padilha das Sete Catacumbas ou Obaluaê para resolução 

de determinada situação, ele está se portando como porta-voz destes outros Orixás.  

As libações prestadas pelos humanos aos Exus em geral, são constituídas de velas 

pretas, vermelhas, vermelho-pretas e brancas, farofas de farinha de milho ou mandioca com 
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azeite de dênde, marafo ou água (padê de Exu), charutos, cigarrilhas, cigarros finos, bebidas 

diversas, pipocas, cravos e rosas vermelhas, folhas de mamona, bananeira e limoeiro, frutas 

cítricas, pimentas, colocadas sobre alguidares, quartinhas e toalhas (ou papel seda) vermelhas 

e pretas, carnes bovinas, suínas, caprinas e de aves assadas ou cruas (FIGURA 16). Suas 

saudações são “Laroyê” e “Mojubá”. 

 

 

Figura 16: Oferenda com bebidas alcóolicas, 

charutos, cigarros, frutas diversas, rosas, velas e 

um padê com fígado bovino para Pomba-gira 

Rainha das Sete Encruzilhadas, na canjira do 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: O autor (2016). 

 

Os Exus-Mirins recebem os mesmos elementos que os demais Exus em suas 

oferendas, porém, adicionada de doces, chicletes e guloseimas em geral (preferencialmente de 

menta), refrigerantes, marafo com coca-cola, pipoca com mel, dentre outros (FIGURA 17). 
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Figura 17: fotografia de oferenda de agrado 

para a linha de Exu Mirim em geral realizada 

pela filha-de-santo Dalvana em seu recinto 

doméstico destinado para elaboração de 

práticas mágico-religiosas, a partir das 

deliberações dos Exus do Pai Aldacir. 

Fonte: O autor (2017). 

 

As plantas que correspondem ao povo de Exu, utilizadas em seus cultos e oferendas 

diversas, geralmente são plantas atribuídas ao elemento fogo, “folhas-quentes”, espinhosas, 

geralmente urticantes, com folhas pontiagudas, contudo, a diversidade de associações que Exu 

é capaz de engendrar não se limita apenas a tais aspectos. No Abaça de Oxalá foi registrado 

44 espécies de vegetais que acionam as forças dos Exus nos banhos de descarrego, xaropes, 

defumações, ebós e oferendas, os quais são, alho roxo, arruda, bananeira, beladona, cacto, 

cajueiro, cana-de-açúcar, carqueja, cebola, cebola roxa, chorão, comigo ninguém pode, 

cravos, dendezeiro, eucalipto, feijão fradinho, figueira, gengibre, guaco, guiné, limoeiro, 

macieira, mamona, mandioca, mangueira, manjericão, menta, morango, nós moscada, 

oliveira, para-raio, pessegueiro, picão preto, pimenta ataré, pimenta dedo de moça, pimenta 

malagueta, pimentão, pinheiro, quebra-demanda, quebra-pedra, roseira, trombeteira, urtiga 

miúda, urtigão. 

Nas dinâmicas dos rituais, das consultas e das giras, os pontos cantados que 

mobilizaram os Exus foram diversos, um ponto cantado pode revelar características, formas, 

locais e modos de ação destas entidades, destarte, é pertinente ilustrar alguns exemplos destes 

dispositivos essenciais para acionar a força destes Orixás, os quais seguem: “Sopra toda noite, 

venta todo dia, eu sou o Exu dos ventos, Tata Sete Ventanias”; “Deu uma ventania, ó gangá, 
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no alto da serra. Era, Sete Ventanias, ó gangá, que vinha descendo em terra”; “Exu Caveira 

comedor de carne crua, espera o seu lá no meio da rua. Portão de ferro, cadeado de madeira, 

lá na porta da calunga vou chamar Exu Caveira”; “Sai dessa cova que eu quero ver tremer, sai 

dessa cova que eu quero ver balancear. Maria Padilha das Almas, o cemitério é o seu lugar. É 

no buraco que a Padilha mora, é lá na lomba que a Padilha vai ficar”; “Seu Zé Pelintra não 

teve pai, seu Zé Pelintra não teve mãe. Ele foi criado por Ogum Beira-Mar, pela mãe de Deus 

e por todos os Orixás”; “Exu Tiriri de Umbanda trabalhador da encruzilhada, toma conta e 

presta conta no correr da madrugada. Todo mal que aqui entrou, como entrou ele vai sair, 

pega ele pelo rabo e vai levar ao Tiriri”; “Mas ele mora, naquela morada, onde não passa 

água, onde não brilha o sol, mas ele é João Caveira auê, Exu das Almas, da calunga é”.  

Os pontos riscados, na dinâmica de relações da linha de Esquerda se tratam de um 

“conjunto de sinais gráficos sagrados que, quando usados em conjuntos, são usados para a 

evocação ou invocação de um Exu ou Pomba-gira” (COPPINI, 2015a, p.143). Os pontos 

riscados agem como portais entre os diferentes níveis existenciais para a chegada de 

determinado Exu, em determinado enredo ritualístico. Todo o povo de Exu possui pontos 

riscados individuais, cujas grafias podem revelar sua natureza da entidade, seu local de 

atuação, modo de agir, etc. Estas grafias geralmente são elaboradas com giz ou pemba, de 

variadas cores de acordo com a correlação com a força que se está ativando, desenhados no 

chão do templo, ou em lâminas de metal ou madeira. São delineados em formas de tridentes 

quadriculados ou arredondados, com círculos, cruzes, caveiras, pentagramas, flechas, ondas, 

meias-luas, cifras, dentre outros signos salientes para o culto de Exu, em diversos arranjos e 

composições (COPPINI, 2015a). 

Quando o ponto riscado é traçado, ele pode ser desenhado pelo adepto por meio de 

seus conhecimentos religiosos adquiridos ou por meio das entidades quando incorporadas nos 

médiuns. Para que o ponto riscado seja ativado, os adeptos e entidades utilizam diversas 

técnicas: sopros, cuspe, fumaça de tabaco, bebidas diversas, folhas, raízes, pós mágicos, velas, 

fogo, enxofre, oferendas, etc. (COPPINI, 2015a) (FIGURA 18). 
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Figura 18: Ponto riscado de Exu Tiriri do Cruzeiro, ativado por 

meio de oferendas com frutas, padê, charutos, vela e marafo, no 

conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: O autor (2017). 

 

Nesta conjuntura, por meio dos interlocutores da pesquisa e por meio dos registros 

bibliográficos concernentes ao culto de Exu na linha da Esquerda na Umbanda, foi possível 

observar alguns aspectos genéricos pelo qual esta categoria de actantes tecem relação no 

Abaça de Oxalá e com os outros terreiros em geral. Como já explicitado, o culto à linha da 

Esquerda por ser proeminente no local investigado, foi possível a partir dele averiguar 

relações que também eclodem com as demais categorias de actantes Orixás, tais como 

questões concernentes aos múltiplos desdobramentos de uma mesma deidade, a 

multiplicidade de formas que um Orixá pode adquirir ao se hibridizar com as subjetividades 

latentes do médium, as relações que as divindades tecem entre si, dentre outros aspectos que 

estruturam o culto e a concepção destas entidades no Abaça de Oxalá. O fato dos Exus serem 

evidenciados com frequência constante nas observações do pesquisador das relações que 

eclodem no templo, remete à interpretação de que são os Orixás responsáveis pela evolução 

espiritual dos adeptos e mais próximos dos seres humanos, os quais são incumbidos para 

execução da maioria dos trabalhos mágico-religiosos que os humanos articulam, adensando a 

justificativa de um maior nível de detalhamento das informações relacionados a eles. 
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5.6.2 Obaluaê/Omulu 

 

Obaluaê e Omulu são concebidos como desdobramentos diferentes do mesmo Orixá, 

sendo que Obaluaê atua na linha de Esquerda e rege a parte de trás do cruzeiro das Almas na 

calunga e Omulu atua na linha da Direita e rege a parte da frente do cruzeiro das Almas na 

calunga. De todo o modo, é o Orixá de mais alta hierarquia na linha das Almas e temido e 

respeitado por humanos e Orixás. Foi observado que a maior parte das mobilizações deste 

Orixá se destinavam ao seu desdobramento enquanto Obaluaê, que constantemente era 

acionado nos trabalhos mágico-religioso, principalmente em ebós (trabalhos de limpeza) e 

trabalhos para cura e desobsessão espiritual, tanto que, o mesmo se encontra assentado na 

canjira, próximo à linha dos Caveiras. Apesar da grande frequência de mobilização deste 

Orixá no templo, o mesmo incorporou apenas uma vez dentre as giras observadas, mediado 

pela filha-de-santo Yasmin, que se comportava de modo similar aos Exus da linha das Almas.  

De acordo com Augras (1983) os nomes Omolu e Obaluaê têm origem iorubana, na 

qual Omulu significa “filho do senhor” e Obaluaê significa “rei dos senhores da terra, rei dos 

espíritos”. No Daomé esta entidade é reconhecida como o Vodun Sakpatá, na Nigéria é 

chamado de Xapanã.  

No Abaça de Oxalá este Orixá é concebido como senhor da saúde e da doença, da vida 

e da morte. É dito que é filho de Nanã Buruquê e foi rejeitado e abandonado pela mãe em 

razão das chagas que continha em sua pele, posteriormente, foi adotado e criado por 

Yemanjá47. Em razão deste acontecimento, Obaluaê age com proficiência tanto no ponto de 

força da calunga pequena (cemitério) quanto na calunga grande (praia e mar), assim, seu 

alimento predileto, as pipocas, devem ser estouradas em conjunto à uma pequena porção de 

areia da praia.  

Uma consulente que frequenta habitualmente as giras abertas, estava com alguns 

problemas relacionados à saúde física, em certa data informou ao Exu Caveira do Pai Aldacir 

que havia sonhado que estava numa praia com água suja, cujo nível da água subia 

constantemente até ela se afogar naquela água pútrida, então uma força lhe empunhou à 

superfície, e enxergava alguns metros diante de si um homem velho, branco, de barbas longas, 

e com semblante extremamente sério, com um manto e capuz das cores roxas, e lhe disse que 

era Omulu. Exu Caveira explicitou que Omolu estava solicitando um ritual de “grande 

limpeza” na praia, acionando a força de Omulu, Yemanjá, Exu do Lodo e todo o povo do mar. 

                                                 
47 Narrativas similares também são retratadas por Augras (1981) e Verger (1981).  
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O fato do Orixá se manifestar como um homem branco com longas barbas se deu porque 

“Omulu também é São Lazaro [...] o Orixá se apresenta da forma que ele quiser” (Exu 

Caveira do Pai Aldacir, 2016). Após o relato, foram receitados alguns trabalhos para a 

consulente efetivar mobilizando este Orixá.  

O fato do Orixá de origem daomeana e ioruba emergir em experiências oníricas sob a 

morfologia de um santo católico e se apresentar com o nome cultuado nas religiões afro-

brasileiras, bem como, com fisionomias caucasianas, solicitando trabalhos mágico-religiosos 

afro-brasileiros específicos, aponta uma hibridez na qual não é possível dissociar o Santo 

católico do Orixá africano, numa complexa relação de representações, onde o regime cristão 

de representação do sagrado é desmoronado mediante a presença dos rituais de matriz 

africana (ANJOS, 2006). O mesmo raciocínio pode ser aplicado para os demais sincretismos 

que ocorrem entre Orixás e Santos católicos.  

A partir desta situação concreta e outras que eclodiram nos diversos momentos durante 

o percurso etnográfico, observando a rede em movimento, foi possível averiguar alguns 

elementos e dispositivos litúrgicos que conectam este Orixá com a consciência humana. 

Dentre os quais, a mobilização de doboru (pipoca) se destaca e se faz presentes em todos os 

rituais dedicados ao mesmo, pois quando acionadas ritualisticamente, ativam as virtudes de 

Omulu/Obaluaê, entre as quais, as habilidades em absorver e filtrar as energias densas e 

negativas. Destarte, este elemento é amplamente empregado na medicina mágica operante no 

templo, na qual pipocas são ofertadas como libação aos deuses para que as mazelas físicas ou 

espirituais que perturbam os humanos sejam removidas. Obaluaê por ser o Orixá da cura e das 

doenças, é associado como regente do doboru. 

Neste particular, Augras (1983) corrobora com tais informações, afirmando que  

 

A comida mais típica de Obaluaê, no entanto, é a pipoca, doboru, apelidada “flores 

de Omulu” para a qual o milho é colocado sobre a areia bem quente. A pipoca 

acompanha todos os momentos do culto, e desempenha papel relevante em todos os 

rituais que visam promover regeneração periódica do mundo. É com doboru que 

Obaluaê limpa o mundo de seus males (AUGRAS, 1983). 

 

Além do doboru ser amplamente empregado como libação aos Orixás em geral (em 

especial à Obaluaê), pode ser utilizado em rituais de limpeza, nos quais as pipocas são 

trespassadas no corpo dos indivíduos ou em locais e objetos ritualísticos para que as energias 

negativas sejam filtradas com mais potência. Estes rituais são iniciados com a libação de uma 

vela branca de sete dias para o Orixá Obaluaê numa das bordas de uma toalha branca disposta 

ao chão do conga. Algumas vezes, o consulente deve se posicionar deitado sobre uma toalha 
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forrada com doboru e é coberto com mais doboru, e ali repousa por no mínimo 10 minutos, 

passado este período, o consulente se levanta, enquanto os operadores do ritual 

cuidadosamente amarram a toalha na qual as pipocas se encontram, pois não devem permitir 

contato físico com elas, em razão de que “o doboru é igual uma esponja, absorve toda 

negatividade, se encostar nela, você puxa tudo o que ela absorveu” (Exu Sete Ventanias do 

Pai Aldacir, 2016). Finalizado o ritual, a vela de sete dias é levada ao assentamento de 

Obaluaê e pode ser acompanhada de outros elementos conforme a necessidade emergente que 

o sacerdote perceber por meio de sua intuição. O doboru deve ser despachado em algum 

ponto de força acessível (encruzilhada, cemitério, matas, rios, etc.).  

Outro elemento saliente no culto à Obaluaê, são os búzios, que se encontram em 

proporções abundantes dentro de seu assentamento e geralmente são requeridos para se 

executar rituais destinados a tal Orixá e para confeccionar colares de contas e contra-eguns 

(objeto que é um traçado de palha-da-costa com búzios) que são consagrados ao mesmo. 

Augras (1983) aponta que a associação de Obaluaê e Nanã Buruque com os búzios é porque 

na cosmologia nagô os búzios são relacionados à morte (por estarem vazios) e à vida (por se 

assimilarem à genitália feminina), que são os atributos de ambos os Orixás. 

Não foi observado a mobilização deste Orixá por meio de pontos riscados. Seu ponto 

cantado mais frequente observado é: “Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho 

Omulu Atotô Obaluaê”. Sua saudação é “Atotô” ou “Agoberô”. Em suas libações além de 

doboru e búzios, também recebe padê de farinha de mandioca com dendê, acaçá, mel, feijão 

fradinho, vinho tinto com mel, conhaque e charutos, carne de frango e de cabritos assados e 

frutas diversas. Suas cores são principalmente o branco e o preto em conjunto, que segundo 

Augras (1981) simboliza a dicotomia vida e morte, porém também é cultuado com o amarelo 

e roxo em razão da sua atuação na linha das Almas. Quando acionado como Obaluaê, é 

cultuado com as cores vermelhas, ou vermelhas e pretas em conjunto, em razão de seu vínculo 

com a linha da Esquerda. Os vegetais mobilizados que são associados a este Orixá são a 

mamona, o gengibre, o abacaxi, o milho pipoca, o limoeiro e a arruda. 

 

5.6.3 Os Pretos-velhos 

 

Os Pretos-velhos e Pretas-velhas são concebidos como espíritos de ancestrais 

africanos, de fisionomia anciã e eruditos na “magia baiana e magia africana”. Evidências 

apontam que eram cultuados nas Macumbas cariocas e Candomblés de Caboclo 
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(CARNEIRO, 2008; VALENTE, 1977). Na linha de Direita são os Orixás mais expressivos 

no Abaça de Oxalá por meio do dispositivo da incorporação, quase toda gira aberta inicia com 

os Pretos-velhos. Estas entidades podem atuar na linha de Esquerda quando necessário. Foi 

identificada a mobilização de 12 Pretos-velhos no Abaça de Oxalá, todos atuantes na linha das 

Almas (APÊNDICE-A). 

Pai Aldacir trabalha via trabalhos mágico-religiosos e incorporações com três Pretos-

velhos, Pai Guiné, Pai Cipriano e Pai João de Angola. Entre tais Pretos-velhos, Pai Cipriano é 

o único Preto-velho que atua exclusivamente na linha de Esquerda, por isto, recebe o título de 

“Preto-velho quimbandeiro”. A médium Yasmin incorpora habitualmente a Vovó Benedita e 

Vovó Maria. A médium Dalvana incorpora a Preta-velha Vovó Joaquina. A médium Marli, 

quando integrante da corrente incorporava a Vovó Maria Conga e o filho-de-santo Jean 

incorpora o Preto-velho Pai Benedito.  

Estes Orixás quando incorporados se expressam de modo curvado, apunham uma 

bengala em suas mãos, fumam cachimbos ou cigarros de palha, falam com a voz baixa e se 

movimentam com o corpo trêmulo, transmitem uma sensação de bem-estar e benevolência 

aos consulentes que se fazem presentes nas giras. O Preto-velho Pai João de Angola quando 

incorpora junto ao Pai Aldacir, “vem em terra” (expressão empregada para alegar que o Orixá 

incorporou) com os olhos lacrimejados e chora por alguns momentos. É dito que alguns 

Pretos-velhos choram por conta dos sofrimentos que vivenciaram na escravidão enquanto 

encarnados.  

Incorporados nos médiuns, os Pretos-velhos efetuam benzeduras e rezas com arruda, 

guiné ou comigo-ninguém pode junto aos consulentes. Comumente as rezas intercalam a 

mobilização de Orixás africanos com Santos Católicos simultaneamente. Os Pretos-velhos do 

Pai Aldacir efetuam ligeiras consultas para tratar de alguns assuntos com os consulentes 

presentes nas giras e ensinam remédios com ervas para aqueles que necessitam, contudo, foi 

percebido que muitas das questões são deixadas para serem resolvidas com os compadres 

Exus no segundo momento do ritual.  

São firmados junto ao altar central do conga (FIGURA 19), recebem como libações 

café preto, vinho tinto com mel (chamado pelos Pretos-velhos de sangue de Cristo), charutos, 

fumo de corda, cachimbos ou cigarros de palha, feijoada, canjica branca, arroz doce, pão de 

milho, algodão, doboru com mel, batatas-doces e frutas diversas. As cores de suas velas e 

adornos são o branco e o preto. Seus pontos riscados retratam estrelas com as pontas para 

cima, cruzes e o cruzeiro das almas – ponto de força consagrado a estes Orixás. Seus vegetais 
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são a arruda, o cipreste, a guiné, a lágrima de Nossa Senhora, a manjerona, o pinhão-roxo e a 

videira. A data votiva dos Pretos-velhos é 13 de maio. São saudados com as palavras “Adorei 

as Almas”. 

 

 

Figura 19: Fotografia de oferenda de canjica branca, algodão 

e vela de sete dias junto à firmeza dos Pretos-velhos no 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2017). 

 

5.6.4 Almas, eguns e kiumbas 

 

A categoria de espíritos nominados genericamente enquanto Almas, são agrupamentos 

de espíritos intercessores e dinâmicos que atuam com identidade coletiva (AUGRAS, 2012). 

São concebidos como mediadores altamente eficazes e rápidos para concretização de 

atividades mágicas e são imprescindíveis no processo de limpeza energética dos consulentes e 

dos filhos-de-santo. Tais espíritos são regidos por Baba-egun, que também é concebido como 

um dos principais regentes do cemitério. Seu dia de culto é na segunda-feira. 
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São muitas as subcategorias das Almas, das quais foram possíveis registrar algumas 

que foram mobilizadas principalmente para o escopo de efetivar limpezas energéticas na vida 

dos indivíduos, promover saudabilidade e harmonia familiar. As Almas que foram possíveis 

de observar em mobilização durante os discursos dos Exus do Pai Aldacir solicitando aos 

indivíduos que “devem pagar as Almas”, ou, “despachar as Almas”, foram as Almas Santas e 

Benditas, Almas Sabidas e Entendidas, Almas Ricas e Milionárias, Almas Famintas e 

Sedentas, Almas Sofredoras, Almas Aflitas e Perturbadas. Por meio dos registros que 

emergiram a partir dos diários de campo, foi possível identificar que independente da 

categoria de Almas mobilizadas, as Almas são sempre creditadas como actantes eficientes e 

vertiginosos para cumprirem as incumbências que lhes são destinadas. 

Tal como os Orixás, as Almas atuam mediante um regime de permutas, destarte, existe 

um repertório de elementos que é empregado para ativar suas ações, tais como, moedas 

correntes, arroz branco, leite, água mineral, doboru, velas e flores brancas. Maioria das 

libações às Almas receitadas pelos Exus do Pai Aldacir devem ser realizadas no cruzeiro das 

Almas da calunga, ou nas matas, de preferência junto à uma árvore seca, pois, árvores secas, 

assim como os limoeiros e figueiras, são pontos de força para ativar o poder dos mortos. 

Também há vezes em que é solicitado ao consulente em efetuar a libação em árvores secas 

existentes nas calungas, tal como aponta a Figura 20, num registro fotográfico realizado 

quando o pesquisador acompanhou um “pagamento” às Almas efetuado na calunga por um 

consulente das giras abertas (FIGURA 20). 

 



193 

 

 

 

 

Figura 20: fotografia de consulente efetuando um 

“pagamento” às Almas junto à uma árvore seca de uma 

calunga. 

Fonte: o autor (2017). 

 

Quando o consulente é informado que deve pagar as Almas, significa que mediante o 

sistema de permutas, o indivíduo irá acionar as Almas e lhes solicitar um favor para 

executarem. Em contraste, quando o consulente é informado que deve “despachar as Almas”, 

significa que alguma categoria destes espíritos, ou algum agrupamento de eguns sem 

identidades, está perturbando este ser humano em alguma dimensão de sua vida. Neste 

particular, percebe-se que as Almas estão acionadas antes da permuta e contra a vontade do 

sujeito, assim, este deve lhes efetuar um pagamento para se retirarem. Geralmente o despacho 

às Almas consiste em sobras de alimentos da última refeição, água mineral, sete moedas 

correntes e sete velas brancas, junto a algum dos locais mencionados alhures.  

No Abaça de Oxalá Pai Aldacir efetiva libações às Almas junto ao cruzeiro das Almas, 

que se trata de uma espécie de assentamento para direcionar adequadamente as energias 

destes espíritos, ou, qualquer ente que atue na linha das Almas. 

Todas as Almas são eguns, isto é, espíritos humanos desencarnado, no entanto, quando 

os interlocutores do terreiro identificam um espírito especifico sob a nomenclatura de egun, 

significa que se trata de um espírito “com pouca luz e evolução espiritual”, e pode executar 
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ações terríveis sem ter a consciência do ato. Quando o egun é mal-intencionado de modo 

consciente e premeditado, ele é categorizado como uma kiumba, isto é, um espírito maligno, 

alma maldita, ou como pronunciado muitas vezes, um espírito “obsessor”. Estas duas 

categorias de espíritos são interpretados como entes perigosos que podem danificar a vida dos 

médiuns descuidados. O mundo espiritual é concebido como um território repleto de perigos, 

com o qual os iniciados estão constantemente vinculados, destarte, um médium umbandista 

deve estar constantemente zelando com regularidade de suas proteções espirituais por meio 

das atividades requeridas pelas normativas religiosas, tais como, a agencia de ervas para 

banhos e defumações e libações para seus próprios Orixás e para o Exu Tranca-Ruas das 

Almas, Exu Caveira, Exu Sete Catacumbas, Ogum Megê, Obaluaê e Iansã de Balé, que são 

Orixás de grande autoridade na linha das Almas. Vale ressaltar que os interlocutores relatam 

que todos os Exus e Pombo-giras da linha das Almas comandam legiões de eguns, que são 

incumbidos pelos Exus para efetuarem as tarefas que necessitam.  

Também foi observado por meio das explanações cosmológicas e doutrinárias a 

mobilização de um egun nominado Maria Bueno, que é especialista para resolução de 

questões judiciais, e recebe libações de velas brancas, flores e água mineral ao lado de um 

forno (pois é o espírito de uma mulher que morreu em meio as chamas). Outra categoria de 

espíritos de mortos que foi registrada por meio da observação dos trabalhos mágico-religiosos 

ensinados aos consulentes, é a linha de Alan Kardec, na qual residem espíritos que são 

intelectuais, médicos e cientistas, esta linha é mobilizada com toalhas brancas, água mineral, 

flores e velas brancas.  

Em geral, os vegetais que pertencem às Almas e aos eguns, além das árvores mortas, 

do limoeiro e da figueira, são todas as plantas espinhosas e urticantes, tal como os vegetais de 

Exu. Neste particular, o adepto deve evitar o cultivo de cactos e plantas congêneres no interior 

de sua residência, para evitar a aproximação destes espíritos indesejáveis. 

 

5.6.5 Os Caboclos 

 

As Caboclas e Caboclos são concebidos como espíritos de ancestrais indígenas ou 

indígenas mestiços (tais como os Caboclos Boiadeiros). Estes entes espirituais já eram 

cultuados em Candomblés de Caboclo, Catimbós Juremeiros, e nas Macumbas cariocas antes 

da difusão do culto umbandista. Suas presenças são identificadas nas mais variadas 

morfologias de cultos afro-brasileiros, contudo, para a religião umbandista são actantes 
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fundamentais para a existência do culto. Tanto que, foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas do 

médium Zélio Fernandinho de Morais que institucionalizou a Umbanda enquanto religião. Na 

conjuntura umbandista, Oxóssi é designado o Caboclo de maior autoridade do culto e 

democratiza suas qualidades e atributos com sua falange (ROTTA; BAIRRÃO, 2012; 

CARNEIRO, 2008; GOMES; DANTAS; CATÃO, 2008; PEIXOTO, 2008; ORTIZ, 1980).  

No Abaça de Oxalá foram registrados 11 actantes Orixás que constituem a categoria 

de Caboclo, entre os quais encontram-se Oxóssi e Ossaim. Oxóssi é o Caboclo de mais alta 

hierarquia dentro do panteão umbandista investigado. Muito requisitado para trabalhos que 

envolvem prosperidade financeira e abertura de caminhos em geral. Suas cores são o azul-

claro, o verde e o branco. Em geral, Oxóssi é cultuado com oferendas de milho cozido com 

coco (axoxó), espigas de milho cruas, inhame, acaçá, melado, feijão preto ou fradinho, velas 

brancas, verdes, azul-claras, cerveja, cerveja preta, vinho doce e licor de caju, flores-do-

campo e frutas em geral, depositados em bosques, matas ou no conga do terreiro. Jamais se 

deve ofertar mel nas libações de Oxóssi, pois é dito que é um elemento que quizila com este 

Orixá.  

No Abaça de Oxalá é firmado em conjunto com o Caboclo Guaracy e Cabocla Jurema 

ao lado direito do altar central, próximo à tronqueira de Ogum, pois é afirmado que Ogum e 

Oxóssi são interdependentes um do outro para se mobilizarem dentro da rede espiritual da 

Umbanda (Figura 21). Não houveram incorporações deste Orixá nos médiuns durante o 

percurso etnográfico. 
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Figura 21: ponto de firmeza de Oxóssi, 

Caboclo Guaraci e Cabocla Jurema no altar 

central do Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: O autor (2017). 

 

Oxóssi é o Orixá Rei da Floresta (Oba Igbó), Senhor da Caça (Olode), Rei de Kêtu 

(Alákétu) e Orixá padroeiro de todos os caçadores. Sua saudação é “Oke Aro!”, que faz 

referência ao primeiro lugar que os descendentes da Orixá Odúdùwà colonizaram antes de 

fundarem a cidade de Kêtu, da qual Oxóssi é considerado Rei (AUGRAS, 1983). Na África, o 

culto de Oxóssi foi deteriorado e encontra-se às margens da extinção. Após Kêtu ter sido 

completamente danificada pelo rei de Daomé no século XIX, houveram prisioneiros de guerra 

iniciados à Oxóssi, que chegaram ao Brasil e em Cuba, vendidos como escravos e, 

conservaram dentro das possibilidades, os fundamentos de seu culto (VERGER, 1981). No 

Brasil, o apreço que o imaginário popular tem por Oxóssi ocorre em razão das similaridades 

de seus atributos com as características dos índios brasileiros. Em terreiros de matriz banto, 

tais como os Candomblés de Caboclo e Umbanda, por meio dos sincretismos mais 

abrangentes com os elementos das culturas indígenas, este Orixá emergiu como o Caboclo 

Oxóssi, com vestimentas indígenas, penacho na cabeça, feições juvenis, com arco e flechas 

em mãos. Nestes contextos, suas características africanas não foram extraviadas ou 

esquecidas, mas sim, conservadas e enriquecidas com o imaginário brasileiro, tornando este 

Orixá um emblema nacional (KOCH-WESER, 1976; BERCKENBROCK, 1997). 
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As narrativas que circulam nos terreiros de matriz nagô48, apontam Oxóssi como um 

morador da floresta, adaptado ao ar livre e liberdade. Filho de Yemanjá, que caça com seus 

irmãos maternos Ogum e Exu. Enquanto Oxóssi se concentra na caça aos animais, que lhes 

mata com apenas uma flechada precisa, Ogum junto à Exu lhe acompanham desbravando os 

caminhos. Aprendeu todos os segredos das plantas com Ossaim, vivendo junto a ele nas matas 

por conta de um feitiço de Ossaim do qual foi vítima, destarte, Oxóssi se tornou conhecedor 

do poder vegetal em simetria com Ossaim, característica que conduz à concepção de que ele é 

o guardião das florestas, salvaguarda o acesso a elas, como guardião, dificulta a entrada dos 

incautos neste ambiente. Diante de tal associação estreita com o reino vegetal, alguns adeptos 

afirmam que as plantas de Oxóssi são compatíveis com todos os demais Orixás (AUGRAS 

1983; VERGER, 1981). 

Os pontos cantados mais frequentes empregados para invocar as vibrações de Oxóssi 

no Abaça de Oxalá são “Oxóssi, Oxóssi mora na raíz da gameleira. Salve Arranca-Toco, salve 

Rompe-Mato salve o Tira-Teima”, “Eu vi chover eu vi relampear, mas mesmo assim o céu 

estava azul, sandorê pemba, folha de jurema, Oxóssi reina, de norte a sul”. Os pontos riscados 

de Oxóssi e dos Caboclos em geral retratam pentagramas com as pontas para cima, arcos e 

flechas, dentre outros elementos.  

Foram identificados 17 actantes vegetais que lhe correspondem no Abaça de Oxalá, os 

quais também são associados aos demais Caboclos: abacate, abacaxi, aipim, alecrim de 

campo, alecrim do mato, canela, chorão, couve, erva de boiadeiro, gameleira, guiné, levante, 

louro, milho, moranga, papiparoba e teteregun.  

No Abaça de Oxalá sazonalmente os Caboclos incorporam nas giras, ao início das 

mesmas, durante as “gira de direita”, que ocorrem antes das “giras de esquerda”. Diferente 

dos Pretos-velhos, não compactuam com as energias da linha de Esquerda, e assim, não se 

fazem presentes via incorporação quando a gira “vira” para a gira de esquerda. Quando se 

manifestam, suas vestimentas constituem cocares de pena, gesticulam com sinais como se 

houvesse arco e flecha invisível em seus braços, fumam cachimbos, charutos, bebem vinhos 

                                                 
48 Em Candomblés nagôs, sua dança no xirê dos Orixás, expressa um hábil caçador em movimento pelas 

florestas, em uma de suas mãos o erukerê – objeto confeccionado com cabelos de um rabo de boi, amarrados 

numa bainha de couro, adornadas com contas azuis e búzios, é o signo de realeza em vários países africanos. Ao 

erukerê é atribuído poderes mágicos que permite ao seu portador, Oxóssi, o domínio dos espíritos das matas, 

pois os pelos de rabo de boi, após preparados ritualisticamente, representam a pluralidade dos espíritos 

ancestrais, dos animais e das florestas. Em outra mão segura o ofá, que é seu arco e a damatá, que é sua flecha, 

cujo nome significa “flecha que sempre fere”. Em sua cintura carrega dois chifres de búfalo, que ganhou de 

Iansã, Rainha dos ventos, das tempestades e dos mortos, tais chifres são utilizados na África como um modo de 

comunicação com o mundo espiritual. Às vezes, também é retratado com bichos de pena que caçou pendurados 

em seu cinto. Veste roupas das cores azuis ou verde-claras e saia longa (BENISTE, 2010; CARNEIRO, 2008; 

AUGRAS, 1983). 
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tintos e cerveja preta. Suas linguagens expressam um português arcaico e supostos termos 

tupis-guaranis. Recebem em suas oferendas toda variedade de frutas e flores (Figura 22). São 

conhecedores da medicina mágica, dos poderes das plantas, das rezas e dos segredos da 

floresta, são indígenas valentes, ágeis e espertos, retratam os “legítimos donos da terra”. São 

saudados com a saudação “Okê Caboclo”, que significa “Salve o Caboclo que grita” 

(CARNEIRO, 2008; PEIXOTO, 2008; CORRÊA, 2005; SANTOS, 1995). De todo o modo, 

sempre são estimados mentores para os terreiros umbandistas em geral, sendo que muitas 

vezes, é um Caboclo o guia espiritual patrono do local de culto (CUMINO, 2010). 

 

 

Figura 22: Oferenda com sete tipos de frutas 

diferentes, vela e cerveja preta para o Caboclo 

Guaracy ao chão do conga do Abaça de Oxalá, Pato 

Branco-PR. É possível notar que pela parafina da vela 

de sete dias, a oferenda estava depositada há pelo 

menos quatro dias no local. 

Fonte: o autor (2016). 

 

Geralmente as incorporações dos Caboclos são rápidas (cerca de 15 ou 20 minutos) 

raramente dão consultas, pois é dito que “os da linha de Direita vem mais para descarregar a 

matéria para os compadres (ou comadres) chegarem” (Cambone Iva, 2017). Quando 

necessário, o Caboclo Guaracy do Pai Aldacir efetua os cruzamentos (consagrações) de novos 

objetos ritualísticos do terreiro ou dos filhos-de-santo. O mesmo também é incumbido de 

institucionalizar os vínculos espirituais do novo integrante da corrente com o templo.  
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Os Caboclos que são conectados com a coroa dos médiuns de incorporação do Abaça 

de Oxalá, são: Caboclo Guaracy por mediação do Pai Aldacir; Cabocla Jurema e Caboclo 

Pena Branca por mediação da filha-de-santo Yasmin; Cabocla Iara pela mediação da filha-de-

santo Dalvana; Caboclo Sete Flechas pela mediação do filho-de-santo Jean.  

Entre as relações dos médiuns com os Caboclos, foi registrado que a médium Yasmin 

relatou em diversos momentos aleatórios os modos de comunicação destas entidades com 

aspectos subjetivas mesma, que permitem ilustrar modos em que os Orixás se comunicam 

com os seres humanos no cotidiano dos integrantes da corrente do terreiro. 

Houve uma situação, ao desfecho de uma gira aberta, em que a médium em questão 

alegava sentir um forte cheiro de vinho tinto, a médium Dalvana também afirmava sentir, os 

demais humanos presentes no local não sentiam cheiro algum. Então a médium Yasmin 

interpretou o ocorrido como um pedido dos Caboclos por esta libação, pois esteve sentindo 

vigorosamente a presença dos mesmos em diferentes momentos na gira. Noutra situação, ela 

informou que quando fechava os olhos, enxergava uma gamela de madeira repleta de frutas, 

interpretando que eram seus Caboclos solicitando um trabalho tal como via para lhe 

auxiliarem nos seus intentos do momento. Esta médium também relatou que a Cabocla 

Jurema se apresenta em experiências oníricas em forma de onça pintada em meio as matas.  

Um ponto cantado que é frequentemente acionado para invocar a linha dos Caboclos é 

interessante de ser descrito, pois retrata a polarização das energias da linha de Caboclo em 

relação à linha de Exu na dinâmica do culto, além de demonstrar a subserviência dos Exus à 

tais entidades, que são consideradas com maior grau evolutivo, é o seguinte ponto cantado: 

“Firma Caboclo agora eu quero ver, eu quero ver os Caboclos de Aruanda, trabalhando na 

Umbanda para a Quimbanda não vencer”.  

O Caboclo Ossaim é concebido como Orixá de maior autoridade da linha das Matas 

depois de Oxóssi. Todas as folhas pertencem a ele e deve ser acionado sempre quando o 

iniciado mobilizar empreendimentos com o uso dos elementos que constituem o reino vegetal. 

Não foi registrada sua presença nas incorporações dos médiuns, pois, de acordo com o Exu 

Caveira do Pai Aldacir “nenhum filho carrega ele na coroa, porque se carregassem, ele já teria 

vindo em terra” (Exu Caveira do Pai Aldacir, 2017).  

Contudo, a presença de Ossaim sempre perpassa em algum momento as cerimônias do 

Abaça de Oxalá, pois requerem a colheita de vegetais, maceração e infusão dos mesmos, seja 

para fumigações, cruzamento colares de contas, banhos de descarrego, ritual de firmeza de 

Anjo da Guarda, etc. Ossaim é reconhecido como Bàbá Ewé, isto é, o Senhor das Folha, e sua 
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saudação “Ewé ò” significa, “Salve a folha”, atua representando a força, magia, mistério e 

virtudes do reino vegetal. As libações oferecidas à Ossaim constituem oferendas contendo 

milho vermelho, milho branco, fumo de corda, café, cachimbos, cachaça com mel, feijão e 

arroz (AUGRAS, 1983). 

Ele é retratado como um homem pequeno, que pula numa perna só, se veste de cores 

verdes e marrons, os colares de contas a ele consagradas são das cores brancas rajadas com 

verde, amarelo e marrom, ou verdes rajadas com marrom ou amarelo. Veste um turbante, ójá, 

que atravessa o seu peito e o calçolão. Possui um companheiro nas matas, chamado Aroni, 

anão, de uma perna, que fuma cachimbo feito de casco de caracol, com olhos e orelhas 

assimétricas, as vezes é confundido com o saci-pererê ou com o próprio Ossaim (BENISTE, 

2010; AUGRAS, 1983; VERGER, 1981). O símbolo de Ossaim49 é o braço do pilão, 

conhecido como Omo odó, que é o objeto no qual as ervas são maceradas (BENISTE, 2010). 

Carneiro (2008) aponta que existem casas de Candomblés baianos nas quais Ossaim emerge 

como uma Orixá feminina, sob os títulos de “Dona das Folhas”, “Encarnação do mato” e 

“Amiga Folhagem” associada à caipora brasileira. 

Em certa ocasião durante o processamento de uma gira fechada, o Exu Sete Cruzes do 

Pai Aldacir ensinava aos filhos técnicas de manipulação dos vegetais para a finalidade de 

desmanchar demandas, e em meio aos ensinamentos afirmou que “todas as folhas têm seus 

dois lados (o bem e o mal) e todas elas são de Ossaim, que também trabalha nos dois lados. 

Por isso tem que ter o conhecimento antes de lidar com elas” (Exu Sete Cruzes do Pai 

Aldacir, 2017). O Exu Sete Cruzes suscitou tal questão em razão de que os vegetais 

constituem um arcabouço de saberes e fazeres deveras extenso para engendrar e se proteger 

das demandas.  

Nas lendas de Ossaim relatadas por Augras (1983) e Verger (1994), os vegetais são 

evidenciados numa esfera de temor e respeito, nas quais a energia do vegetal emerge como 

uma espécie de chave para acessar as vias do saber. Os estreitos laços existentes entre saber e 

poder nestes cultos elucida o caráter valoroso que possui a botânica sagrada para o povo de 

santo. Conhecendo os segredos das plantas, os iniciados podem causar diversos benefícios ou 

malefícios para a sociedade, utilizando-as em oferendas, ebós, confecção de remédios ou 

venenos letais. Seus mitos apontam que é um Orixá, tal como Exu, que apenas trabalha 

                                                 
49 Se assentado, este Orixá é representado “por uma árvore de ferro, estilizada, de seis ferros rodeando uma haste 

central, que leva em seu topo um pássaro (eye). Esse pássaro aparece em muitas estórias de poderes e mistérios” 

(AUGRAS; 1983, p. 118). 
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mediante algum pagamento (SANTOS, 1961), pois “todo trabalho perigoso exige um 

contradom” (AUGRAS, 1983, p.118).  

Todas as plantas pertencem à Ossaim, contudo, há plantas que são exclusivas ao 

mesmo, as quais foram registradas no Abaça de Oxalá como 12 actantes: anísio estrela, barba 

de velho, cafeeiro, carrapeta, chapéu de couro; cipó milóme, erva de sta. luzia, erva 

passarinho, espinheira santa, fumo, manjericão, quebra feitiço. 

 

5.6.6 Ogum 

 

No Abaça de Oxalá, o Orixá Ogum é o mesmo monge guerreiro São Jorge, o chefe de 

toda a linha da Encruzilhada. Este Orixá é sempre acionado para trazer segurança nos rituais 

efetivados e para combater as demandas (trabalhos de magia negativa). Ogum São Jorge não 

incorpora nos adeptos, contudo, seus representantes espirituais, soldados de Ogum, 

incorporam e tecem relações junto à coroa dos médiuns, tal como São Jorge, os soldados de 

Ogum são retratados iconograficamente pela figura de soldados romanos. Ogum é concebido 

como o senhor do ferro, das armas, da agricultura e da guerra50, é cultuado com charutos, 

cerveja, frutos diversos (dos quais, a melancia, manga, melão e tomate fazem parte de seu 

cardápio favorito), costela bovina assada, couve, alface, doboru com mel, padê de farinha de 

milho com azeite de dendê ou mel, com fitas, toalhas e velas das cores vermelhas, azuis-

escuro e brancas (FIGURA 23). A este Orixá são rezadas orações católicas, tal como a “reza 

das chagas abertas”. Sua saudação é “Patacori Ogum” ou “Ogunhê”, seu dia da semana é 

terça-feira e é celebrado coletivamente no dia 23 de Abril, dia de São Jorge. 

 

                                                 
50 Augras (1981) ênfase na dimensão belicosa presente em Ogum é algo exclusivo do Brasil, em especial no Rio 

de Janeiro, que é justificada pelos sentimentos revoltosos despertados nos escravos a partir das condições sub-

humanas que eram subordinados e, posteriormente pelas configurações de pobreza e fragilidade em que se 

encontrava o povo carioca dos subúrbios, os quais concebiam Ogum como aquele que protege e mata a fome. 

Em território irubano tal função era secundária, pois seus atributos de orixá das matas, caçador, agricultor e 

ferreiro eram vitais para as comunidades africanas que lhe cultuavam (AUGRAS, 1983; BERCKENBROCK, 

1997). 
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Figura 23: fotografia da oferenda mobilizando Ogum São Jorge e todos os seus 

falangeiros no Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR.  

Fonte: O autor. 

 

Na mitologia nagô, Ogum é concebido como uma espécie de herói civilizador, que 

veio da floresta (o que justifica seus estreitos vínculos com Oxóssi e os Caboclos no local 

investigado), criou a metalurgia, manejou o ferro, criou armas e instrumentos de caça e 

agricultura e desbrava as matas junto à Exu, as árvores cujas madeiras são empregadas para 

produção de tecnologia também são associadas à Ogum (AUGRAS, 1983). Assim, o 

assentamento e a tronqueira de Ogum (local onde este Orixá recebe suas oferendas no 

templo), são totalmente construídos com materiais repletos do elemento ferro em sua estrutura 

atômica. Os elementos dispostos em seu assentamento e tronqueira remetem aos atributos de 

regência deste no Orixá que são combate (as lanças e materiais pontiagudos), a agricultura 

(ferro da inchada, de picões, de machados e foices) e o movimento (as ferraduras, as correias 

e facão (pois remete à abertura de caminhos nas matas fechadas junto à Exu). As fitas 

coloridas remetem às cores do Orixá Ogum, que são o vermelho, o branco e o azul escuro.  

Ogum é invocado sempre antes da gira “virar para a Esquerda”, com o ponto cantado: 

“Meu pai Ogum, Exu pede licença, para o seu povo arriar. Mas ele é, o Rei dos feiticeiros e 

vem trazendo forças para o bem deste terreiro”.  
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No decorrer do percurso etnográfico, foi registrado a mobilização de 17 Oguns, dos 

quais, apenas dois tecem relações junto a coroa dos médiuns via incorporação, que são Ogum 

Beira-Mar, mediado pelo Pai Aldacir e Ogum Mege, mediado pelo filho-de-santo Jean. No 

templo, Ogum Beira-Mar se encontra firmado junto ao assentamento de Yemanjá, em razão 

de se tratar de um Ogum cruzado na linha desta Orixá, e assim, trabalha junto ao povo da 

praia e do mar. Neste particular é pertinente ressaltar que maioria dos soldados de Ogum 

emergem cruzados em outras linhas, pois todas as linhas de Umbanda necessitam das 

atividades e energia de um soldado de Ogum para ceder segurança e abertura de caminhos nas 

incumbências destinadas aos Orixás de tais linhas. 

As incorporações dos soldados de Ogum são sazonais no local investigado, quando 

incorporam, é ao início das giras, durante as “gira de direita”, que ocorrem antes das “giras de 

esquerda”. Quando Pai Aldacir incorpora Ogum Beira-Mar, cai de joelhos ao chão, batendo as 

mãos com os punhos fechados sobre o peito. É vestido com uma capa vermelha e com um 

capacete de soldado romano, seu semblante transmite uma seriedade característica de 

soldados militares (Figura 24). Comumente durante o processo da incorporação de Ogum 

Beira-Mar do Pai Aldacir, a entidade faz uso de duas folhas de Espada de São Jorge e profere 

benzeduras com as mesmas sobre todos os participantes da gira e também decreta novas 

ordens para serem acatadas pelo Pai Aldacir em relação as atividades do templo. 
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Figura 24: Pai Aldacir incorporado com Ogum 

Beira-Mar em frente a tronqueira de Ogum no 

Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2017). 

 

Em geral todos os soldados de Ogum recebem as mesmas libações que Ogum São 

Jorge, com excessão de Ogum Wari e Ogum Xeroque, que de acordo com o Pai Aldacir: 

 

Ele (Ogum Wari) é muito esquerdeiro, muito esquerdeiro mesmo. Então assim, 

dependendo do momento ele gosta da pinga, e toma pinga porque ele trabalha muito 

na pesada. O tratamento com ele muda bastante dos outros Oguns, você precisa 

tomar muito cuidado no trato com ele. Assim como Ogum Xeroque, pois como é 

cruzado com Exu, precisa de muito cuidado com ele também. Ele (Ogum Wari) tem 

conjuração, tem que ir na calunga, fazer a conjuração, na segunda-feira, pois ele 

trabalha na linha das Almas, né, então é uma coisa muito perigosa, então essas 

coisas mais pesadas, assim, tem que se ter o conhecimento, preparamento para lidar 

com eles, caso contrário, tudo se volta contra a própria pessoa (Pai Aldacir, 2017). 

 

Em geral os vegetais associados à Ogum são vegetais com folhas pontiagudas, cujos 

traços permitem lembrar formas de espadas, e com frutos vermelhos, no entanto, nem todas as 

plantas de Ogum seguem tal característica. O vegetal identificado pela nomenclatura de 

espada de São Jorge, se trata de uma das folhas mais poderosas da natureza de acordo com a 
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concepção dos representantes do templo, é sempre empregada para remoção de energias 

nocivas e proteção, além de sempre estar presente dentro do templo. É dito que quando uma 

pessoa se encontra possuída por eguns ou kiumbas, basta apanhar duas folhas de espadas de 

São Jorge e colocar em forma de cruz sobre o peito da vítima que instantaneamente o espírito 

maligno se obriga a retirar. As folhas de aroeira e coqueiro podem exercer a incumbência de 

restringir a entrada de espíritos malignos em qualquer ambiente. 

No Abaça de Oxalá foi identificado um total de 22 actantes vegetais que 

correspondem com o Orixá Ogum e sua falange: alface, aroeira vermelha, cipó abre 

caminhos/ ewe lorogún, coqueiro, espada são jorge, feijão cavalo, guiné, inhame, lança de 

ogum, mamona, mangueira, melancia, melão, palmeira, para-raio, pata de vaca, peregun, 

piriquitinho, quebra feitiço, quebra-demanda, quebra-pedra e teteregun. 

 

5.6.7 Yemanjá 

 

Yemanjá/Virgem Maria, é concebida como esposa de Oxalá e mãe de todos os Orixás, 

mares e oceanos. É cultuada com espelhos, pentes, fitas, toalhas e velas de cores brancas e 

azuis-clara, doboru, mel, acaçá, feijão fradinho, camarão, canjica branca, conchas, vinho 

branco, champanhe branca, joias, bijuterias, metais prateados, leques, perfumes femininos, 

lírios, rosas brancas, coco seco, frutas diversas, dentre outros elementos. Pelo fato de ser 

esposa de Oxalá, a cor vermelha deve ser interditada em seu culto51. Sua saudação é Odoyá 

(Odò Ìyá) que significa “Mãe do rio”. Sua data votiva é 02 de fevereiro. Apresenta fortes 

associações com as outras Iabás, Ogum e Oxalá. 

Yemanjá é a Iabá mais expressiva no Abaça de Oxalá, pois além de se tratar da maior 

autoridade de toda a linha das Águas, também se encontra assentada no conga do templo, 

expressando uma relação contratual desta Orixá para com o terreiro e vice-versa (FIGURA 

25). 

 

                                                 
51 Contudo, Carneiro (2008) aponta que existem Candomblés da Bahia nos quais a cor vermelha é característica 

do culto de Yemanjá. 
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Figura 25: Representações iconográficas de Yemanjá adjacentes 

ao seu assentamento, no Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2017) 

 

Santos (2017, p. 95) afirma que Yemanjá (Ye+omo+eja) significa “mãe dos peixes-

filhos”. Verger (1981) alega que originalmente ela era Orixá da nação iorubá Egbá, que era 

estabelecida na região entre Ifé e Ibadan, onde existe o rio Yemojá. Com a emigração dos 

habitantes desta para Abeokutá ao início do século XIX, transportaram conjuntamente seu 

culto, que passou a ser associada com o rio Ògún que atravessa esta região na atual Nigéria. 

Nestes contextos africanos, esta Orixá é filha de Olokun, que é deus (em Benim) ou deusa 

(em Ifé) do mar. 

 

Yemanjá é uma figura sobretudo ligada à feminilidade, à beleza e especialmente à 

maternidade [...] A representação de Yemanjá espelha esta função materna: ela é 

comumente apresentada como uma mulher jovem, com seios salientes representando 

a fertilidade. Yemanjá no Brasil, com certeza é uma das figuras mais populares do 

Candomblé. Ela é conhecida especialmente nas regiões costeiras do país e a fama de 

sua figura ultrapassa os limites dos terreiros. Yemanjá deve parte de sua 

popularidade à identificação que se fez dela com a figura cristã de Maria – 

especialmente Nossa Senhora da Conceição. Esta identificação levou ao fato de que 

muitos adeptos do Candomblé entendem ser Yemanjá uma virgem, embora mãe dos 

Orixás [...] Ela simboliza o ideal da mãe bela. Em sua festa são lançados ao mar 

espelhinhos, vidrinhos de perfume, baton, flores, etc., como oferenda a Yemanjá e 

ao mesmo tempo sinais de sua beleza. E as pessoas que lançam estas oferendas 

desejam alcançar amor e sorte (BERCKENBROCK, 1997, p.236-237). 

 

No Abaça de Oxalá, é dito que quando o iniciado adentra os territórios de Yemanjá, as 

praias, deve bater pâo (sequência de palmas rítmicas), pedir agô (licença) para Yemanjá, e 

entrar junto ao mar, com uma rosa branca ou um lírio e uma vasilha, para coletar água de sete 

ondas e espargir a água desde o ápice de sua cabeça, após este procedimento, o adepto deve 
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traspassar em seu corpo a flor, solicitando seus pedidos à Yemanjá e seguidamente arremessar 

a flor para frente. Tal ritual demonstra um simples dispositivo para agenciar a natureza para 

estreitar a consciência do Orixá para com a consciência do humano. 

Foram registrados 14 actantes vegetais associados a esta Orixá no Abaça de Oxalá: 

anísio estrela, cavalinha, colônia, coqueiro, guiné, hortelã, jasmin, lágrima de n. sra., 

laranjeira, lírios, manjericão, manjerona, melão, pata de vaca e pereira.  

Durante o percurso etnográfico, foi observado apenas uma incorporação de Yemanjá, 

na ex-filha-de-santo Marli no ano de 2016, a qual se comportava de modo similar à descrição 

de Verger (1981) sobre as incorporações de Yemanjá nos iaôs do Candomblé, pois, 

gesticulava os braços imitando o “movimento das ondas, flexionando o corpo e executando 

curiosos movimentos com as mãos, levadas alternadamente à teste e à nuca, cujo simbolismo 

não chegamos a identificar” (VERGER, 1981, p.79). Também foi observado que Yemanjá 

incorporada na médium Marli também emitia vocalizações de tonalidade melancólica que 

recorda as emissões sonoras que golfinhos e baleias utilizam para comunicação. Foi 

explicitado que estes sons remetem ao comportamento emotivo sensível desta Orixá, que 

constantemente chora, assim, estas vocalizações remetem a uma manifestação dos prantos de 

Yemanjá. Esta médium também relatou que em experiências oníricas Yemanjá emerge como 

uma mulher-sereia negra de seios fartos, contornada de outras sereias.  

Os Exus do Pai Aldacir em diferentes momentos alegaram que em cada lugar e nível 

das praias e dos oceanos, tem um desdobramento de Yemanjá que lhe rege (praia, beira-mar, 

sete ondas, e nos diferentes estratos oceânicos). Em ação no templo, além da 

Yemanjá/Virgem Maria que tece relações com todos os integrantes do local, foi observado 

trabalhos mágico-religiosos destinados a Yemanjá Oguntê, que emerge como uma Yemanjá 

cruzada com Ogum, assim, esta Yemanjá é retratada segurando uma espada em suas mãos. 

Acionada principalmente para combater as demandas que emergem no terreiro. 

As explanações cosmológicas e doutrinárias elucidam que conforme o nível do mar se 

mostra mais profundo, as qualidades de Yemanjá também modificam conforme o lugar em 

questão e, é dito, que nas profundidades abissais do oceano habitam as Yemanjás que são 

“mais rabugentas” e idosas, com quais se deve ter muito cuidado em acionar suas forças, pois 

são “feiticeiras da pesada”. Estas Yemanjás feiticeiras trabalham em conjunto com Nanã 

Buruquê (desdobrada na linha de Esquerda), Pomba-gira Rainha da Praia e Exu do Lodo.  
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5.6.8 Oxum 

 

Oxum absorve quase todas as características de Yemanjá, é concebida como a mãe de 

todos os rios, cachoeiras, da fertilidade e da riqueza, pois é dos rios que emerge o ouro. É 

muito requisitada em trabalhos mágico-religiosos de dimensão amorosa e abertura de 

caminhos nas finanças. No Abaça de Oxalá sua firmeza é efetuada em conjunto com a firmeza 

de Nanã Buruque junto ao altar central (Figura 26). 

 

 

Figura 26: Firmeza de Oxum no altar central do Abaça de Oxalá, 

em Pato Branco-PR. 

Fonte: O autor (2016). 

 

É cultuada com espelhos, pentes, fitas, toalhas e velas de cores brancas, azuis-clara, 

amarela e rosa, mel, acaçá, melão, mamão, ovos brancos, feijão fradinho, quindim, canjica 

amarela, conchas, vinho branco, champanhe branca, joias, bijuterias, ouro, leques, perfumes 
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femininos, lírios, flores brancas e amarelas, coco seco, frutas diversas, dentre outros 

elementos (Figura 27). Sua saudação é “Ora iê iê o” 

Foram registrados 12 actantes vegetais associados a Oxum: agrião, alfavaca, arnica, 

camomila, canela, erva cidreira, erva de Sta. Luzia, ipê-amarelo, lírios, mamoeiro, milho e 

roseira (das flores amarelas ou brancas). 

 

 

Figura 27: Oferenda para Oxum com frutas diversas, canjica, mel, 

flores amarelas e brancas, vinho branco e alecrim elaborada pela 

filha-de-santo Dalvana em seu recinto doméstico em Pato Branco-

PR. 

Fonte: o autor (2017). 

 

Tal como Yemanjá, Oxum também rainha e símbolo do feminino e do poder gerador. 

Oxum também é o nome de um rio localizado nas regiões Ijexá e no Brasil está associada a 

todos os rios e fontes. Ela é regente da gravidez, destarte, também é conectada ao sangue 

menstrual. Todos os metais amarelos pertencem a ela, principalmente o ouro e o cobre. Todas 

as mulheres durante o tempo de fecundidade estão sob a regência de Oxum, assim como as 

mulheres grávidas, crianças e pássaros e peixes (BERCKENBROCK, 1997; CARNEIRO, 

2008; SANTOS, 2017). “Oxum é a Orixá do amor. Ela é a esposa favorita de Xangô e este 

lugar ela conquistou por sua beleza e seus dons culinários [...] por causa dos dons culinários 
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de Oxum, em muitos terreiros são escolhidas cozinheiras as filhas de Oxum” 

(BERCKENBROCK, 1997, p.239).  

Um Orixá que expressa estreitas ligações com Oxum é Oxumarê, que é pouco 

mobilizado no templo, apesar de ser o Orixá pai de cabeça na linha de Direita da Cambone 

Iva. É dito que Oxumarê é filho de Oxum e Oxóssi e atua intensamente para prosperidade 

financeira e abertura de caminhos, de modo muito similar à Logunedé descrito pelos 

estudiosos e praticantes do Candomblé. Pelo fato da inexpressiva mobilização deste Orixá na 

rede do terreiro às percepções do pesquisador, este Orixá não será descrito, pois não foi 

possível averiguar associações do mesmo além das incumbências pelas quais pode ser 

acionado. 

 

5.6.9 Nanã Buruque 

 

Nanã Buruquê/Nossa Sra. Sant’Anna é a Orixá das águas lodosas, pantanosas, 

subterrâneas e abissais, sempre onde há lama, existe a associação com Nanã, também é 

identificada com os dias chuvosos. Recebe os títulos de avó de todos os Orixás e Orixá mais 

velha. É mãe de Omulu/Obaluaê e possui indissociáveis vínculos com os processos do 

nascimento e da morte, destarte, seus domínios se estendem dubiamente com proficiência nas 

linhas da Direita e da Esquerda na linha das Almas e das Águas. Atua em conjunto com as 

demais Iabás, com Oxalá e Omulu/Obaluaê e com os Pretos-velhos em geral. As cores de seus 

adornos e velas são brancas, azuis-clara e o roxas, é cultuada com flores lilases (em especial o 

crisântemo), canjica branca, beterraba, berinjela, cebola roxa, vinho tinto, mel, acaçá, feijão 

fradinho, lama (sobre cambucas ou alguidares) e frutas diversas (FIGURA 28). Os vegetais 

associados a Nanã são a berinjela, crisântemo, arruda, ipê-roxo, folha-da-fortuna, batata doce 

e a videira. Sua data votiva é 26 de julho e sua saudação é “Saluba!”. 
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Figura 28: oferenda para Nanã Buruquê de canjica branca, 

beterraba, cenoura, batata doce, folhas-da-fortuna com velas brancas 

e vinho tinto, no Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2017). 

 

Não foi observada a presença de Nanã Buruquê no templo por meio do dispositivo da 

incorporação, mesmo que ela seja mãe de cabeça na linha da Direita do filho-de-santo Jean. 

Pai Aldacir adverte que se trata de uma Orixá “muito pesada e como você não tem o borí e os 

preparos, se você incorporar ela, ela te derruba”. Quando o Exu Sete Ventanias explicitou os 

elementos que compõem uma tronqueira de Nanã Buruque aos médiuns, entre os materiais 

abundantes que se deve dispor são os búzios e lama de brejo.  

Augras (1983), afirma que Nanã é a senhora dos búzios, assim, abundância dos 

mesmos simboliza a diversidade de seus filhos, aqueles que morreram e hão de reencarnar. A 

morte simbolizada por Nanã é um aspecto fundamental para o renascimento, é ela que recolhe 

os mortos e lhes guarnece. Neste sentido, o autor umbandista Saraceni (2013) aponta que as 

vibrações de Nanã são responsáveis por reciclar/decantar os espíritos para que sejam capazes 

de emergirem novamente no mundo físico, de modo similar ao que pesquisadores de cultos 

afro-brasileiros afirmam sobre esta Orixá: 
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Nanã é uma divindade associada aos primórdios da criação e, quando se manifesta 

em suas sacerdotisas, dança com movimentos lentos e dignos. Seu significado como 

genitor feminino é revelado por seu próprio nome: na, raiz protossdudânica 

ocidental significando mãe e encontrada desde os Fulani no Oeste até os Jukun no 

extremo Leste. Este aspecto maternal e sua relação com lama, terra úmida, a 

associam à agricultura, à fertilidade, aos grãos [...] Ela recebe, em seu seio, os 

mortos que tornarão possíveis os renascimentos [...] Os mortos e os ancestrais são 

seus filhos, simbolizados pelas hastes de àtòrì (Glyphaea Lateriflora, ABRAHAM: 

77), de odán (Ficus Thoningii, ABRAHAM: 524) ou pelas nervuras das palmas dos 

igí-òpe (Elaeis Guineensis) Os ancestrais, representados coletivamente por um feixe 

dessas nervuras, constituem o corpo, o elemento básico de seu próprio emblema 

(SANTOS, 2017, p.86-87). 

 

Nanã é apresentada na forma de uma senhora idosa e muito lúcida, sábia, poderosa e 

que tem conhecimento do próprio poder. Ela é justa, solitária, forte e corajosa, e, 

mais do que tudo, dotada de um caráter ambíguo. Isto porque ela é a fonte da vida 

por excelência – não só dos seres humanos, mas do que tudo o que existe –, também 

é senhora de Icu, a morte, que está eternamente ao seu serviço (MARTINS, 2011, 

p.52-53). 

 

As narrativas que circulam nos cultos afro-brasileiros em geral sobre esta Orixá, 

apontam que auxiliou Oxalá a criar os seres vivos, a qual cedeu a lama para Oxalá executar 

sua incumbência de Deus Criador. Destarte, a senhora da morte, Nanã, é co-particípe na 

criação do mundo, junto ao senhor da vida, Oxalá (MARTINS, 2011).  

 

5.6.10 Iansã 

 

Iansã/Santa Bárbara (Figura 29) é a Orixá senhora das ventanias, dos relâmpagos e das 

tempestades, também é muito mencionada com o título de “Rainha dos eguns/Rainha dos 

mortos”, que se trata do seu desdobramento como Iansã de Balé, que atua junto com Obaluaê, 

Ogum Megê e toda a linha das Almas. Outro desdobramento de Iansã que é constantemente 

acionado no Abaça de Oxalá, é Iansã Egunnitá, que se trata de uma Iansã cruzada com o 

Orixá Ogum, mobilizada para tratar das demandas que emergem no cotidiano do templo. No 

local investigado, Obá é considerada um desdobramento de Iansã, contudo, não é acionada 

nos trabalhos do terreiro e foi deslocada apenas uma vez por meio de explanações 

cosmológicas e doutrinárias.  
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Figura 29: Firmeza de Iansã no altar central do 

congá do Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: o autor (2016) 

 

Iansã é cultuada com adorno e velas das cores amarelas, vermelhas, brancas e rosa, 

recebe oferendas de padê de farinha de milho com azeite de dendê ou mel, canjica amarela, 

doboru, acaçá, feijão fradinho, cenoura, alface, vinho branco, champanhe branca ou rosé, 

acarajé e bolo de milho. É constantemente invocada pelos iniciados para afastar os eguns e 

kiumbas de seus arredores, inclusive, uma oferenda receitada aos filhos-de-santo para 

afastarem as influências nefastas destas entidades espirituais, é composta por sete rodelas de 

cenoura, alface, feijão fradinho e azeite de dendê e deve ser deixada por três dias junto à um 

local no quintal da casa (FIGURA 30). As plantas associadas a Iansã no terreiro investigado 

são: amor perfeito, bambuzeiro, cenoura, dormideira, espada de Santa Bárbara, guiné, 

limoeiro, macieira, manjericão, morangueiro, pereira, pessegueiro, pitangueira e roseira. Sua 

data votiva é 04 de dezembro e sua saudação é “Eparrey”.  
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Figura 30: fotografia de um amalá de Iansã com o objetivo de 

remover os espíritos obsessores da residência doméstica. O trabalho 

foi ensinado pelo Exu Caveira do Pai Aldacir e executado pelo filho-

de-santo Jean. A fotografia remete ao momento que precedeu a 

entrega da libação. 

Fonte: o autor (2017). 

 

Apesar de se tratar de uma Orixá frequentemente mobilizada para os trabalhos do 

templo, a mesma se fez presente via incorporação apenas duas vezes durante o ano de 2017 

por mediação da filha-de-santo Yasmin, a qual fumava cigarrilhas e efetivava benzeduras com 

duas folhas de espadas de Santa Bárbara.  

Nas narrativas que circulam os cultos afro-brasileiros, Iansã é considerada a primeira 

esposa de Xangô e atua de modo muito similar ao mesmo, contudo, com a diferença de que 

Xangô repudia os mortos e Iansã é rainha destes. Na África era associada como divindade do 

Rio Níger (BERCKENBROCK, 1997). “Os mitos, no entanto, revelam claramente a sua 

dupla origem, de água e de fogo, que se torna símbolo da união das forças opostas. Ela é 

sucessivamente esposa das florestas (Ogum e Oxóssi) e do fogo (Xangô). É livre e violenta 

como a tempestade, que ela comanda” (AUGRAS, 1983, p.150). Santos (1970) afirma que as 

representações de Iansã como uma mulher carregando consigo chifres de touro e erukere 
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(instrumentos confeccionados com pelos das caudas de touro, cavalo ou búfalo) fazem alusão 

à sua conexão com às florestas, os animais e os espíritos nela habitados.  

 

5.6.11 Xangô 

 

Xangô/São Jerônimo é o Orixá da justiça, das pedreiras, do fogo, do raio e das 

montanhas, também possui forte associação com as cachoeiras. É frequentemente acionado 

para cortar demandas, para trazer equilíbrio nas diversas esferas da vida dos iniciados, para 

resolver situações judiciais e toda espécie de injustiça. É Orixá patrono de todos os juízes. É 

alertado que se o indivíduo clamar pela justiça de Xangô, o mesmo deve ter examinado 

prudentemente suas intenções, pois se Xangô não detectar injustiça na situação, o sujeito é 

punido implacavelmente pela ira de Xangô.  

No Abaça de Oxalá Xangô é assentado ao lado esquerdo do altar central do congá. As 

representações simbólicas que lhe representam no assentamento são as pedras, o oxê 

(machado) e a balança de cobre, que é o metal deste Orixá (Figura 31). Xangô sempre recebe 

libações em gamelas e vasilhas de madeira, aprecia carne bovina, quiabo, farofa de milho com 

azeite de dendê, feijão fradinho, acaçá, orogbôs, cerveja preta, frutas diversas, em especial o 

maracujá e o caqui. Suas velas e adornos são constituídos das cores brancas, vermelhas e 

marrons. Os vegetais que foram registrados como associados à Xangô são o barbatimão, 

caquizeiro, erva de São João, folha da fortuna, maracujazeiro e o quiabo. Sua data votiva é 24 

de junho e sua saudação é “Kaô Kabiessile”.  

 



216 

 

 

 

 

Figura 31: amalá de Xangô, com frutas, velas e cerveja preta, junto ao 

seu assentamento no conga do Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR.  

Fonte: o autor (2017) 

 

Este Orixá não incorporou em nenhum médium integrante da corrente do terreiro, mas 

é amplamente invocado para as mais diversas situações que emergem no local. O Xangô que é 

mobilizado frequentemente pelos trabalhos mágico-religiosos é o chefe de sua linha, o Xangô 

São Jerônimo, que é concebido como um Orixá que fornece a “âncora” para que as práticas 

mágico-religiosas obtenham um bom funcionamento dentro da lei de Umbanda. Foi 

observado que outros Xangôs foram mobilizados apenas em preces efetivadas pelo Pai 
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Aldacir ou algum dos seus Orixás que incorpora, entre os quais expressam associações com 

locais da natureza e do cosmos, tais como Xangô das Matas, Xangô das Pedreiras, Xangô das 

Sete Cachoeiras, Xangô do Espaço, Xangô do Sol e Xangô das Praias. 

 

Xangô, chefe do vermelho, rei de Oyó, dono do fogo, é um evidente símbolo solar 

[...] e portanto, um símbolo da vida, de erotismo e de sensualidade, no seu melhor 

sentido, presidindo, inclusive o amor, e, odiando, acima de tudo, a morte [...] Xangô 

é o fogo da vida e por extensão o fogo da justiça, do equilíbrio, da resolução da 

polaridade. Por isso ele é vermelho e branco, Yin/Yang, e seu símbolo maior é o 

oxê, o machado de dois gumes, ora corta para o bem, ora para o mal, ora na paz, ora 

na guerra, mas sempre resolvendo o enigma bipolar (TAVARES, 2008, p.50-51). 

 

As narrativas mitológicas de matriz nagô, alegam que Xangô é o mais expressivo filho 

de Yemanjá e tem Iansã, Obá e Oxum como esposas. Os itans dos Candomblés apontam que 

foi rei na cidade de Oyó, a capital política dos iorubás, e após falecimento, foi transfigurado 

em Orixá. É muito temido, pois com seus raios pune os mentirosos e mal-intencionados. Para 

os escravizados que penavam com as injustiças sociais, Xangô representou o personagem 

ideal para vingar todos os oprimidos (BERCKENBROCK, 1997). 

 

5.6.12 Oxalá 

 

Oxalá/Jesus Cristo, é o Orixá de maior autoridade no panteão umbandista no local de 

estudo e na Umbanda em geral, tanto que é concebido como o próprio Deus (CUMINO, 2010; 

SARACENI, 2012). É concebido como o senhor do branco, e, por isto, todos os elementos 

que compõem seu culto devem conter a tonalidade branca. Seus dias da semana são sexta-

feira e domingo, nestes dias, o adepto deve evitar trejeitar-se com indumentos que contenham 

cores vermelhas ou pretas, que são cores que quizilam com Oxalá, em especial, o vermelho. 

As oferendas à Oxalá podem ser compostas de canjica branca com mel e banha de orí coberta 

de algodão, inhame, doboru, pão de trigo, trigos secos, arroz, champanhe branca, vinho 

branco, leite, água de coco e frutas, velas e flores brancas em geral. Os alimentos que 

compõem suas libações devem ser dispostos de preferência em utensílios de porcelana branca. 

Seus vegetais são o boldo, trigo e algodão. Sua saudação é “Epá Babá”. 

Quando o consulente apresenta problemas relacionados à sua esfera psíquica, Oxalá 

pode ser acionado com eficiência, pois é concebido como o pai de todas as cabeças, assim, é 

efetivado um ritual com uma cabeça de cera (que representa a cabeça do indivíduo), algodão e 
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uma vela de sete dias em cima desta cabeça, que são entregues à Oxalá para restaurar a saúde 

mental do sujeito. 

Oxalá é cultuado em dois desdobramentos no templo investigado, um é Oxalá/Jesus 

Cristo, e outro é Oxaguiã/Deus Menino. Quando acionado como Oxaguiã, expressa de certo 

modo uma característica jovial e belicosa que se diferencia do Oxalá pai de todos. Acredita-se 

que Jesus Cristo foi uma encarnação terrena de Oxalá, tanto que, afirmam que o Exu Sete 

Ventanias conheceu Oxalá pessoalmente em sua passagem como Jesus Cristo. Neste 

particular, pode-se perceber que os Orixás além de conectados com toda a natureza e cosmos, 

também mobilizam em suas representações os momentos históricos e lendários que 

influenciaram a conformação do imaginário religioso brasileiro. 

Este Orixá não incorpora em médiuns do terreiro e apesar de constantemente acionado 

pelas preces, pelas explanações cosmológicas e doutrinárias, em nos discursos de todos os 

Orixás que incorporam, concomitantemente retrata uma certa distância dos seres humanos, os 

quais devem despender esforços para evoluir e se aproximar de sua luz. Pode-se perceber que 

no conga, sua iconografia representada pela figura de Jesus trejeitado com indumentos 

brancos e braços abertos, cercado apenas por Santos e Anjos (que são chamados pela alcunha 

de linhas brancas) no local mais alto possível, mantendo certa distância das demais linhas 

firmadas no terreiro. No entanto, apesar da aparente distância, seus braços abertos 

demonstram que está constantemente direcionando suas energias para todos os espaços do 

templo.  

Noutros locais de cultos afro-brasileiros, Oxalá também emerge com as nomenclaturas 

de Obatalá e Orixalá. Os mitos apontam que este é o Orixá primogênito de toda a criação e a 

ele, Olorum (o Deus supremo) incumbiu a tarefa de criação do mundo e todas as coisas nele 

existentes. Este Orixá é responsável por toda a vida e existência terrena. É identificado com o 

céu e suas virtudes vinculadas a sabedoria e equilíbrio (BERCKENBROCK, 1997). 

 

 

5.7 SABERES ETNOBOTÂNICOS AFRO-BRASILEIROS: INTERAÇÕES DOS 

VEGETAIS NUM COMPLEXO COSMOLÓGICO E BIOPSICOSSOCIAL  

 

Existem locais em que o culto às folhas é conduzido por um sacerdócio específico, de 

muito respeito na organização hierárquica dos templos, cujas atividades e conhecimentos que 

dizem respeito à coleta, manipulação, princípios mágicos e curativos das plantas são 
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destinados exclusivamente ao seu representante, o Babalossaim52, sacerdote de Ossaim, o 

Orixá curandeiro, que é dono de todas as plantas (BERCKENBROCK, 1997).  

Nestas comunidades, especificidades sacerdotais atribuídas para um trabalho com 

dimensões de realidades singulares exigem segredos, cautelas e ritos idiossincráticos, tais 

como ocorre com a dimensão do reino vegetal, também são compartimentadas pelo Babaogê53 

e Babalawô54. Assim como o Babalossaim, estes dois ofícios não estão conectados a um 

terreiro específico, mas ao Candomblé em geral e retratam dimensões de existência ocultas 

aos seres humanos. Contudo, nem todas as comunidades candomblecistas nação jêjê-nagô têm 

a possibilidade de manter um responsável com os preparos ritualísticos necessários para 

exercer tais incumbências (BERKENBROCK, 1997).  

O sacerdócio especial de Ossaim agregava uma sociedade quase secreta em diversas 

casas de Candomblé (BERKENBROCK, 1997). Entretanto, este ofício está em risco de 

extinção, pois a dilatação do meio urbano condicionou diversas restrições às práticas 

tradicionais dos terreiros. Entre tais restrições, vale mencionar o fato de que muitos terreiros 

perderam suas extensas áreas de mata virgem – local em que o Babalossaim operava grande 

parte de suas incumbências – por não possuírem o registro oficial das propriedades e também 

a complexidade do processo iniciático deste sacerdócio, que se tornaram inviáveis nos 

limiares do meio urbano55 (BARROS; NAPOLEÃO, 2015; SANT’ANNA, 2010). Destarte, as 

                                                 
52 Assim como em Candomblés Nagôs, em comunidades Jêje e Banto também é registrada a presença de uma 

imensa farmacopeia e ofícios hierárquicos destinados ao especialista da botânica sagrada do templo, por 

exemplo, em Candomblés nação Jêje, tal especialista é nominado Ogan Sojatin, em Candomblés nação Angola, 

tal ofício também existe sob a nomenclatura de ao Cambono Nsaba (BENISTE, 2010). 
53 Sacerdote que orienta o culto aos mortos, cujas incumbências se revelam exotéricamente na invocação dos 

mortos, na realização de ritos fúnebres, assentamentos de eguns no Ilê-Saim (casa dos mortos) 

(BERKENBROCK, 1997). 
54 Sacerdote que guia o culto de Ifá, Orixá do oráculo e da sabedoria. Dentre as incumbências que lhe são 

conferidas, é possível afirmar que ele é o responsável pela identificação do Orixá dos indivíduos que se 

aproximam da comunidade. Detecta com profundidade a matriz das doenças e se coloca à disposição de todos os 

que necessitam consultar os Orixás (BERKENBROCK, 1997).  
55 Os terreiros de nação jêje-nagô que resistiram com seus espaços de florestas selvagens, ou que possuem 

poderes aquisitivos para desfrutarem de um local deste porte, organizam seus espaços em duas estruturas 

distintas e inter-relacionadas: um espaço civilizado e de ordem, e um espaço selvagem, que integra em si uma 

atmosfera de mistério e temor, que significa a origem e o destino de todas as coisas, nos constantes processos de 

vida e morte dinamizados na variedade biológica que compõe estes espaços, habitados por uma diversidade de 

espécies botânicas, que podem ser coletadas para procedimentos rituais. Tal espaço é consagrado aos Orixás que 

possuem vínculo com o ambiente florestal: Ossaim, Ogum, Oxóssi e Iroko (BERKENBROCK, 1997; 

SANT’ANNA, 2010). Quando existentes, estes espaços apresentam intensas correspondências simbólicas com o 

mundo natural, claramente de alto impacto no universo mental dos seus adeptos. Culturas que possuem tais 

correspondências têm uma potencial importância ecológica indireta, que auxilia o desenvolvimento de uma 

consciência conservacionista (HAVERROTH, 2007). Segundo Serra et al. (2002), tal característica é comum em 

cultos afro-brasileiros, e tem auxiliado na conservação de recursos florísticos e riqueza paisagística de algumas 

cidades onde pesquisas etnodirigidas foram efetuadas, como por exemplo, em Salvador e Região Metropolitana, 

pelo fato de que os espaços sagrados, ligados a seres supernaturais, não são rendidos à lógica de aceleração e 

ocupação irresponsável do território, requerida pela racionalidade dominante. Albuquerque et al (2008) apontam 
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atividades atribuídas ao Babalossaim gradativamente integraram nos ofícios do sacerdote 

representante da casa de religião, tal como as Yalorixás e Babalorixás, dispensando a 

necessidade substancial deste sacerdócio (BARROS; NAPOLEÃO, 2015).  

São diversos os guardiões humanos que articulam a rede de actantes de toda espécie de 

natureza e sobrenatureza, com saberes botânicos e terapêuticos ancestrais de tradição afro-

brasileira, que atuam difundidos pelo Brasil, existentes pelos títulos de yalorixás, babalorixás, 

babalossains, tatás, mametus, etemis, iyatemis, juremeiros, macumbeiros, curandeiros, 

feiticeiros, benzedores, erveiros, mateiros, dentre muitos outros. Destarte, os saberes que 

circundam esta esfera de realidade são relativos à tradição religiosa em que o guardião deste 

conhecimento está integrado, que podem variar em morfologia e concepções. A difusão dos 

saberes botânicos afro-brasileiros no Brasil é tamanha que se estima que em cada três 

brasileiros, um já tenha recorrido ou utiliza a terapia alternativa afro-brasileira com estes 

saberes (NETO, 2012).  

Todos os vegetais são concebidos como poderosos receptáculos da força cósmica das 

divindades, que circula entre os atores-rede de tradição afro-brasileira, chamada axé, ou, 

energia (no local investigado) (AUGRAS, 1983). Tal como já explanado nas seções alhures, o 

povo-de-santo entende que cada planta, assim como cada mineral, ser humano ou qualquer 

outro elemento ou fenômeno, concentra em si as qualidades de determinada divindade, que 

lhe é seu patrono e regente. A regência de determinada divindade a um vegetal ou outro 

actante varia conforme os critérios, liturgia e panteão que subsidiam a lógica de cada terreiro 

(CAMARGO, 1988; AUGRAS, 1983; GOMES; DANTAS; CATÃO, 2008). Todas as plantas 

pertencem a todos os Orixás, entretanto, todas as plantas, de todos os Orixás, pertencem aos 

domínios do Orixá Ossaim. 

Augras (1983) e Verger (1994) apontam a existência de uma dimensão do saber que 

está intimamente associada ao reino vegetal e Ossaim, pela qual os iniciados podem causar 

transformações na realidade de acordo com os intentos de si mesmos e da sociedade que 

recorre aos serviços mágico-religiosos para as mais diversas finalidades, por meio de banhos, 

oferendas, ebós, defumações, sacudimentos (ritual de bater folhas no corpo), benzeduras, 

remédios e delimitar territórios sagrados. 

                                                                                                                                                         
que na dinâmica de grupos ligada a um cosmo com diversos elementos sacralizados, embora o efeito seja a 

conservação de recursos, o propósito é outro, ordinariamente associado a um tabu, tido como “irracional” pelo 

cidadão ocidental.  
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Na religião umbandista em geral, as qualidades que nos Candomblés eram 

tradicionalmente atribuídas à Ossaim de Orixá curandeiro, guardião da energia dos vegetais, 

representação divina da chave para acessar as vias do saber, conhecedor dos segredos das 

folhas e suas manipulações para fins mágico-religiosos e terapêuticos, foram transferidos para 

os domínios do Orixá Oxóssi56 (PEIXOTO, 2008), tal como evidencia Saraceni57 (2013):  

 

Por sua natureza expansiva e seu grau de divindade guardiã dos mistérios da 

natureza, Oxóssi é descrito nas lendas como um Orixá caçador e ligado às matas (os 

vegetais). Como divindade, ele é o estimulador da busca do conhecimento e 

guardião dos segredos medicinais das folhas (SARACENI, 2013, p. 155, grifo 

nosso).  

 

Independente do Orixá que é vinculado aos mistérios do reino vegetal, tanto os autores 

umbandistas quanto os pesquisadores de religiões afro-brasileiras corroboram nas afirmações 

da existência de uma dimensão atrelada ao saber58 na mobilização dos actantes vegetais 

                                                 
56 Percebe-se que na religião umbandista, o Orixá Ossaim não é mencionado por autores umbandistas de 

diferentes épocas e vertentes, tanto nos tratados sobre utilização de plantas, quanto na codificação da doutrina, na 

cosmogonia, na teologia ou nos rituais (JURUÁ, 2013; SARACENI; 2013;2010;2003; CUMINO, 2010; 2006; 

PEIXOTO, 2008; FERAUDY, 2004; SILVA, 1960; ZESPO, 1953; SOUZA, 1933). Carlessi (2016) investigando 

aspectos etnobotânicos da Umbanda paulista destaca que Ossaim é um Orixá pouco presente na Umbanda em 

São Paulo. Favaro (2015) em seu estudo etnobotânico com terreiros de Umbanda e Candomblé na Região 

Sudoeste do Paraná, aponta que umbandistas não mencionaram Ossaim associado à regência de alguma planta, 

tal como ocorre nos terreiros de Candomblé investigados. A autora umbandista Azevedo (2010), ao mencionar 

Ossaim e descreve-lo, recordou que o mesmo não é um Orixá típico da religião umbandista. Mesmo que tais 

referências não representem toda diversidade do pluriverso umbandista, é possível observar que o culto de 

Ossaim não é disseminado de modo homogêneo em toda Umbanda tal como é nos terreiros de Candomblé. 
57 É pertinente elucidar a concepção do reino vegetal a partir do autor umbandista Rubens Saraceni, em razão de 

que o mesmo é um autor caro para o sacerdote representante do templo no qual foi realizado o estudo de campo, 

bem como, porque suas influencias são significativas para o movimento umbandista paulista, que representa uma 

parcela expressiva da população umbandista brasileira (ESPÍRITO SANTO, 2014). 
58 Saraceni (2013) em seu complexo tratado teológico, radicaliza ainda mais os vínculos do Axé do reino vegetal 

com o desenvolvimento do saber, relacionando ambos como manifestações da mesma força divina em esferas de 

existências diferentes, a esfera humana e a esfera vegetal. Diana Espírito Santo (2014) explicita que para 

Saraceni, as sete linhas da Umbanda são linhas vibratórias de Deus, que “se desdobram em vários aspectos da 

existência, material, psicológica, cultural e espiritual” (ESPÍRITO SANTO, 2014, p.140). Neste enredo, Oxóssi é 

um dos sete desdobramentos de Deus/Olurum, concebido como patrono da “Linha do Conhecimento”, cuja 

essência divina é manifesta em todo o universo e, nos seres humanos é manifesta por meio das qualidades 

cognitivas e pelo estimulo em aperfeiçoar estas qualidades, em outro aspecto de existência, esta mesma essência 

divina também é condensada presença do reino vegetal, tal como explicita o autor: “A irradiação do 

Conhecimento, quando projetada pelo Trono do Conhecimento (um dos sete desdobramentos do Deus Absoluto), 

abre-se em outras sete novas irradiações, sendo que uma “desce” verticalmente de plano em plano da criação até 

chegar à matéria onde dá sustentação à vida em sua forma vegetal. [...] Além de regular a abertura das faculdades 

do aprendizado nos sete sentidos da vida, a irradiação do conhecimento traz em si uma função excepcional, que é 

a “expansora”. Por “expansora”, entendam uma vibração divina capaz de expandir tudo o que toca, desde a nossa 

capacidade intelectual até a expansão do Universo [...]. E, assim como a irradiação do Conhecimento “abre-se” 

para as outras seis, elas também se abrem do mesmo jeito e juntam-se à do conhecimento, auxiliando-a a dar 

origem já no plano elementar da criação às formas de vida vegetal” (SARACENI, 2012, p.34). “O magnetismo 

de Oxóssi expande a capacidade de raciocinar e fortalecer o mental do ser, pois o satura com a sua essência e 

energia vegetal, curadora das doenças emocionais e dos desequilíbrios energéticos [...]” (SARACENI, 2013, 

p.154). 
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associados às divindades. No local investigado Ossaim é mantido no panteão de culto e seus 

atributos tradicionais de “senhor das folhas” e curandeiro, contudo, não há uma espécie de 

culto reservado secreto à Ossaim, rituais de Sasányìn, e muito menos a existência de um 

sacerdócio exclusivo ao mesmo tal como ocorre nos grandes centros de Candomblés 

tradicionais, entretanto, as relações dos vegetais com os humanos se mantém repletas de 

multiplicidades e de uma complexidade idiossincrática. 

Considerando que no Abaça de Oxalá, assim como em outros terreiros de Umbanda, o 

saber é indissociável do fazer, o arcabouço de saberes mobilizado sempre remete ao fazer a 

prática mágico-religiosa almejando transmutar a realidade de acordo com determinada 

vontade para propiciar a co-evolução do humano e da divindade concomitantemente. O 

emprego das plantas nas atividades mágico-religiosas do terreiro pesquisado perpassa todos os 

rituais observados, desde o cruzamento (consagração) dos elementos ritualísticos, confecção 

de assentamentos, até a prática de banhos de ervas, benzeduras, sacudimentos, remédios, 

defumações, ebós, amalás e oferendas diversas, os vegetais de forma ou outra sempre estarão 

presentes para possibilitarem a mobilização das divindades junto à esfera das relações 

humanas.  

Nesta conjuntura, foi registrado um total de 134 actantes vegetais que teceram relações 

no Abaça de Oxalá durante o percurso etnográfico (TABELA 01). Vale ressaltar que 65 

destes vegetais foram registrados em 2015 durante a elaboração da monografia de conclusão 

de curso de graduação do pesquisador, por mediação de uma listagem livre e entrevista semi-

estruturada (BERNARD, 2006). Os demais 69 vegetais foram registrados observando seus 

deslocamentos de modo espontâneo, a partir da observação participante nos rituais, dos 

diálogos com o Pai Aldacir e Cambone Iva, e, principalmente, pelos diálogos dos consulentes 

com as divindades incorporadas no Pai Aldacir.  

 

Tabela 01: Lista de actantes vegetais, suas partes utilizadas, modos de agenciamento e Orixás regentes no 

coletivo religioso afro-brasileiro Abaça de Oxalá, Pato Branco, 2016. 

Actante Vegetal Parte 

Utilizada 

Modos de agenciamento Orixá Regente 

Abacateiro Fruto Amalá Oxóssi 

Abacaxi  Fruto Amalá Obaluaê e Oxóssi 

Agrião  Folha Banhos, amalá, chás (tosses e problemas 

respiratórios) 

Oxum 

Aipim Raíz Amalá Oxóssi 

Alecrim de 

Campo  

Folha Banhos, amalás (condimento), chás 

(problemas circulatórios, calmante) 

Oxóssi 

Alecrim do Mato Folha Banhos, defumação Oxóssi 

Alface Folha Amalá, Banhos, chás (calmante) Ogum 
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Actante Vegetal Parte 

Utilizada 

Modos de agenciamento Orixá Regente 

Alfavaca  Folha Banhos, chás Oxum e Xangô 

Alfazema Folha Banhos, defumação Oxóssi 

Algodão Fibra Amalá Oxalá e linha das Almas 

Alho Roxo Bulbo Amalá, Banhos, defumação Exu (Maria Padilha) 

Amor Perfeito  Folha Banhos Iansã 

Anísio Estrela Folha Banhos, chás Ossaim e Yemanjá 

Arnica  Folha Banhos, chás (cicatrizante) Oxum 

Aroeira  Folha Banhos, defumação, defesa Ogum 

Arroz Semente Amalá Oxalá e linha das Almas 

Arruda Folha Banhos; chás (cólicas); oferendas, defesa, 

benzeduras 

Pretos Velhos, Exú, Nanã 

Buruquê 

Bambu  Folha e 

caule 

Banhos Iansã 

Bananeira Folha e fruto Amalá, adornos Exu 

Barba de Velho Folha Banhos, chás Ossaim 

Barbatimão  Folha Banhos, chás Xangô 

Beladona  Folha Banhos Exú 

Berinjela Fruto Amalá Nanã Buruque 

Boldo /Saião/Ewe 

Babá 

Folha Banhos, chás, oferendas Oxalá 

Cacto Folha 

(espinho) 

Banhos Exu/Egun 

Cafeeiro Folha, fruto, 

semente 

Banhos, amalá Ossaim 

Cajueiro Fruto Amalá Exu 

Camomila  Folha e 

flores 

Banhos, chás (amarelão, digestivo, 

calmante) 

Oxum 

Cana-de-açucar Caule e 

folha 

Banhos, oferenda, defumação Exu 

Canela Folha, casca Banhos, amalá (condimento), defumação, 

chás (micoses e amarelão) 

Oxum e Oxossi 

Capim Folha Banhos, defumação Almas 

Capota Folha Banhos, chás (gripes e resfriados) Oxóssi 

Caqui Fruto Amalá Xangô 

Carqueja  Folha Banhos, chás Exú 

Carrapeta  Folha Banhos, chás Ossaim 

Cavalinha  Caule e 

folha 

Banhos, chás (digestivo) Yemanjá 

Cebola Bulbo Amalá Exu 

Cebola roxa Bulbo Amalá Exu (principalmente Maria 

Padilha) 

Cenoura Raiz Amalá Iansã 

Chapéu de couro Folha Banhos - 

Chorão  Folha Banhos Exú e Oxóssi 

Cidreira Folha Banhos, chá (calmante) - 

Cipó Abre 

Caminhos/ Ewe 

Lorogún  

Folha Banhos, oferendas Ogum 
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Actante Vegetal Parte 

Utilizada 

Modos de agenciamento Orixá Regente 

Cipó Milóme Folha Banhos, chá (Antiflamatório, 

anticoagulante, gastrites, úlceras, 

infecções urinárias) 

- 

Cipreste Folha Banhos Pretos Velhos 

Colônia  Folha Banhos, chás (problemas cardiácos) Yemanjá 

Comigo ninguém 

pode  

Folha Banhos, defesa, defumações, benzeduras Exú 

Coqueiro Folha e fruto Banhos, amalá, defesa Ogum, Oxalá, Baiano 

Corredeira Folha Banhos, chá  - 

Couve Folha Banhos, amalá, chás (gastrite, úlcera) Oxóssi 

Cravos Flor Banhos, defumação, trabalhos diversos Exu 

Crisantêmo Flor Banhos, oferenda Nanã Buruque 

Dendezeiro Azeite Amalá Exu 

Dormideira  Folha Banhos, chás (problemas respiratórios) Iansã 

Erva de Boiadeiro Folha Banhos Oxóssi 

Erva de Sta. 

Luzia  

Folha Banhos, chás (problemas respiratórios) Oxum e Ossaim 

Erva Passarinho Folha Banhos, chás Ossaim 

Ervas São João  

Maria 

Folha Banhos, chás (antidepressivo) Xangô 

Espada Iansã Folha Banhos, defesa, benzeduras Iansã 

Espada São Jorge Folha, flor Banhos, defesa, benzeduras Ogum 

Espinheira Santa Folha Banhos, chá (digestivo) - 

Eucalipto Folha Banhos, chá (problemas respiratórios) Exu e Preto Velho 

Fava de Exu Semente Assentamento Exu 

Fava de Ogum Semente  Ogum 

Fava olho-de-boi Semente Assentamento Exu 

Feijão Cavalo Semente Amalá Ogum 

Feijão fradinho Semente Amalá Todos os orixás 

Figueira Folha e fruto Banhos, amalá, defesa Iansã e Exu (Pomba-gira 

Figueira) 

Folha da Fortuna Folha Banhos, chás (inflamações), oferendas, 

defesa 

Xangô 

Fumo  Folha Banhos, defumações, oferendas, defesa  Ossaim 

Gameleira - Banhos Oxóssi 

Gengibre Raiz Amalá, chás (inflamações) Exu/Obaluaê 

Guaco Folha Banhos, chá (gripe, febre) Exu 

Guiné Folha Banhos, oferendas, benzeduras chás 

(amarelão) 

Iansã/Ogum/Oxóssi/Preto 

Velho/Exu 

Hortelã Folha Banhos, chás (calmente, digestivo) Yemanjá 

Inhame Raiz Amalá Orixás diversos 

Ipê-Amarelo Folha e flor Banhos, oferendas Oxum 

Ipê-Roxo Folha e flor Banhos Nanã Buruque 

Jasmin  Flor Banhos Yemanjá 

Lágrima de Nossa 

Senhora 

Folha e 

semente 

Banhos, chás (problemas renais), 

confecção de materiais 

Yemanjá e Preto Velho 

Lança de Ogum  Folha Banhos, defesa Ogum 
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Actante Vegetal Parte 

Utilizada 

Modos de agenciamento Orixá Regente 

Laranja-Lima Folha e fruto Banhos, chá (calmante, digestivo, gripes 

e resfriados), amalá 

- 

Levante Folha Banhos, chás (problemas respiratórios, 

digestivos) 

Oxóssi 

Limoeiro Folha, fruto 

e raiz 

Banhos, amalá, chás (problemas 

respiratórios, gripe) 

Exu/Egun 

Lírios Flor Banhos, oferendas Oxum 

Losna  Folha Banhos, Amalá, chás (gengivite, mau 

hálito, dores de garganta) 

Orixás múltiplos 

Louro Folha Banhos, amalá, defumação Oxóssi 

Macieira Fruto Banhos, amalá Iansã/ Exu (Pombo-giras em 

geral) 

Mamona Folha Banhos, amalá (toalha de oferenda) Exu/Obaluaê/Ogum 

Mandioca Raiz Amalá Exu 

Mangueira Árvore 

inteira, folha 

e fruto 

Banhos, amalá, defesa Exu (Exu Mangueira) 

Manjericão  Folha Banhos, Amalá (condimento), chás Iansã e Orixás múltiplos 

Manjerona Folha Banhos, Amalá (condimento), chás Yemanjá e Preto Velho 

Maracujá Fruto Amalá Xangô 

Melancia Fruto Amalá Ogum 

Melão Fruto Amalá Orixás múltiplos 

Menta Folha Banhos, chá Exu 

Milho Fruto e 

semente 

Banhos, amalá Oxóssi 

Moranga Fruto Amalá Oxóssi 

Morango Fruto Amalá Iansã/ Exu (Pombo-giras em 

geral) 

Nós Moscada Fruto Amalá Exu 

Obi Semente Assentamento Orixás múltiplos 

Oliveira Fruto, azeite Amalá Orixás múltiplos (se tiver o 

fruto escuro, é de Exu Maria 

Padilha) 

Orobgo Semente Amalá Xangô 

Palmeira Folha e fruto Banhos, amalá, defesa Ogum 

Papiparoba  Folha Banhos, chás (Gripe, tosse e resfriado) Oxóssi 

Para-raio Folha Banhos, defesa Ogum e Exu 

Pata de Vaca  Folha Banhos, chás (Infecção) Ogum e Yemanjá 

Peregun Folha Banhos, defesa Ogum 

Pereira Fruto Banhos, amalá Iabás 

Pessegueiro Folha e fruto Banhos, amalá Iansã/ Exu (Pombo-giras em 

geral) 

Picão Preto Folha e 

semente 

Banhos, chás (inflamações) Exú 

Pichurim Folha e 

caule 

Banhos, defumação - 

Pimenta  dedo 

moça  

Fruto e folha Banhos, Amalá, defesa, chás Exu, Orixás múltiplos 

Pimenta Ataré Fruto e folha Amalá Exu  

Pimenta Fruto e folha Amalá Exu  
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Actante Vegetal Parte 

Utilizada 

Modos de agenciamento Orixá Regente 

Malagueta 

Pimentão Fruto  Amalá Exu 

Pinhão Roxo  Folha Banhos, chás (diabetes, dores, 

queimaduras) 

Pretos Velhos 

Pinheiro Folha e 

semente 

Banhos, amalá Exu  

Pipoca/Doboru Semente Amalá Obaluaê 

Piriquitinho  Folha Banhos, chás Ogum 

Pitanga Folha e fruto Banhos, Amalá, defesa, chás (próstata) Iansã 

Quebra feitiço  Folha Banhos, defesa, oferendas Orixás múltiplos 

Quebra-demanda Folha Banhos, defesa Ogum e Exu 

Quebra-pedra Folha Banhos, defesa, chás (dores, problemas 

renais e vesiculares) 

Ogum e Exu 

Quiabo Fruto Amalá Xangô 

Roseira Flor Banhos, oferendas Iansã/ Exu (Pombo-giras em 

geral) 

Teteregun  Folha Banhos, defesa, oferendas Oxóssi, Ogum, orixás múltiplos 

Trigo Semente Amalá, oferendas Oxalá 

Trombeteira Folha e flor Oferendas Exu (Exu Marabô) 

Unha-de-gato Folha Assentamento, banhos Exu (Pombo-giras) 

Urtiga Miúda  Folha Banhos, chás (diurético) Exú 

Urtigão Folha Banhos, oferenda (diurético) Exu  

Videira Fruto e folha Banhos, amalá Nanã Buruque e Orixás 

múltiplos 

 

Em 69% das plantas registradas, a folha é a parte utilizada para as práticas mágico-

religiosas (Tabela 01), seguida de 24% de utilização do fruto, 11% das sementes, 7% das 

flores, 4% das raízes e 3% têm uso caule. Cada parte do vegetal é concebida como portadora 

de diferentes modalidades de energia que podem ser manipuladas para acionar qualidades 

específicas dos Orixás de acordo com os intentos que lhes mobilizam, de modo similar ao que 

Saraceni (2012) aponta em seu tratado de botânica da Umbanda Sagrada. O princípio mágico 

do vegetal, sua energia, na qual também reside a virtude dos Orixás, encontra-se distribuída 

por toda a planta, concentrando diferentes características para uso nos diferentes órgãos lhe 

que compõem (GUEDES, 1985; VERGER, 1995; SERRA et al., 2002; ALBUQUERQUE; 

ANDRADE, 2005; SARACENI, 2012; BARROS; NAPOLEÃO, 2015). 

A expressividade das folhas em comparação com as demais partes dos vegetais 

empregados permite elucidar o porquê maioria dos vegetais independente de apresentarem 

estruturas herbáceas ou lenhosas, são identificados pela categoria genérica de “folhas”, não 

apenas no local investigado, mas também para cultos afro-brasileiros em geral (GUEDES, 

1985; VERGER, 1994; SERRA et al., 2002; ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2005; 
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SARACENI, 2012; BARROS; NAPOLEÃO, 2015). Serra et al. (2002) corrobora com este 

resultado, apontando que a nomenclatura genérica de folhas provavelmente se dê pelo fato de 

que em farmacopeias destas religiões, as folhas são elementos dos vegetais mais 

sistematicamente utilizados e ocupam um lugar de destaque no imaginário religioso afro-

brasileiro, tanto em mitos, quanto para efetuação de rituais (SERRA et al., 2002). 

Contudo, a ampla utilização de folhas para práticas mágico-religiosas não se limita aos 

cultos afro-brasileiros, Brito & Valle (2011) relatam que as folhas são as partes dos vegetais 

que mais são empregadas na medicina popular e mágica do Brasil, e apontam que tal fato se 

deve à maior facilidade de obtenção do vegetal em comparação com os frutos, flores e raízes, 

por exemplo. Ghorbani (2005) explicita que a concentração de princípios bio-ativos nas folhas 

decorrentes da ação fotossintetizante, na qual as folhas fundamentalmente desenvolvem esta 

função, faz com que a os metabólitos secundários (compostos orgânicos que não estão 

diretamente envolvidos nos processos de crescimento, desenvolvimento e reprodução dos 

organismos) sejam encontrados, e, é a partir destes metabólitos secundários que as 

propriedades medicinais dos vegetais podem ser extraídas fisicamente. 

As folhas de espécies botânicas tais como a arruda, guiné, boldo, alecrim e espada de 

São Jorge, registradas na Tabela (01), são descritas na literatura etnobotânica como 

amplamente empregadas em conjunturas ritualísticas e terapêuticas em populações humanas 

residentes nas mais diversas áreas geográficas do Brasil, mesmo sem associação direta com os 

cultos afro-brasileiros (LIPORACCI, 2014; MEDEIROS, 2013). Percebe-se que tanto no 

terreiro pesquisado quanto em outros locais de cultos afro-brasileiros e na medicina popular 

em geral, as folhas sempre emergem associadas à usos terapêuticos e medicinais de forma ou 

outra.  

Diante da similaridade genérica da medicina mágico-religiosa afro-brasileira com a 

medicina popular, é interessante apontar que Arthur Ramos (1931) supõe que a existência da 

medicina popular brasileira e do fenômeno do curandeirismo no Brasil são oriundos do 

substrato fornecido pelas práticas de medicina mágica em cultos afro-brasileiros. Barros & 

Napoleão (2013) corroboram com o Arthur Ramos afirmando que o deslocamento dos 

conhecimentos e práticas de medicina mágica em terreiros para um quadro de práticas de 

medicina popular mais abrangente se deu a partir da hibridez das práticas religiosas afro-

brasileiras com a dimensão econômica junto à sociedade civil, ocorrentes por meio de feiras e 
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mercados locais, pelos quais o povo-de-santo comercializava plantas, animais e diversos 

utensílios ritualísticos59. 

Guedes et al (1985) aponta que raramente não haverá a observação de práticas 

medicinais agregadas na magia das religiões afro-brasileiras, destarte, embora o presente 

trabalho não tenha como escopo aprofundar-se em aspectos fitoterápicos e farmacobotânicos 

das plantas, estes usos medicinais e terapêuticos fornecem elementos para contemplar a 

complexidade da rede de vínculos que são produzidos pela hibridez entre cultura, natureza e 

espiritualidade, onde não é possível dissociar seus elementos. Cada actante que age neste 

culto, mobiliza consigo uma rede que arrasta um turbilhão de actantes relacionados à 

medicina, culinária, rezas, palavras, divindades e aspectos da natureza. 

Nesta conjuntura, se torna imprescindível elucidar sobre o que se tratam esses modos 

terapêuticos e medicinais pelos quais os vegetais se agregam nos cultos afro-brasileiros, pois, 

a concepção de cura e doença não é circunscrita aos aspectos fisiológicos da natureza humana, 

pelo fato de que cada ser humano é composto por um complexo cosmológico e 

biopsicossocial, no qual o cosmos, a natureza, “a mente, o corpo, o social e o cultural formam 

uma unidade, são inseparáveis” (NETO, 2012, p.228). Assim, a cura para uma enfermidade 

fisiológica é apenas um aspecto que a medicina mágico-religiosa afro-brasileiro é capaz de 

atuar, pois ela revela um arsenal terapêutico deveras extenso para reparar as diversas mazelas 

que afligem as esferas do complexo cosmológico e biopsicossocial do indivíduo, promovendo 

a saúde e o bem-estar concomitantemente (NETO, 2012). 

                                                 
59 Estas feiras as necessidades salutares população externa às comunidades de terreiros, nos subúrbios de 

Salvador-BA e Rio de Janeiro-RJ, lhes fornecendo uma vasta farmacopeia viva, caseira e acessível para as 

condições precárias do meio urbano periférico. Externo aos terreiros, sob o domínio popular, o conhecimento das 

plantas medicinais e modos de manipulação teve rupturas, tal como foi interceptado o uso ritualístico das plantas 

nas práticas medicinais, e continuidades, tal como a transmissão oral do saber etnobotânico, de mãe/pai para 

filha/filho entre as famílias que acessavam estes mercados e feiras-livres (BARROS; NAPOLEÃO, 2015). “A 

participação dos negros no processo histórico brasileiro foi de extrema relevância. Além do já conhecido, 

tiveram a dupla tarefa de transplantar um sistema de classificação de vegetais africanos e de assimilar a flora 

nacional dentro de uma visão empírica secular, que ampliou ainda mais seus conhecimentos do mundo natural, 

contribuindo, também, no uso fitoterápico das espécies na medicina popular brasileira” (BARROS; 

NAPOLEÃO, 2015, p. 14). Estas feiras e mercados atualmente possuem suas presenças registradas em capitais e 

regiões metropolitanas brasileiras, tais como Belém-PA, Recife-PE, Belo Horizonte-MG e Porto Alegre-RS e 

são concebidas como núcleos de resistência cultural e de trocas e informações culturais e ecológicas 

(CARVALHO, 2011; ALBUQUERQUE et al., 2008). Albuquerque et al (2008), num estudo etnobotânico 

abordando discussões e questões de hipótese em mercados e feiras-livres no Brasil, realçam que a presença das 

religiosidades afro-brasileiras é expressiva nestes espaços em diversas regiões brasileiras, nos quais os 

representantes dos terreiros comercializam plantas medicinais, animais, e utensílios religiosos e de feitiçaria. O 

autor, ainda salienta que os espaços de mercados e feiras-livres em geral, propiciam a conservação de saberes 

empíricos ancestrais de diversas origens, associados às práticas medicinais alternativas e às relações com a 

natureza numa perspectiva mágico-religiosa. Tais informações corroboram com a tese de Barros & Napoleão 

(2015), de que a articulação terreiro/mercado conservou os saberes etnobotânicos africanos e dilatou suas 

dimensões para a sociedade civil. 
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A forma de medicina acionada para reparar os danos culminados em um ou mais 

aspecto deste sistema apresenta “práticas de tratamento e prevenção de doenças que cujos 

métodos e eficácia diferem do tratamento convencional” (NETO, 2012, p.234). Neto (2012) 

ainda aponta que estas religiões promovem medicinas preditivas por meio dos oráculos (aqui 

pode-se integrar o diálogo com os Orixás via incorporação), preventivas, que se tratam das 

diversas oferendas, preces, banhos de ervas, defumações e cultivo de plantas de defesa para 

que as mazelas se mantenham afastadas; e curativas, que são os ebós (ritual com alimentos 

específicos para a limpeza energética), oferendas que visam cura física e os chás elaborado a 

partir dos vegetais60.  

Vale salientar que todas estas práticas mencionadas envolvem a mobilização dos 

vegetais de modo explícito, tal como nos banhos de ervas, ou de modo omisso, tal como 

durante o dispositivo da incorporação, onde a ação das plantas parece inexpressiva, contudo, o 

Exu fuma charuto e bebe conhaque, que são elementos extraídos do tabaco e do gengibre. De 

todo o modo, os vegetais (em conjunto com humanos e divindades) mobilizam energias para 

que os efeitos das mazelas que atingem o indivíduo sejam removidos, para que seja possível a 

promoção da cura e do bem-estar nos diferentes estratos (físicos, sociais, mental) de sua vida, 

a partir de práticas alicerçadas numa epistême alternativa à que fundamenta as ciências da 

saúde modernas (NETO, 2012).  

Tais explicitações se fazem necessárias para que o leitor possa perceber que os 

diferentes agenciamentos dos vegetais para práticas mágico-religiosas que acionaram e 

acionam dimensões medicinais e terapêuticas (conforme os termos colocados alhures) de 

modo expressivo e múltiplo, possíveis de apreciar em todo percurso etnográfico, pois, a 

religião em si é uma medicina (RAMOS, 2015). 

O arcabouço de saberes e fazeres destas práticas são diferentes em cada centro de culto 

afro-brasileiro, cada qual com suas idiossincrasias, destarte, estas peculiaridades que emergem 

no Abaça de Oxalá serão descritas em algumas de suas formas de manifestação. 

Os vegetais listados podem apresentar um ou mais tipos de utilizações, dos quais, 72% 

são empregados para efetuação de banhos, 57% são empregados em amalás (comida do 

Orixá) e oferendas, 37% são empregados na forma de chás, 15% para defesa, 15% para 

benzeduras e 8% empregados para defumação. Em todos os tipos de usos dos vegetais, as 

esferas da sociedade, das divindades e da natureza são mobilizadas concomitantemente.  

                                                 
60 Assim, também é possível entender um dos porquês que Ossaim, o senhor de todas as folhas, possui vínculos 

indissociáveis com a medicina mágico-religiosa afro-brasileira, tal como expresso em seus mitos, orikis, itans, e 

concepções diversas (AUGRAS, 1983; VEGER, 1981). 
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Os vegetais empregados para elaboração de infusões e decocções na forma de chás, se 

tratam de vegetais repletos de propriedades farmacobotânicas para solucionar problemas 

relativos à saúde física do indivíduo. Por exemplo, raiz de coqueiro e sementes de mamão são 

empregadas como vermífugos, o cipó-milome é empregado como um anti-inflamatório, 

anticoagulante, para gastrites, úlceras e infecções urinárias, a camomila pode ser empregada 

como calmante, problemas digestivos e amarelão, as folhas de capota são empregadas para 

gripes e resfriados, a arruda pode ser empregada para cólicas e também foi observado uma 

receita de arruda com água cruzada na lua cheia para agir como colírio para alergias, tal como 

pode ser observado na Tabela 01.  

Os conhecimentos etnomedicinais relativos aos vegetais são transmitidos pelos Orixás 

do Pai Aldacir incorporados, pela intuição, ou pelo mesmo a partir de seu arcabouço de 

saberes, tal como afirma: 

 

Se o Orixá trabalha com ervas, é ensinado o que ele tem que tomar, como deve 

tomar e até quando deve. Quando não é o orixá que está trabalhando, que sou eu que 

estou atendendo, eu ensino, faz um chá assim e assim e toma, e me liga. Alguns 

ensinam para eu ter o conhecimento. E é isso que eles passam para mim, e dá certo 

os remédios. As ervas que uso depende do caso, não posso dizer pois cada situação é 

especifica (Pai Aldacir, 2017) 

 

Embora os vegetais empregados para finalidades medicinais tenham propriedades 

farmacobotânicas para agirem junto ao organismo do humano que lhes consumir, e que, para 

efetuar suas manipulações deve-se dispor de um conhecimento técnico para que os remédios 

sejam consumidos com segurança pelos indivíduos, tais conhecimentos emergem associados 

às esferas da espiritualidade e da “dimensão energética”, pois, além dos Orixás disporem 

destes saberes técnicos, suas manipulações envolvem determinadas ritualísticas para ativar as 

propriedades mágicas que residem em cada vegetal presente no remédio, tais como o 

cruzamento dos mesmos mediante esfumaçadas de tabaco e rezas, ou quando o remédio é 

pousado por três dias diante da firmeza ou assentamento de determinado Orixá. Tais 

procedimentos podem ser processados pelo Pai Aldacir ou pelos seus Orixás incorporados.  

De modo similar, Ramos (2015) aponta que na Linha Cruzada, antes do chá ser 

bebido, o Orixá é mentalizado, para que o axé da planta e suas forças espirituais sejam 

acionadas para efetuar com sucesso a prática deste modelo de medicina não convencional. 

Camargo (1988) disserta que a interpretação de ação de agentes espirituais para efetuar cura 

de doenças é algo intenso dentro da medicina popular brasileira em geral. Lima, Silva & 

Andrade (2005), em uma investigação etnobotânica junto a um terreiro de Umbanda em 
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Olinda-PE, afirmam que a sacerdotisa alegava receber os procedimentos de como produzir as 

beberagens a partir das orientações de um guia espiritual. Características semelhantes são 

registradas como operantes na etnia indígena Kaingang, na qual o Kujà/Pajé recebe os 

procedimentos para produzir beberagens e infusões a partir da instrução de espíritos 

(HAVERROTH, 2007). Pesquisadores como Albuquerque (2001), Camargo (1988) e Lima et 

al. (2005), reiteram que a aplicação de plantas em beberagens associadas a uma forma de 

medicina mágica é muito comum e frequente na configuração das práticas mágico-religiosas 

em cultos afro-brasileiros, nos quais a aplicação dos vegetais nas bebidas é balizada na 

concepção de que propriedades divinas habitam os elementos da natureza (ALBUQUERQUE; 

CHIAPPETA, 1994). 

Para efetuação dos banhos com os vegetais, identificados sob a cognominação 

genérica de “banhos de ervas”, a maioria das partes empregadas das plantas são as folhas e 

flores, e, algumas vezes, as sementes, tal como o uso da semente de girassol, picão preto e do 

milho canjica. O fato da maioria dos vegetais listados apresentarem formas de usos por meio 

de banhos, é porque todos os vegetais são concebidos como dispositivos que possuem 

propriedades extrafísicas que podem ser ativadas para efetuar a remoção das energias nocivas 

através do elemento água. Apesar da finalidade de limpeza energética ser a mais abundante e 

necessária no preparo dos banhos, ela não é o único dispositivo de interessamento que conecta 

os humanos aos vegetais, pois, existem banhos efetivados para situações específicas, tais 

como para atrair prosperidade financeira ou sensualidade para a vida de quem os fazem. 

Entretanto, mesmo nestes banhos imantados de intenções financeiras ou amorosas, as 

propriedades energéticas dos vegetais atuam na limpeza da aura do indivíduo quando o 

banho de ervas é acionado.  

De acordo com a situação específica que o consulente apresenta aos Orixás nas 

consultas, o Orixá receita alguns tipos de plantas para o indivíduo empregar via banhos de 

ervas e defumações. Os iniciados efetivam os banhos de ervas que são receitados pelos Orixás 

do Pai Aldacir ou pelos seus próprios Orixás quando incorporam, contudo, os mesmos podem 

dispor de conhecimentos religiosos prévios e habilidades intuitivas para consumar os banhos 

necessários. As situações pelas quais os adeptos perpassam em seus cotidianos, bem como, as 

suas experiências subjetivas no mundo e nos rituais que realizam, irão designar qual o tipo de 

energia e folhas que o mesmo deve acionar para efetivar o banho. 

Por exemplo, em certa ocasião o filho-de-santo Jean efetivou um ebó para o Exu Tata 

Caveira junto ao Pai Aldacir, e, antes da prática, o pai-de-santo lhe entregou um recipiente 
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com um “banho de Exu”, composto por sete folhas de Exu com marafo (aguardente) para se 

banhar, com o objetivo de efetuar a descarga na linha de Exu e propiciar que sua aura 

estivesse vibrando com as energias de Exu para melhor fluidez do ritual em questão. O 

mesmo raciocínio é empregado para executar rituais nas demais linhas que compõem as 

falanges espirituais do Espiritismo Afro-brasileiro.  

Ao menos uma vez na semana o iniciado deve realizar a atividade do banho de ervas, 

pois, tanto as relações sociais quanto as espirituais são nocivas, e, pelo fato do médium se 

expressar como um indivíduo mais propício à absorção de cargas negativas de quaisquer 

ambientes nos quais se fazem presentes, devem se manter protegidos pela força dos Orixás 

por meio dos vegetais. O poder do banho de ervas é concebido com tamanha força, que não 

deve ser efetivado mais de três vezes numa semana, pois “fazer muito banho de ervas 

enfraquece o Anjo da Guarda” (Cambone Iva, 2016).  

Para engendrar o banho, o indivíduo deve solicitar licença aos Orixás regentes dos 

vegetais no momento de coletar os materiais. Enquanto o banho é preparado, se deve manter a 

concentração no propósito da prática, proferindo rezas aos Orixás que são associados às 

folhas. Enquanto a água com a ablução dos vegetais é aspergida no corpo, o indivíduo deve 

proferir seus pedidos aos Orixás que o banho mobiliza. Após o banho, o indivíduo deve 

aguardar a água evaporar de seu corpo, ou, secar-se com uma toalha branca e, em seguida, 

firmar uma vela branca e um copo com água para seu Anjo da Guarda, de preferência num 

local em que a vela fique acima da cabeça, ou no mínimo, acima do umbigo. Vale ressaltar 

que os vegetais de Oxalá tais como folhas de boldo e pétalas de rosas brancas, são os únicos 

que o adepto pode aspergir na cabeça, pois, Oxalá é concebido como o pai de todas as 

cabeças. Os banhos com outros tipos de plantas são aspergidos apenas na região abaixo do 

pescoço do corpo.  

O procedimento de consumar os banhos apesar de genérico, é flexível à nuances, 

relativa à receita transmitida pelo Orixá incorporado ou pelas faculdades mediúnicas (se o 

operador da prática for um iniciado) do indivíduo. Por exemplo, em certa ocasião no ano de 

2016 durante uma gira, o Exu Pimenta da médium Marli receitou um banho de descarrego de 

Exu para o pesquisador, no qual enquanto o pesquisador se banhava deveria concentrar no 

intento de remover os aspectos indesejáveis de sua vida e posteriormente, deveria acender 

uma vela branca com marafo (aguardente) e charuto para o Exu Tiriri, para lhe trazer os 

aspectos desejáveis que ainda não estavam presentes em sua vida.  
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Para as pessoas que sofrem com perturbações espirituais oriundas dos eguns e 

kiumbas, os banhos de ervas devem ser executados com frequência de três vezes semanais até 

que estas mazelas sejam extirpadas por completo de sua vida. Quando o banho de ervas tem 

por finalidade descarregar com grande força as energias negativas, isto é, empregando 

diferentes folhas e elementos considerados potentes para tal incumbência (por exemplo, 

folhas de limão, comigo-ninguém-pode, alho, marafo, guiné e espada de São Jorge) o 

indivíduo não deve se retirar dos limiares de sua residência até a aurora solar do próximo dia. 

Apesar da grande quantidade de plantas que podem ser empregadas para banhos de 

ervas, alguns vegetais foram notados com maior frequência nas observações, tais como galhos 

de arruda, folhas de guiné, folhas de comigo-ninguém-pode, pétalas de rosas, cravos, fumo, 

barba-de-velho, alho, folhas-da-fortuna, teteregun, folhas de pessegueiro, alecrim, alecrim-do-

mato e espadas de São Jorge. Cuja maior finalidade é manter as energias nocivas afastadas da 

vida dos indivíduos.  

Alguns elementos de outras naturezas podem ser adicionados na execução dos banhos 

de ervas, tais como a necessidade de lavar o corpo com sabão da costa ou sabão de coco no 

momento que precede o banho de ervas, adicionar pós mágicos, pregos ou pedras, 

champanhe, mel, marafo, cerveja, dentre outros, junto à ablução dos vegetais. É congruente 

informar que todos estes elementos devem ser cruzados com a energia de um Orixá diante de 

uma firmeza dos mesmos durante o período de três dias.  

As defumações, tal como os banhos de ervas, são empregadas principalmente para a 

finalidade de afastar as energias nocivas das esferas de vida dos indivíduos, e, também podem 

ser empregadas para múltiplos objetivos, que catalisam a concretização dos intentos dos 

humanos que lhes acionam. Por exemplo, defumações com folhas de louro e canela, que são 

vegetais de Oxum e Oxóssi, permitem atrair energias de prosperidade e fartura para a vida do 

indivíduo, já as folhas de cana-de-açúcar, arruda e guiné, permitem a Exu, Preto-velho e 

Iansã, agem para extirpar as energias negativas. As defumações são efetuadas junto a um 

incensário, o qual é preenchido com folhas e cascas secas para ser ateado fogo.  

Contudo, diferente da prática dos banhos de ervas, as defumações exigem um 

repertório botânico específico para ser consumada, pois nem todos os vegetais são aptos para 

executa-la. Neste particular, percebe-se que todos os vegetais reagem com harmonia em 

combinação com o elemento água e apenas alguns são capazes de reagir harmonicamente em 

combinação com o elemento fogo na alquimia operada nos limiares do templo investigado. 
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Alguns elementos tais como enxofre e pó de pemba também podem ser adicionados à 

defumação dependendo do intento que lhe aciona. 

Pai Aldacir sempre efetiva defumação no ambiente do terreiro mais ou menos 30 

minutos antes de iniciar as giras. Os elementos que compõem as defumações variam de 

acordo com a intuição que Pai Aldacir recebe de seus Orixás em dado momento, contudo, 

sempre são combinados em três ou sete materiais diferentes. Geralmente são empregados 

elementos tais como arruda, guiné, alfazema, assafétida, casca de cebola, casca de alho, palha 

de cana-de-açúcar, cravos (TABELA 01). Quando a defumação está sendo consumada, Pai 

Aldacir profere o seguinte ponto cantado para ativar a energia dos elementos misturados ao 

fogo:  

 

Quebra demanda    

Ogum Megê    

Quem rola as pedras 

É Xangô Kaô 

 

Flecha de Oxossi 

Certeira é. É, é, é 

Oxalá, nossa fé 

 

Ô, ô, ô  

Ô, ô, ô 

 

Sete linhas da Umbanda 

Sete linhas para vencer 

Dentro das leis de Oxalá 

Ninguém pode padecer 

 

Mamãe Oxum nas cachoeiras 

Iemanjá Rainha do mar 

Iansã para defender 

Meu Pai Ogum para demandar 

 

Quanto as benzeduras observadas, as mesmas são efetivadas pelos Orixás quando 

incorporados nos médiuns, principalmente os Pretos-velhos. Os vegetais correntemente 

empregados nas benzeduras dos Orixás são a arruda, guiné, comigo-ninguém-pode, espada de 

São Jorge e espada de Santa Bárbara. O procedimento da benzedura é exclusivo para afastar 

as energias nocivas da vida do indivíduo, no qual a folha age como um mediador para 

absorver as cargas do sujeito. Neste sentido, é pertinente apontar que em certa ocasião numa 

gira, Iansã incorporada na médium Yasmin, efetivava benzeduras nos consulentes com folhas 

de espada de Santa Bárbara e solicitou ao pesquisador que despachasse as folhas ao córrego 

urbano das proximidades do terreiro, pois, elas haviam absorvido “muita carga” naquela ação.  
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É comum que nas benzeduras os Orixás decretem verbalmente as “quebras” de 

feitiçarias, bruxedos, quimbandarias, invejas, quebrantes, e afastamento dos inimigos carnais 

e espirituais, mobilizando evocações de muitos Santos católicos e Orixás das linhas de Direita 

e de Esquerda, principalmente aqueles que atuam na linha do Orixá incorporado. Nestes 

procedimentos, comumente os Orixás efetuam sinais de cruz sobre o corpo dos consulentes, 

ou trespassam as folhas no corpo dos mesmos. As vezes os Pretos-velhos acendem uma vela 

branca e deixam-na entre os dedos dos pés de seus médiuns com um copo d’água para 

potencializar o procedimento. Um dispositivo muito similar à benzedura, é o sacudimento, no 

qual folhas (de aroeira, comigo-ninguém-pode, arruda) ou palha da costa são batidas no corpo 

do consulente ou em determinado recinto enquanto rezas são proferidas, tal como também 

aponta Coppini (2015a). 

Para discutir sobre os vegetais que foram listados como agenciados para a finalidade 

de “defesa”, primeiramente é necessário elucidar do que se trata tal defesa, considerando que 

os banhos de ervas, defumações, benzeduras, sacudimentos e amalás podem incumbir a tarefa 

de defender o indivíduo das mazelas físicas, mentais, sociais e espirituais. Esta defesa se 

refere a uma delimitação territorial na qual espíritos permeados de negatividade (eguns, 

kiumbas e Orixás pagos para demandar) podem ser coibidos de penetrar o lugar onde estes 

vegetais estiverem inseridos. A presença física do vegetal repele uma presença espiritual 

indesejável, realçando que o físico e o espiritual são indissociáveis. 

Estes vegetais são a arruda, guiné, comigo-ninguém-pode, pimenteiras diversas, 

aroeira, mangueira, corredeira, para-raio, quebra-demanda, quebra-feitiço, espada de São 

Jorge, espada de Santa Bárbara, coqueiro e pitangueira, os quais são recomendados para que 

os iniciados tenham cultivadas em seus quintais para manterem seus recintos livres dos 

espíritos mal-intencionados. “Não importa quanto tempo demore para crescer, se puderem 

mantenham em casa um pé de manga, porque dá irradiação do Exu Mangueira, que é um Exu 

muito poderoso e arrasta para longe o que tiver de Alma e coisas negativas” (Exu Sete Cruzes 

do Pai Aldacir, 2017).  

Folhas de coqueiro, aroeira, espada de São Jorge e espada de Iansã são inseridas em 

recintos ritualísticos para que as energias contrárias sejam interditadas do ambiente. Na parte 

superior da porta de entrada do conga, é comum o Pai Aldacir manter uma pequena sacola 

marrom com folhas de aroeira dentro para tal incumbência, que foi solicitada pelo Caboclo 

Guaracy para auxiliar na defesa da casa. Alguns destes vegetais podem ser empregados para 

confeccionar patuás, que são amuletos de origem islâmica, que numa pequena sacola são 
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inseridas folhas, espinhos e flores para manter o território do corpo do iniciado livres destas 

influências nocivas, neste particular, a flor de espada de São Jorge se mostra como um 

poderoso elemento para confecção dos patuás para esta finalidade. Vale ressaltar que de 

acordo com Anjos (2006) o corpo também é um território pelo qual os fluídos perpassam. 

Foi relatado que estas plantas de defesa podem agir como porta-vozes que sinalizam 

quando energias nocivas se aproximam da residência dos iniciados, tal como afirmou a 

médium Marli quando a arruda que cultivava num vaso secou após receber uma visita 

indesejável no local, que segundo a mesma, se tratava de uma pessoa invejosa, e assim, a 

arruda filtrou a inveja lançada contra a médium.  

Os amalás são as comidas dos Orixás, cujos elementos do reino vegetal se fazem 

abundantes sob as formas de condimentos, frutos, grãos, raízes e azeites. Frutas em geral são 

ofertadas para todos os Orixás, contudo, frutos ácidos, tal como o limão, ou ardentes, tais 

como as pimentas, têm suas libações circunscritas a determinados Orixás, tais como os Exus e 

Pombo-giras. A libação de uma “bancada de frutas” para os Orixás age com tamanha força 

que é cognominada de menga (sangue) branca. Destarte, também é com as frutas que 

mensalmente os assentamentos do terreiro são revitalizados para que as energias dos Orixás 

do terreiro se mantenham operantes com segurança.  

Grãos como o milho (milho verde, canjica e pipoca), arroz, feijão fradinho, feijão 

cavalo, trigo e tubérculos como batata-inglesa, cebola, cebola-roxa, batata-doce, inhame e 

mandioca, são amplamente empregados nas mais diversas oferendas aos Orixás. Muitas vezes 

o uso de elementos como o milho, mandioca e trigo são empregados em forma de farinha. 

Neste particular, vale ressaltar que as farinhas de milho e mandioca são utilizadas para 

confecção do padê, que é um dos cardápios mais solicitados pelos Exus e Pombo-giras. Em 

sua forma mais usual, o padê é composto basicamente de farinha (de milho ou mandioca), 

azeite de dendê e pequena quantidade de água, contudo, pode se mostrar mais elaborado 

quando se adiciona condimentos e outros elementos que são receitados pelos Orixás. A 

farinha de trigo é empregada para elaboração de acaçás (composto a base de farinha de trigo e 

água cozidos envoltos de uma porção de folha de bananeira moldada em formato triangular), 

que assim como o feijão fradinho, pode ser ofertado a todos os Orixás, principalmente 

visando abertura de caminhos. O acaçá é concebido como um amalá muito apreciado para ser 

ofertado para as mais diversas finalidades no terreiro, e, em cultos afro-brasileiros tal como os 

Candomblés e Batuques emerge como uma especificidade de amalá imprescindível aos cultos 

(VERGER, 1981, CORRÊA, 2005).  
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No processamento dos amalás, eles devem ser preparados sobre vasilhas de argila 

(alguidares/oberós), vidro, porcelana branca ou madeira (esta deve estar presente 

obrigatoriamente nas libações para Xangô). O elemento argila é o mais requisitado e comum 

para elaboração das oferendas, pois, de acordo com os Exus do Pai Aldacir, a argila remete à 

criação da vida, que foi gerada do barro, e, no que diz respeito ao ato mágico-religioso de 

ofertar alimentos aos deuses visando uma transformação na realidade, a argila emerge como 

um elemento responsável por propiciar o nascimento de um novo estado de realidade. 

Ademais, todos os amalás devem ser preparados com colheres de madeira e panelas de ferro 

ou argila, de preferência junto ao fogão a lenha quando o iniciado dispõe de um.  

No que tange a manutenção da saudabilidade, a saúde individual e coletiva também é 

zelada por meio da permuta de alimentos com os deuses. Estas permutas podem se manifestar 

em diversas fisionomias de trabalhos, chamados de trabalhos de limpeza, nos quais os ebós e 

banhos de doboru são frequentemente acionados (FIGURA 32, FIGURA 33). Para estes 

trabalhos a presença do milho se dá em diversas morfologias, tais como farinha, milho verde 

torrado, canjica e doboru, sempre adicionado a outros elementos. Seu uso visando 

saudabilidade também ocorre em cultos afro-brasileiros nordestinos, bem como, na medicina 

popular em diversas localizações geográficas no Brasil (NETO, 2012). 

 

 

Figura 32: Trabalho de limpeza com padê de milho, frutas 

diversas, velas, champanhe rosé e pétalas de rosas efetuado 

na linha de Pomba-gira Cigana para consulente no Abaça de 

Oxalá, Pato Branco, PR. 

Fonte: o autor (2017). 
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Figura 33: Trabalho de limpeza que foi efetuado numa cliente, no 

qual a mesma foi banhada com uísque, pipocas e ovos foram 

quebrados em seu corpo. O trabalho foi conduzido pelo Exu Sete 

Ventanias incorporado no Pai Aldacir, no qual foram evocados 

alguns Oguns e Pomba-gira Rainha das Sete Encruzilhadas. 

Fonte: o autor (2017). 

 

Muitas vezes é requerido e desejável que as oferendas sejam compostas por folhas e 

flores que correspondem aos Orixás a quem elas se dirigem, tal como ilustrado nas figuras 

acima, pelo fato de abrirem portais para potencializar a ação dos Orixás junto ao intento, 

entretanto, deve-se dispor de conhecimentos religiosos e habilidades intuitivas para que este 

incremento seja efetuado com segurança, pois existem trabalhos que a adição de novos 

elementos além daqueles receitados pelo Orixá não é desejável e pode comprometer o sucesso 

da operação.  

Assim, as plantas listadas identificadas como utilizadas em oferendas, se tratam de 

plantas cujas folhas e flores foram observadas como requisitadas para compor libações 

específicas, por exemplo, quando a flor trombeteira foi solicitada como um elemento 

imprescindível para compor um trabalho para o Exu Marabô agir em favor do consulente num 

processo judicial, ou quando a Pomba-gira Sete Saias do Pai Aldacir solicitou três botões de 

rosas das cores vermelha, branca e amarela para compor outro trabalho mágico-religioso de 

dimensão amorosa, se tratam de vegetais específicos que foram solicitados pelos Orixás, e 

assim, foram registrados como pertencentes a esta categoria, caso contrário, todos os vegetais 

listados poderiam ser considerados como utilizados em oferendas. 
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Todo amalá deve ser ofertado sobre alguma toalha que forra o chão ou a mesa do local 

onde se efetua o ritual, o material da toalha pode ser composto de algodão, papel seda ou do 

próprio vegetal, tal como ocorre com a folha de bananeira (FIGURA 34), que é amplamente 

utilizada para esta finalidade nos mais diversos cultos afro-brasileiros (VERGER, 1981; 

BARROS, 2000). Também é comum que os alguidares sejam forrados com folhas de mamona 

para libações à linha de Esquerda. Ademais, a Figura 34, ilustra muito bem como que as 

folhas podem integrar as oferendas como toalhas e catalisadores mágicos junto aos amalás 

dos Orixás. 

 

 

Figura 34: Oferendas com frutas, bebidas e folhas para os todos os Orixás cultuados 

na linha de Direita no Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Além do exposto, vale ressaltar que desde o momento em que o indivíduo se dispõe 

em efetivar por si mesmo quaisquer uma das práticas listadas, forças espirituais são colocadas 

em ação no ato de ir em busca dos elementos necessários, tal como será ilustrado na seção a 

seguir.  
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5.8 A EXTENSÃO DO SAGRADO NA AGÊNCIA DA REDE ECONÔMICA RITUAL 

 

O sobrenatural faz notar sua presença na coleta dos elementos ritualísticos nos mais 

diversos momentos da vida de um iniciado. As afirmações enunciadas pelos participantes da 

pesquisa, no período de pesquisa junto ao grupo, expressam que a ação de deslocamento para 

aquisição de elementos ritualísticos automaticamente é revestida de sacralidade que aciona 

sentidos particulares nos humanos envolvidos neste processo. Na coleta dos elementos 

ritualísticos, o sobrenatural se desdobra desde à ida aos mercados locais (lojas de artigos 

religiosos, lojas de tecidos, lojas de utilidades domésticas, supermercados, feiras, farmácias 

alternativas, agricultores locais, floriculturas, etc.), até a ida aos quintais (próprios ou da 

vizinhança adjacente), bosques, parques e espaços de natureza selvagem.  

Toda coleta ou compra de elementos para elaboração de rituais é revestida de 

conexões com o sagrado e com o sobrenatural, que se manifestam principalmente pelo 

dispositivo da intuição, por onde o adepto recebe instruções diretamente dos Orixás sobre a 

escolha dos elementos que coleta ou compra, deste modo, pode-se identificar um tipo de 

revelação cosmológica híbrida à operação deste processo. 

Por exemplo, quando o pesquisador perguntou para o Exu Sete Ventanias sobre qual 

uísque deveria comprar para agradecer ao Exu Tranca-Ruas para agradecer um favor prestado, 

a resposta foi: “Filho, compre aquele que você sentir que deve dar, na hora você vai saber, 

não importa qual seja” (Exu Sete Ventanias por intermédio do Pai Aldacir, 2016, grifo nosso). 

A resposta do Exu denota que no processo de compra o produto, a intuição age para guiar o 

indivíduo na escolha daquele elemento que o Orixá tem maior prestígio. Outra ocasião, ilustra 

muito bem como o dispositivo da intuição pode atuar tanto no processo de compra dos 

elementos, quanto na coleta dos mesmos junto à natureza, que foi quando o Exu Sete 

Ventanias ensinou os filhos-de-santo a construírem uma tronqueira/firmeza para Nanã 

Buruquê, advertindo que a Orixá poderia revelar aos adeptos a necessidade de elementos 

específicos enquanto estivessem no processo da coleta e compra, e assim, deveriam manter a 

atenção com a intuição e demais vias de comunicação que os Orixás podem se valer para 

orientá-los.  

Os indivíduos que efetivam a compra e coleta dos materiais necessários para as 

ritualísticas, agem com uma intenção delineada, com uma lista dos elementos em mãos, 

contudo, esta lista está sujeita a ser dilatada se houver comunicação do Orixá com o adepto 

enquanto procura os componentes requeridos pela mesma. Não existe uma formalidade 

ritualística no processo de escolher e comprar os elementos para compor os trabalhos mágico-
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religiosos e em suas consequentes revelações cosmológicas via intuição, no sentido de que 

não foi observado a existência de prescrições com datas e horários, rezas ou fórmulas que 

devem premeditar os deslocamentos dos adeptos aos comércios e suas relações com o 

sobrenatural. Muitas vezes estes momentos podem ser hibridizados à outras esferas das 

necessidades ou subjetividades cotidianas dos adeptos, pelo fato da possibilidade de 

usufruirem da ocasião para realizarem coletas ou compras de elementos para si mesmos – que 

não distanciam ou interrompem a revelação do sobrenatural neste processo de forma alguma.  

As relações com a natureza e locais da mesma acionados para os adeptos efetuarem 

suas práticas ritualísticas já foram esclarecidas nas seções anteriores, destarte, se faz 

necessário elucidar o sobrenatural que integra a ida aos mercados locais, que agem e 

retroalimentam a rede de actantes do Abaça de Oxalá para aquisição dos mais diversos 

elementos indispensáveis aos rituais. Assim, é pertinente destacar tais relações, pois os modos 

de conceber o sagrado se estendem em esferas que são ordinárias para a sociedade civil.  

Os comércios locais são frequentados por pessoas de múltiplas origens, religiões, 

classes sociais e intenções dentro da conjuntura municipal. São espaços repletos de tecido 

social, saturados de dimensões econômicas, socioculturais, políticas, institucionais, dentre 

outras que fazem parte da realidade humana (SANTOS, 2000). Também são espaços de 

circulação e movimentação (de humanos, de dinheiro, de intenções), que sob as lentes de 

interpretação do mundo que é operante nos cultos afro-brasileiros, são características 

consagradas à Exu como Dono do Mercado (SILVA, 2015b).  

Foi possível perceber que a força mágica acionada a partir do ato de comprar o 

elemento para o ritual deve ser mantida em movimento e caso estagnar de algum modo, pelo 

retardamento de seu uso, o Orixá conectado àqueles elementos comprados pode cobrar o 

adepto sob alguma forma de aviso ao mesmo, para movimentar o elemento, tal como 

expressado numa situação em que a filha-de-santo Yasmin comprou elementos ritualísticos 

(cigarros) e tardou em oferece-los como libações: 

 

 – Tinha comprado um maço de cigarro para as minhas Pomba-giras, tinha passado 

uma semana e ainda não tinha oferecido, aí antes de eu ir para o meu trabalho, senti 

todas elas encostadas, começou a me dar tremores e sentia muito forte. Aí acendi um 

para cada uma delas, depois não senti mais nada (Filha-de-santo Yasmin, 2017). 

 – Toda vez que você compra algo para os Orixás, você deve oferecer para eles o 

quanto antes, nunca deixe parado, se não vão cobrar até você oferecer, 

principalmente os da Esquerda (Cambone Iva, 2017). 
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É interessante constatar que houve uma ênfase na advertência da Cambone Iva ao 

alegar que principalmente os Orixás da linha de Esquerda, Exus e Pombo-giras, cobram pela 

movimentação do elemento comprado. Estas entidades que herdaram do Exu ioruba as 

qualidades de incumbido pelo transporte, pelo trabalho, pela movimentação, pela 

transformação, nos diversos significados que contém tais termos nas peculiaridades micros-

sociais dos indivíduos. Silva (2015b, p.130-135) apoiado no mito de Exu descrito por Santos 

(1971) interpreta que “Exu se transforma em múltiplos seres cuja missão é fazer as 

oferendas circularem, tornando os homens doadores de oferendas aos deuses e estes, 

retribuidores de bênçãos aos homens” (SILVA, 2015b, p.135, grifo nosso). A incumbência de 

circular as oferendas é existente na concepção de Exu pelos actantes que respondem pela rede 

do Abaça de Oxalá, que pode ser visualizada de diversas formas, entre as quais, pode-se 

ilustrar pelo exemplo da cobrança do Exu ou Pomba-gira para que o elemento seja 

movimentado, cujo objetivo é manter tais entidades em movimentos e atuações constantes, já 

que estes atributos são composições de suas naturezas.  

A ida aos comércios locais motivada pela dinâmica religiosa é frequente para todos 

aqueles que se predispõem a efetuar os trabalhos mágico-religiosos receitados pelos Orixás, 

desde o sacerdote do templo, até os filhos-de-santo e clientes que aprofundam suas relações 

com o terreiro. A rede de economia ritual acionada pelos integrantes do templo, como 

mencionado acima, é composta por supermercados, feiras, floriculturas, farmácias 

alternativas, tabacaria, lojas de tecidos, loja de artigos religiosos, lojas de utensílios 

domésticos, e demais comércios presentes no munícipio de Pato Branco-PR61.  

O tecido social que compõe o munícipio, não permite que existam grandes praças de 

feiras e mercados públicos destinados especialmente aos praticantes de religiões afro-

brasileiras tal como ocorrente nas grandes metrópoles brasileiras, com exceção da loja de 

artigos religiosos afro-brasileiros local, que é a única existente no munícipio, a qual é 

periodicamente acionada pelos integrantes do Abaça de Oxalá e outros terreiros existentes no 

munícipio e Região. Neste ponto comercial, Pai Aldacir adquiriu uma quantidade expressiva 

de elementos para compor os assentamentos de seu Exu e, pelo fato deste comércio existir há 

50 anos na cidade (de acordo com a representante do local), trata-se de um ponto de conexão, 

                                                 
61 Também há situações em que a ida aos comércios locais é dispensada em razão do uso da internet para efetuar 

compras ritualísticas virtualmente, em razão do preço mais acessível comparado aos elementos disponíveis 

localmente. Contudo, em 20 meses de pesquisa junto ao grupo, foi averiguado que este processo foi acionado 

apenas uma vez, o que lhe outorga uma baixa expressividade em relação aos demais espaços acionados 

semanalmente.  
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um nó, onde humanos e não-humanos da rede de actantes do espiritismo afro-brasileiro no 

munícipio encontram-se e tecem relações.  

A referida loja, trata-se de uma sala comercial na qual são vendidos vasos de argila, 

alguidares/oberós, gamelas, quartinhas, cabaças, coités, bebidas, tabaco, colares de conta, 

estatuetas de Orixás, Santos e Exus, ferramentas, raspas (de chifre de boi, de chifre de bode, 

de chifre de veado, etc.), ervas secas para defumação, favas (sementes), incensários, pilões, 

fitas coloridas, defumadores, velas, cachimbos, azeite de dendê, instrumentos oraculares, 

bengalas, cartolas, capas, saias, búzios, sabonetes, licores e pós mágicos, livros e utensílios 

ritualísticos diversos destinados ao público participante dos cultos de Umbanda e Candomblé 

que predominam a Região. Em síntese, em tal local é mobilizado muitos dos elementos 

essenciais para efetivação dos cultos afro-brasileiros no munícipio. Entretanto, há vezes em 

que os elementos almejados pelos adeptos não se encontram, ou, apresentam preços mais 

elevados que os elementos da mesma tipologia ofertados nos comércios não especializados 

para o público religioso afro-brasileiro. Assim, a rede de economia ritual é desdobrada para 

outros espaços de mercado do munícipio, por onde o sobrenatural veicula concomitantemente, 

tal como foi possível de constatar. 

A tabacaria presente no munícipio de Pato Branco-PR, também se trata de um espaço 

pelo qual a rede da economia ritual é estendida periodicamente, em razão dos preços mais 

acessíveis dos charutos, cigarrilhas, fumos diversos, que são essenciais para efetivação de 

quase toda espécie de ritual. As frutas, verduras, grãos, raízes e condimentos que não são 

possíveis de coletar nos quintais particulares ou próximos, são encontrados nos 

supermercados ou nas feiras de agricultores que eclodem semanalmente no munícipio. Os 

supermercados também dispõem de diversos outros elementos que podem ser empregados 

ritualisticamente, tais como copos e taças de vidro, panelas de ferro, louças, bebidas, farinha 

de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, azeite-de-dendê, azeite de oliva, mel, etc. 

Alguns dos elementos encontrados nos supermercados também podem ser adquiridos em lojas 

de utensílios domésticos e com camponeses nas feiras.  

Através dos comércios a natureza também se faz presente entremeando relações junto 

às divindades e sociedade, porém, distribuída de modo segmentado em diferentes comércios 

especializados na venda de seus produtos, que podem emergir em forma primária, tal como 

ocorre na compra de favas, folhas, frutos, raízes, búzios, etc., bem como, em forma 

beneficiada, tal como ocorre na compra de materiais a base de argila, porcelana, cristal, ferro, 

etc.  
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Muitas plantas essenciais para engendrar remédios caseiros, defumações, banhos de 

descarrego e insumos diversos, quando não encontradas na propriedade particular do 

indivíduo, na vizinhança adjacente, ou nos parques, bosques e matas próximas, também são 

encontradas nas farmácias alternativas e nas floriculturas locais, tal como aponta Pai Aldacir: 

“A maioria das ervas eu ensino e mando eles comprar, pelo meu quintal ser pequeno, eu não 

tenho como ter variedade de plantas, então eu ensino, digo o nome, mando comprar e ensino a 

fazer o chá que eles precisam” (Pai Aldacir, 2017). 

A efetivação de qualquer trabalho mágico-religioso que envolva a oferta de elementos 

aos Orixás, aciona a necessidade de subsidiar os componentes sobre alguma espécie de toalha 

que forra o chão ou a mesa na qual é efetuada a libação, que pode consistir em folhas de 

bananeira, folhas de mamona, tecidos coloridos ou folhas de papel seda. As folhas dos 

vegetais mencionados são facilmente encontradas no quintal do Pai Aldacir e na vizinhança 

adjacente, contudo, os tecidos coloridos e folhas de papel seda, são encontrados nos 

comércios locais de tecidos e papelarias. Nas lojas de tecidos, também são encontrados os 

materiais de algodão e cetim para elaboração das vestimentas ritualísticas (principalmente 

capas e saias) – nos casos em que o Orixá requere uma vestimenta personalizada –. A 

aquisição destes tecidos, também conduz a conexão do adepto às costureiras locais, que irão 

empreender a forma desejada aos mesmos. Destarte, percebe-se que a rede de economia ritual 

também é motivada pelos gostos, peculiaridades e idiossincrasias dos Orixás, que atuam de 

forma expressiva para mobilização desta rede junto à sociedade.  

A dimensão cosmológica do mercado é evidente entre os praticantes de religiões afro-

brasileiras nas grandes metrópoles, nas quais existe uma atmosfera ritualística e sagrada que 

perpassa os mercados destinados especificamente ao público religioso afro-brasileiro. É 

corrente que nestes locais sejam encontradas representações de Exú em diversos significados 

e formas, tanto que no Mercado Central de Porto Alegre, existe o assentamento do Exú Bará 

do Mercado há um século no centro do pátio inferior do local62 (CARVALHO, 2014; 

VOGUEL; MELLO; BARROS, 2012). O destaque da religiosidade afro-brasileira nos 

mercados e feiras que eclodem em grandes metrópoles também é identificado por 

                                                 
62 Sobre a associação de Exu com as dimensões que perpassam os mercados, Bastide & Verger (1952) apud 

Voguel, Mello & Barros (2012, p. 15) elucidam evocando diferentes orikís (rezas em iorubá), nos quais “A 

relação de Èsù, com o mercado confirma-se através de algumas dessas fórmulas laudatórias que sintetizam feitos 

ou atributos dos orixás. Há três orikí cujo significado deixa pouca margem à dúvida, quando se trata da relação 

de Èsù com o mercado. O primeiro afirma: “Sua mãe o pariu logo depois de voltar do mercado”. O segundo diz: 

“Ele compra no mercado sem pagar”. O terceiro completa: “Ele faz que, no mercado, mão se compre nem se 

venda até cair da noite””.    
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pesquisadores etnobotânicos destes espaços públicos, sem o intuito de se aprofundarem nos 

debates inerentes à tais religiões (ALBUQUERQUE et al., 2008).  

Voguel, Mello & Barros (2012, p. 05, 13) ao dissertarem sobre a riqueza dos signos e 

expressões que circundam as relações de comunidades de Candomblé Nação Kêtu-Nagô na 

Bahia, afirmam que “uma viagem ao mundo afro-brasileiro começa no mercado [...] podemos 

considerar a ida ao mercado não só como uma preliminar, mas, propriamente, como o começo 

da aventura de iniciação, uma etapa que já se encontra sob a égide do rito de passagem”. Na 

conjuntura anunciada pelos autores, o novo integrante do grupo, identificado como Abiã (que 

se submete às autoridades dos sacerdotes e Orixás do local, simbolizado pelo uso do colar de 

contas), recebe uma lista repleta de elementos para comprar nas grandes feiras e assim, 

possibilitar sua iniciação como Yaô no grupo, numa cerimônia, chamada de oruko, onde o 

Orixá será fixado no orí (cabeça) do indivíduo por uma ritualística complexa e elaborada. 

Neste processo, o Abiã é orientado e supervisionado por um Ebômin, que é um indivíduo que 

efetivou o ritual de passagem há pelo menos sete anos (VOGUEL; MELLO; BARROS, 

2012). 

Há diferenças significativas relativas às condições dos mercados locais, bem como, às 

estruturas ritualísticas operantes em terreiros de Candomblé da Bahia se comparadas àquelas 

que são acionadas no Abaça de Oxalá no munícipio Pato Branco-PR, em razão de se tratarem 

de Regiões que possuem esferas geográficas, climáticas, ecológicas, socioculturais, 

institucionais, demográficas, históricas, econômicas e políticas nitidamente distintas, além do 

fato de que os terreiros analisados praticam formas de cultos dissemelhantes, com objetivos, 

liturgias, simbolismos e actantes acionados exponencialmente diferenciados. No local 

investigado, há elementos que são adquiridos apenas na loja de artigos religiosos umbandistas 

do munícipio, porém, o mesmo se limita a uma sala comercial, sendo significativamente 

menor que as grandes praças das metrópoles nas quais os mercados afro-religiosos eclodem 

com suas diversas especialidades.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Entre os diversos agregados sociais que se mobilizam no mundo por meio de 

racionalidades contra-hegemônicas, os cultos afro-brasileiros foram anunciados como 

religiosidades múltiplas, de grande importância ecológica e revestidos de conexões com os 

mais diversos e contraditórios actantes do cosmo, que resistem no Terceiro Mundo, com suas 

subjetividades descolonizadoras que se multiplicam em cada local de culto.  

Cada terreiro apresenta suas idiossincrasias e concepções peculiares sobre a realidade, 

regidos por um arsenal de saberes e práticas que são singulares. Assim, as estruturas globais 

que são comuns a maioria dos cultos de matriz africana, tais como divindades africanas, 

espíritos das mais diversas origens e locais do globo e do cosmos, instrumentos litúrgicos, 

assentamentos, tronqueiras, firmezas, santos católicos, permutas entre humanos e divindades, 

etc., puderam ser contempladas aglutinadas nas infraestruturas do Abaça de Oxalá a partir das 

subjetividades que movimentam os humanos que ali se agregam. 

A Teoria Ator-Rede tal como apresentada por Latour (1994; 2004; 2012) forneceu 

ferramentas para que uma etnografia adequada a realidade deste terreiro fosse elaborada, 

expandindo o número de atores ocultos que se relacionam, agem e falam. O arcabouço teórico 

da Ecologia Política operacionalizada pela mão dos autores descoloniais latino-americanos, 

associada às ferramentas propostas pela Teoria Ator Rede, viabilizaram a identificação dos 

dispositivos descoloniais expressivos em aspectos da realidade que o pesquisador se propôs a 

investigar, com o intuito de desvelar a racionalidade contra-hegemônica e periférica que atua 

no agregado social em questão. 

As subjetividades descolonizadoras anunciadas por Mignolo (2008) foram presentes 

em todos os momentos da pesquisa, onde foi possível aos actantes delinearem seus cosmos 

pelas suas próprias ações, cujos saberes e práticas também penetraram e se hibridizaram no 

âmago do pesquisador, o qual aprendeu de modo empírico a importância dos significados que 

os porta-vozes atribuem aos seus atos permeados de magia, religião e transmutação da 

realidade. O pesquisador ofertou libações regulares para os Orixás, acendeu velas, fez 

despachos, amalás, banhos de ervas, defumações, incorporou, sonhou com espíritos, zelou 

pelos preceitos do terreiro, e muito aprendeu com cada prática efetuada, possibilitando assim 

experimentar com afinco muitas informações, sensações e relações com os não-humanos 

(Orixás e natureza) que se manteriam ocultas ao mesmo se não houvesse uma 

institucionalização do pesquisador junto a assembleia de humanos e não-humanos que 

compõem a rede que se expressa no local. A complexidade que atua entre as percepções 
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peculiares do mundo do pesquisador, junto ao trânsito entre o universo religioso e acadêmico, 

permitiu fomentar os raciocínios expostos neste trabalho, que imprimiram a contribuição 

teórica e empírica deste estudo para compor a rede contra-hegemônica que tem aglutinado nas 

universidades latino-americanas pelas últimas décadas (LATOUR, 2004). 

Na rede analisada, as esferas da sociedade, das divindades e da natureza sempre se 

deslocam em conjunto em todas as atividades mobilizada pelos atores-rede. De acordo com a 

ontologia que opera no local investigado, não há possibilidade de analisar estes 

compartimentos de modo que sejam dissociados uns dos outros. Toda ação humana no escopo 

do templo, mobiliza a natureza e os Orixás concomitantemente. Destarte, cada ator-rede 

descrito arrasta consigo um turbilhão de actantes que transitam entre os limiares do mundo 

físico e do mundo oculto.  

Cada porta-voz humano é único e possui percepções e sensações diferenciadas no que 

tange às agencias engendradas a partir das relações com divindades e natureza. Apesar das 

idiossincrasias, ao serem rastreados, conduziram a verificação de que são compartimentados 

por diferentes níveis de conexão, aproximação e comprometimento com a rede. Entre os 

porta-vozes humanos que foram rastreados, se encontram os clientes que participam das giras 

e os integrantes da corrente do terreiro, que são as cambones, os médiuns de incorporação e 

Pai Aldacir – o qual é o ator-rede capaz de se interconectar com maior quantidade de actantes 

que operam na rede do Espiritismo Afro-brasileiro condensado nas estruturas do templo. 

Vale ressaltar que os humanos não são os únicos porta-vozes da rede investigada, pois 

os Orixás incorporados auxiliaram de modo significativo para rastrear conexões que existem 

nas relações entre sociedade, divindades e natureza. Os Exus por se tratarem da categoria de 

Orixás responsáveis pelas diretrizes do templo e da evolução espiritual dos humanos que nele 

se agregam, pelo mecanismo da incorporação contribuíram de modos inestimáveis para que a 

rede e suas conexões pudessem ser rastreadas com riqueza de detalhes, pois, se fizeram 

presentes nos médiuns junto a maioria das observações efetuadas.  

Os clientes que participam das giras emergiram como uma categoria de porta-vozes 

que se encontram num grau de maior distanciamento das normativas entre humanos e 

espíritos que existem no templo. Contudo, a partir dos mesmos foi possível vislumbrar em 

maior quantidade o espectro de dispositivos de interessamentos que conectam a sociedade 

local ao terreiro, manifestos por meio do diálogo com os Orixás incorporados junto ao Pai 

Aldacir, entre os quais a busca por bem-estar e satisfação nas dimensões da saudabilidade, das 

finanças e das relações afetivos-familiares se expressaram com maior saliência em todo o 
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percurso etnográfico, tal como também apontam pesquisadores do culto umbandista 

(CHAVES, 2012; PRANDI, 2001; NEGRÃO, 1994; 1996). Cada actante cliente traz consigo 

suas subjetividades que singularizam estes grandes dispositivos (amor, saúde, finanças) às 

suas realidades, possibilitando que sejam agenciados diferentes diálogos, elementos 

ritualísticos e Orixás para solucionar suas questões.  

Os integrantes da corrente do terreiro (cambones, médiuns de incorporação e Pai 

Aldacir) apesar de mobilizarem os mesmos dispositivos de interessamento que os clientes, 

também são conectados ao terreiro pelos anseios espirituais particulares, e normativas 

litúrgicas que emergem a partir do dispositivo da iniciação junto ao mesmo. Com a iniciação, 

que é institucionalizada perante uma assembleia de humanos e não-humanos, tal como foi 

possível de averiguar na descrição do ritual de amaci e firmeza do Anjo da Guarda mediado 

pelo Caboclo Guaracy do Pai Aldacir, o indivíduo se torna um mediador de primeira mão 

entre as esferas da sociedade, das divindades e da natureza, pelo fato de que forças ocultas 

passam a atuar em suas percepções de realidade e sensações, possibilitando que tais forças se 

tornem concretas em suas ações no mundo material. O indivíduo iniciado se torna um 

receptáculo pelo qual os Orixás engendram agencias junto à sociedade e natureza, 

independente do ofício que o integrante da corrente ocupe na dinâmica dos rituais, pois, todos 

os integrantes são susceptíveis as manifestações dos seres espirituais que se movem no 

Espiritismo Afro-brasileiro nas estruturas do Abaça de Oxalá.  

Na lógica de corrente que opera no templo, humanos e Orixás demonstraram que 

tecem vínculos invisíveis uns com os outros de modo coletivo, estes vínculos agem como 

verdadeiros condutos pelos quais circulam informações, sensações e acontecimentos que 

podem remeter a qualquer humano e não-humano integrante da corrente. Destarte, emergiu 

um dispositivo de interessamento para com as forças espirituais do terreiro que se mostram 

bastante evidentes entre os integrantes da corrente comparados aos clientes, que se manifesta 

necessidade constante de se defender a partir de mecanismos espirituais, pois, tanto as 

relações sociais quanto espirituais se apresentam com alto grau de nocividade, e, os iniciados 

por desenvolverem maior sensibilidade para com pensamentos embutidos de negatividade de 

outros humanos e de espíritos, requerem um nível de vigilância mais elevado para que as 

mazelas não adentrem em suas vidas, ou, na vida de outro integrante da corrente pelos 

vínculos invisíveis que um actante tece ao outro por via da institucionalização com a corrente.  

Todos os dispositivos de interessamento que acionam os Orixás do terreiro, são 

transferidas ao plano simbólico e espiritual, no qual eclodem os trabalhos mágico-religiosos, 
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que podem ser operados pelo Pai Aldacir, pelos filhos-de-corrente ou pelos próprios clientes 

quando lhes são ensinados (NEGRÃO, 1996), que consistem em práticas de ebós, oferendas, 

evocações, rezas, encantamentos, despachos, benzeduras, passes, descarrego com pólvora, 

banhos de ervas, xaropes naturais, defumações, contra-ataques mágicos, etc. Cada situação 

exige a conexão com mais de uma destas práticas e permitem deslocar um extenso espectro de 

saberes e fazeres mágico-religiosos de diferentes especialidades (terapêuticos, botânicos, 

culinários etc.), que irão evocar um regime de permutas de elementos materiais (água, velas, 

vegetais, alimentos, bebidas, etc.) com os Orixás, cuja lógica é constituída de dispositivos 

espirituais e reciprocidades. Este regime de permutas age pela tríade dar, receber e retribuir, 

regido por normativas êmicas do grupo, nas quais tanto os actante humanos, quanto não-

humanos (Orixás) estão vinculados com obrigações mútuas, numa aliança que remete à lógica 

de oferta e restituição (MAUSS, 2013). 

Independente das categorias de humanos que protagonizam os trabalhos mágico-

religiosos, o regime de permutas se mostra substancial e basilar para a sociedade conectar os 

Orixás e dilatar seus vínculos com os mesmos. As normativas que estruturam o regime devem 

ser respeitadas e seguidas por todo humano que se propõe fazer ou participar de algum ritual 

junto às forças espirituais do terreiro (LODY, 1977). Destarte, o mapeamento dos actantes do 

templo revelou uma sociedade organizada pela hibridez de espíritos e humanos, que 

necessitam da natureza como mediadora, a qual fornece maior parte dos elementos e energia 

necessários para viabilizar as trocas.  

Para que tais permutas possam ser processadas, a presença de um arcabouço de 

conhecimentos sobre suas naturezas, especificidades, associações e ações, se mostrou 

imprescindível, tal como afirma Chaves (2012) “a realização de qualquer mandiga, de 

qualquer trabalho é um fazer que, para ser eficiente, recorre a uma gama de conhecimentos. 

São saberes mágico-religiosos específicos” (CHAVES, 2012, p.119). Estes saberes estão 

intimamente associados a diferentes tipos de fazeres que não são de ordem intelectual tal 

como exigido nos sistemas formais de ensino e aprendizagem, e se tratam de “[...] um 

conjunto complexo e fundamentado, mediado por categorias explicativas deveras bem 

elaboradas, que permite aos pais e mães-de-santo diferenciar os acontecimentos, qualifica-los 

e ajudar a resolvê-los” (CHAVES, 2012, p.119).  

O sistema de ensino e aprendizagem pelo qual as informações são veiculadas 

apresenta uma esfera de sigilo, responsabilidade e mistério. Quando o Orixá ensina ao 

indivíduo a fórmula de um trabalho mágico-religioso são estabelecidos conexões e contratos 
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entre ambos, onde o Orixá se compromete em efetivar a solicitação do indivíduo se o mesmo 

realizar o trabalho de acordo com as peculiaridades contidas na permuta.  

Os clientes que participam das giras se mostraram circunscritos ao aprendizado que 

emana diretamente dos Orixás do Pai Aldacir quando incorporados, que se limitam às 

motivações que lhe conduziram ao terreiro. Em contraste, os filhos-de-corrente são 

incentivados a agirem mágico-religiosamente nas mais diversas esferas que não se limitam às 

suas realidades, e assim, devem procurar outras fontes do conhecimento mágico-religioso 

além dos Orixás do Pai Aldacir, tal como os saberes oriundos dos seus próprios Orixás e a 

partir de registros escritos de outros pais e mães-de-santo que ensinam a prática de tais 

trabalhos.  

O aprendizado com o próprio Orixá exprimiu um aspecto de aprendizagem que ocorre 

sem mediação de humanos, partindo dos espíritos como fontes do saber, no qual se valoriza 

uma interpretação intuitiva da realidade e revelações metafísicas, nas quais, os Orixás 

emergem como protagonistas do conhecimento mágico-religioso (CHAVES, 2012). O Orixá 

revela estes ensinamentos por meio das faculdades mediúnicas do adepto e não há um meio 

sólido e sistemático para se manifestar, todo iniciado que zela periodicamente pelos Orixás 

por meio das libações e preces, e pratica os preceitos e receitas recomendados pelos Orixás do 

terreiro que participa, é vulnerável a tal espécie de revelação, que eclode por meio de 

dispositivos tais como a intuição, incorporação, experiências oníricas e sentidos em geral. Tal 

característica mostrou que não é circunscrita aos médiuns de incorporação, pois, as cambones 

também apresentam faculdades mediúnicas que lhes permitem conectar os Orixás que agem 

pela rede do templo tanto quanto os médiuns de incorporação, contudo, não possuem a 

habilidade de adentrar no estado de transe. Para que estes tipos de saberes se manifestem no 

cotidiano do iniciado, é necessário o cumprimento das normativas que estruturam as relações 

entre humanos e divindades no templo, todo indivíduo que zela periodicamente pelos Orixás, 

por meio das libações e preces, e pratica os preceitos e receitas recomendados pelos Orixás do 

terreiro que participa, se mostrou vulnerável a tal espécie de revelação.  

Esta fisionomia de ensino e aprendizagem que “prioriza e valoriza modos de 

aprendizagem completamente marginais na sociedade. O que importa são as intuições, as 

descobertas interiores, as revelações e o dom ...” (CHAVES, 2012, p.136), revela uma forma 

de conceber e experimentar a realidade que não pode ser alcançada pela razão e sua 

fisionomia antiacadêmica (BRUMANA; MARTINEZ, 1991), permitindo identificar 

claramente um mecanismo descolonial, cujo processo de obter o conhecimento e interpretar o 
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mundo, deve partir de uma epistême desobediente aos baluartes da epistemologia ocidental 

(MIGNOLO, 2008), que geram ações concretas sobre a realidade a partir da subjetividade e 

idiossincrasias do adepto.  

O aprendizado por meio de registros escritos que abordam os trabalhos mágico-

religiosos também foi evidenciado como um modo de aprendizagem simétrico aos modos de 

aprendizado com os Orixás do Pai Aldacir ou dos próprios Orixás dos indivíduos, pois, o 

simples fato do iniciado pensar no Orixá, pode lhe deslocar para próximo de si, permitindo 

que a partir dos registros os Orixás do indivíduo atuem para modelar as práticas que aprende 

de acordo com o arsenal normativo que estrutura as práticas que eclodem no templo. As 

energias do indivíduo e dos seus Orixás também penetram o material onde reside os registros, 

que extrapolam seus sentidos usuais por meio da espiritualidade afro-brasileira, pela qual os 

mais diversos aspectos da vida são sacralizados.  

A assimilação dos saberes mágico-religiosos, bem como, a execução dos mesmos, 

independente de suas matrizes, demonstraram que delegam uma transferência de poder ao 

iniciado, assegurando que possa atuar magicamente com proficiência em todos os domínios 

de realidade que seus saberes alcançarem. A aplicação prática do saber é interpretada como 

uma condição sine qua non para existir o processo do desenvolvimento mediúnico e ascensão 

espiritual sob a lógica que permeia o local investigado. Com o passar do tempo na insistência 

de buscar o saber e praticá-lo, na qual a maioria das atividades é efetivada longe da supervisão 

física do pai-de-santo, o iniciado desenvolve formas idiossincráticas de exercer seus trabalhos. 

As informações oriundas dos três dispositivos mencionados (Pai Aldacir e seus Orixás, 

Orixás do próprio médium e registros escritos) ao se conectarem ao médium, se misturam 

com suas subjetividades e pelas suas próprias singularidades de processar o saber e, assim, 

são reproduzidas pelos discursos e pela efetivação dos ritos, sem possibilidade de saber 

exatamente de qual fonte são originadas. 

O saber circula e é concretizado a partir das normativas que regem as relações entre o 

mundo físico com o mundo espiritual. Apesar dos trabalhos mágico-religiosos serem 

apresentados a partir de fórmulas, muitos deles são válidos apenas para a situação que 

viabiliza a transmissão do saber, e podem ser alterados a partir das orientações dos Orixás de 

cada iniciado, tanto que, na leitura dos registros escritos sobre tais práticas, os Orixás se 

fazem presentes e podem intuir o adepto para realizar mudanças na fórmula a partir da 

peculiaridade de sua situação. Destarte, percebe-se que estes saberes transitam entre 

normativas postas, momentos e intuição, expressando um saber flexível e não absoluto. 
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Os Orixás no templo investigado, que não são circunscritos à concepção ioruba de 

Orixá, são a fonte primordial de todos os saberes e fazeres que perpassam a rede do local. A 

quantidade de espíritos que podem ser identificados como Orixás é deveras abundante, cujas 

atuações e origem mítica ou histórico-cultural podem conectar as mais diversas regiões do 

globo, do cosmos e do tempo. Ao mesmo tempo em que os Orixás são concebidos como 

espíritos que tiveram passagens no mundo físico enquanto humanos via reencarnação, 

também se expressam como potências da natureza, que se associam a todos os lugares, 

corpos, vegetais, minerais, fenômenos da natureza e a qualquer recurso que é agenciado a 

partir dos trabalhos mágico-religiosos. Suas ações e formas de cultos denotam que esta 

categoria de espíritos está conectada a uma rede espiritual composta por uma extensa 

hierarquia em diversos modos de organização, com o objetivo de auxiliar a evolução da 

humanidade com seus conselhos e atividades mágico-religiosas engendradas pelos rituais de 

Umbanda. 

Tanto os iniciados quanto os Orixás que se agregam junto ao templo são associados a 

partir do escopo comum de evolução espiritual sob as égides do Espiritismo de Umbanda, 

pelo qual é propiciada uma evolução mútua, tanto para o operador da prática mágica, quanto 

para o indivíduo que lhe solicitou e para os Orixás acionados. É por meio deste escopo que a 

natureza em suas múltiplas faces é mobilizada como uma mediadora substancial de todas as 

relações, saberes e fazeres que emergem no terreiro. Assim, trata-se de uma evolução 

heterogênea que pode assumir diversas fisionomias de acordo com as subjetividades do 

intento individual ou coletivo que articula estes saberes e fazeres, vinculados às necessidades 

da sociedade adjacente. Tal evolução também apresenta uma qualidade inconformista, pois 

fomenta os indivíduos no embate aos dissabores da vida terrena (NEGRÃO, 1996). Apesar do 

conceito de evolução espiritual ter raízes nos princípios cristãos-kardecistas, suas austeridades 

éticas e princípios morais são relativizados e reinterpretados respaldados no legado cultural 

religioso africano. 

Foi possível observar que os modelos de evolução representados pelos Orixás são 

transgressores à ordem vigente em diversos aspectos. Os actantes que se apresentam como 

referência de evolução espiritual, são representados como africanos negros e indígenas, que 

são os Orixás nagôs, Caboclos e Pretos-velhos, assim, percebe-se os ideais de evolução que 

no ocidente eram retratados pela figura do homem branco europeu burguês, na ressignificação 

que opera pela lógica do Espiritismo Afro-brasileiro são substituídos pelas figuras daqueles 
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que foram delegados à marginalidade, ao primitivismo e arcaísmo desde a ascensão da 

modernidade (ANJOS, 2006; QUIJANO, 2005).  

As práticas que conduzem à evolução espiritual, que são os trabalhos de permutas 

entre divindades e humanos, são delegadas ao domínio da magia por diversos autores 

acadêmicos que tecem seus registros respaldados na ontologia ocidental, na qual reside o 

atraso, a superstição, o fetichismo, o animismo e todos os aspectos contrários ao progresso 

(MAUSS, 2013; MORGAN, 2016 [1877]; NEGRÃO, 1996). Tais aspectos realçam o 

dispositivo de descolonização do pensamento, já que tal grupo se mantém integrado à 

sociedade civil e reinterpreta conceitos hegemônicos sob uma lógica própria e desobediente 

aos baluartes da epistemologia ocidental (MIGNOLO, 2008). 

A prática do bem e da evolução, tal como concebida pelos actantes investigados, 

depende das trocas energéticas com os Orixás por mediação do regime de permutas. A 

energia é uma força invisível que existe no mundo físico e no mundo espiritual, a qual 

permite a todos os elementos, fenômenos e relações existentes no mundo físico se conectarem 

com suas naturezas espirituais. A partir da mesma, cada elemento é concebido como um 

portal, um fio conector para o Orixá atuar com proficuidade, o Orixá se conecta com diversos 

lugares, territórios, mundos e naturezas a partir de cada substância contida na permuta, pois 

em todos os lugares onde houver o determinado elemento, o Orixá poderá alcançar. Por isto, 

para que as ações dos Orixás sejam potentes de fato, é necessário que as permutas ocorram 

nos pontos de força (cemitérios, encruzilhadas, calungas) ou nos assentamentos, que agem 

como análogos, porém, dentro das estruturas do templo.  

Para que o regime de permutas ocorra dentro do terreiro de modo seguro e eficaz, para 

viabilizar uma evolução espiritual com resultados concretos, é necessário que a natureza 

esteja presente no terreiro para que os Orixás possam percorrer as dimensões existenciais e 

originar as solicitações que lhes são incumbidas, e para tal, os assentamentos emergem como 

actantes substanciais para viabilizar todas as relações tecidas dentro e fora do espaço do 

templo. Por meio de um assentamento, que age como rede, a natureza é deslocada de seu local 

original e reconfigurada no ambiente do terreiro, que permite uma conexão contínua dos 

humanos com os Orixás, que viabiliza a ação plena destas divindades, vinculadas com os 

reinos da natureza e da existência representados por cada um dos elementos miscigenados no 

utensílio. Nele se aglomeram plantas diversas, terras e argilas de variadas qualidades de 

diferentes locais, minerais diversos, okutás (pedra do Orixá), objetos simbólicos e elementos 

da natureza sagrados que lhes correspondem. A partir dos assentamentos o terreiro se torna 
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equivalente a um organismo vivo que efetiva trocas metabólicas entre as esferas da natureza, 

da sociedade e das divindades de modo ininterrupto e permeado de ações concretas.  

Neste cenário, emergiram centenas de actantes de múltiplas naturezas nos registros, 

entre os quais os Orixás e os vegetais se mostraram os mais numerosos. Estes actantes foram 

sistematizados de modo que pudessem viabilizar a ilustração de seus modos de atuação e 

conexões que são capazes de engendrar. Contudo, apesar da sistematização se mostrar uma 

ferramenta interessante para que a multiplicidade seja evidenciada junto à sociedade civil, é 

inevitável que as informações transladadas ao texto sejam brutalmente reduzidas da realidade 

que expressam de fato.  

A partir da sistematização dos Orixás, foi possível vislumbrar uma pequena proporção 

dos inúmeros espíritos que agem em meio às esferas da sociedade e da natureza, dos quais, os 

principais foram descritos com as associações que são capazes de engendrar, explicitando a 

complexidade das normativas que estão implícitas em seus cultos. Categorizados entre os 

compartimentos das linhas da Direita e da Esquerda e das sete linhas de Umbanda. A “linha” 

em que cada Orixá é conectado se manifesta pela hibridez entre os espíritos, territórios, 

natureza e aspectos, significados e expressões humanas, sempre abertas para estabelecer 

novas conexões. Cada linha sempre imprime uma esfera de existência específica, na qual 

legiões de espíritos são agrupadas em diversos outras linhas e sublinhas de acordo com os 

atributos congêneres que compartilham e desempenham. Apesar de cada linha conter Orixás 

que possuem afinidades diferentes, em geral, todos os Orixás nelas integrados são capazes de 

atuar para resolução dos grandes dispositivos que mobilizam as motivações na rede: a saúde; 

o amor; a prosperidade; as inimizades, desenvolvimento espiritual, etc. 

Os vegetais que foram listados permitiram elucidar um fragmento da diversidade 

ecológica promovida a partir dos saberes e fazeres mágico-religiosos do templo. A partir dos 

mesmos foram evidenciados aspectos terapêuticos e medicinais que permeiam a relação com 

a natureza, que são muito mais abrangentes que as concepções de doença e cura para a 

medicina ocidental. Apesar das utilizações dos vegetais se expressarem de múltiplas formas, é 

patente o emprego dos mesmos associados a outros elementos ritualísticos para promoção do 

bem-estar e da saudabilidade nas mais diversas observações. Em defumações, banhos de 

ervas, ebós, sacudimentos, benzeduras, xaropes, ao passarem por uma ativação ritualística, a 

energia da natureza e dos Orixás atua na vida dos indivíduos para que os humanos mantenham 

harmonia em seu complexo cosmológico e biopsicossocial.  
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Também foi possível de averiguar que os Orixás fomentam a mobilização do comércio 

local, estendendo as relações do templo para com os domínios da sociedade civil a partir da 

necessidade de confeccionar elementos para que os saberes que percorrem a rede sejam 

executados. Como toda atividade que emerge a partir do prisma religioso observado, o ato de 

comprar elementos para os Orixás ativa mecanismos pelos quais os mesmos agem.  

Ademais, descrever a rede que se conforma nas inter-relações entre seres humanos, 

divindades e natureza dentro de um terreiro de práticas religiosas afro-brasileiras, remete a 

uma realidade complexa, engendrada pelas profundas intersecções entre as esferas do mundo 

social, sobrenatural e natural. Assim, é inevitável que emerjam informações transversais, pelo 

fato de cada agência se mostrar conectada a um emaranhado de ideias, sentimentos, 

sensações, motivações, vegetais, minerais, símbolos, saberes mágico-religiosos específicos, 

subjetividades e precauções com aspectos da saudabilidade individual e coletiva. As 

dimensões transversais ao assunto abordado não devem ser omitidas, pois são consubstanciais 

para que cada prática seja concretizada, tal como apontou Juana Elbein dos Santos (2017) em 

sua clássica obra Os Nagô e a Morte ao afirmar que “Os elementos só podem ser vistos e 

interpretados num contexto dinâmico, não com um significado constante intrínseco, mas 

essencialmente como fazendo parte de uma trama e de um processo” (SANTOS, 2017, p.16). 
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Tabela 02: Lista de actantes espirituais que foram mobilizados no Abaça de Oxalá, Pato Branco-PR, distribuídos em suas categorias, nomenclatura, linha genérica 

de identificação no culto, linhas de atuação e modo de deslocamento registrado. 

Categoria 

 
Actantes Linha genérica de 

identificação no culto 

Linhas/reinos de atuação Modo de deslocamento registrado 

Almas Almas - Linha das Almas Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Sonhos. Preces 

Almas Eguns - Linha das Almas Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Sonhos. Preces 

Almas Linha de Alan 

Kardec 

Linha de Direita Linha de Oxalá Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Preces 

Almas Baba-Egun Linha de Esquerda Linha das Almas Explanações cosmológicas e 

doutrinárias.Trabalhos. Preces 

Almas Maria Bueno - Linha das Almas. Sublinha da 

Fornalha 

Trabalhos. Preces 

Almas Almas Famintas e 

Sedentas 

- Linha das Almas Trabalhos. Preces 

Almas Almas Sabidas e 

Entendidas 

- Linha das Almas Trabalhos. Preces 

Almas Almas Santas e 

Benditas 

- Linha das Almas Trabalhos. Preces 

Almas Almas Sofredoras - Linha das Almas Trabalhos. Preces 

Almas Kiumbas - - Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Anjos Arcanjo São 

Miguel das Almas 

Linha de Direita Linha dos Anjos Firmezas. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Anjos Anjos da Guarda Linha de Direita Linha dos Anjos Firmezas. Preces 

Anjos Anjos Serafins Linha de Direita Linha dos Anjos Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Anjos Anjos Tronos Linha de Direita Linha dos Anjos Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Anjos Arcanjo São 

Gabriel  

Linha de Direita Linha dos Anjos Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Anjos Arcanjo São 

Raphael  

Linha de Direita Linha dos Anjos Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Baiano Baiano Zé do Coco Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

Linha de Baiano Incorporação. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Caboclo Oxóssi Linha de Direita Linha das Matas Firmezas. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Preces 
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Caboclo Cabocla Jurema Linha de Direita Linha das Matas Incorporação. Firmezas. Sonhos. Preces 

Caboclo Caboclo Sete 

Flechas 

Linha de Direita Linha das Matas Incorporação. Firmezas. Sonhos. Preces 

Caboclo Ossaim Linha de Direita Linha das Matas Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Preces 

Caboclo Caboclo Guaracy Linha de Direita Linha das Matas Incorporação. Firmezas. Preces 

Caboclo Cabocla Iara Linha de Direita Linha das Matas e Linha das Águas Incorporação. Preces 

Caboclo Caboclo Pena 

Branca 

Linha de Direita Linha das Matas e Linha de Oxalá Incorporação. Preces 

Caboclo Caboclo Ventania Linha de Direita Linha das Matas Preces 

Caboclo 

Rompe-mato 

Caboclo Rompe-

mato 

Linha de Direita Linha das Matas Preces 

Caboclo Sultão 

das Matas 

Caboclo Sultão das 

Matas 

Linha de Direita Linha das Matas Preces 

Caboclo Tira-

teima 

Caboclo Tira-teima Linha de Direita Linha das Matas Preces 

Cigano Santa Sara Kali Linha de Direita Linha do Oriente Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Preces 

Cigano Cigano André Linha de Direita Linha do Oriente Incorporação. Preces 

Exu Exu Tranca-Ruas 

das Sete 

Encruzilhadas 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Incorporação. Firmezas. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Sonhos. 

Preces 

Exu Exu Sete Ventanias Linha de Esquerda Linha de Oxalá. Linha de Iansã. 

Linha da Encruzilhada 

Assentamento. Incorporação. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Sonhos. 

Preces 

Exu Exu Tiriri Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Incorporação. Firmezas. Trabalhos. Sonhos. 

Preces 

Exu Exu Tranca-Ruas Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Incorporação. Firmezas. Trabalhos. Sonhos. 

Preces 

Exu Exu Tranca-Ruas 

das Almas 

Linha de Esquerda Linha das Almas. Linha da 

Encruzilhada 

Incorporação. Firmezas. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Sonhos. 

Preces 

Exu Exu Tiriri da 

Calunga 

Linha de Esquerda Linha das Almas. Linha da 

Encruzilhada 

Incorporação. Firmezas. Trabalhos. Sonhos. 

Explanações cosmológicas e doutrinárias. Preces 



272 

 

 

 

Exu Exu Tata Caveira Linha de Esquerda Linha das Almas Incorporação. Trabalhos. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Firmeza em alteres 

domésticos. Sonhos. Preces 

Exu Exu do Lodo Linha de Esquerda Linha das Águas. Linha das Almas Assentamento. Incorporação. Trabalhos. 

Explanações cosmológicas e doutrinárias. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Maria Molambo 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Icorporação. Firmezas. Trabalhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Maria Padilha das 

Almas 

Linha de Esquerda Linha das Almas e da Caluga. Linha 

da Encruzilhada.  

Incorporação.  Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Sonhos. Preces 

Exu Exu Veludo Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Incorporação. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Firmezas. Trabalhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Capa Preta 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada. Linha das 

Águas-povo do lodo. Linha das 

Almas 

Incorporação. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Sonhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Figueira 

Linha de Esquerda Linha das Matas. Linha das Almas Incorporação. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Sonhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Cigana da 

Encruzilhada 

Linha de Esquerda Linha do Oriente. Linha da 

Encruzilhada 

Incorporação. Firmezas. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. . Preces 

Exu Exu Zé-Pelintra Linha de Esquerda e Linha de 

Direita 

Linha da Encruzilhada - povo da 

Lira 

Incorporação. Firmezas. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Cigana Esmeralda 

Linha de Esquerda Linha do Oriente. Linha da 

Encruzilhada - povo da Lira 

Incorporação. Firmezas. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Maria Molambo da 

Lixeira 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada - povo do lixo Incorporação. Firmezas. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Exu Exu Caveira Linha de Esquerda Linha das Almas Incorporação. Firmezas. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias.Trabalhos. Sonhos. 

Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Rosa-Caveira 

Linha de Esquerda Linha das Almas Incorporação. Firmezas. Sonhos. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. . Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Gato 

Linha de Esquerda - Incorporação. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Sonhos. Preces 

Exu Exu Sete 

Catacumbas 

Linha de Esquerda Linha das Almas Incorporação. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias.Trabalhos. Preces 

Exu Exu Capa Preta Linha de Esquerda Linha de Xangô Incorporação. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias.Trabalhos. Sonhos. Preces 
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Exu Exu Tiriri das Sete 

Encruzilhadas 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Incorporação. Firmezas. Trabalhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Sete Saias 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Incorporação. Firmezas. Trabalhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Rainha das Sete 

Encruzilhadas 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Assentamento. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Preces 

Exu Exu Mangueira Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada e Linha das 

Matas 

Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Preces 

Exu Exu Molambo Linha de Esquerda Linha das Águas (conectado 

especificamente a Nanã Buruque). 

Linha da Calunga. Linha das Almas 

Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Preces 

Exu Exu Tranca-Tudo Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Cacurucaia 

Linha de Esquerda Linha das Águas. Linha das Almas Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Preces 

Exu Exu dos Rios Linha de Esquerda Linha das Águas Explanações cosmológicas e 

doutrinárias.Trabalhos. Preces 

Exu Exu João Caveira Linha de Esquerda Linha das Almas Incorporação. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Preces 

Exu Exu Destranca-

Ruas 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Incorporação. Trabalhos. Preces 

Exu Exu Marabô das 

Matas 

Linha de Esquerda Linha de Xangô e Linha das Matas Incorporação. Trabalhos. Preces 

Exu Exu Mirim 

Tranquinha 

Linha de Esquerda Linha de SS. Cosme e Damião. 

Linha da Encruzilhada 

Incorporação. Trabalhos. Preces 

Exu Exu Pimenta Linha de Esquerda Linha das Matas Incorporação. Trabalhos. Preces 

Exu Exu Sete Cruzes Linha de Esquerda Linha das Almas Incorporação. Trabalhos. Preces 

Exu Pomba-gira Sete 

Sepulturas 

Linha de Esquerda Linha das Almas Trabalhos. Explanações cosmológicas. Preces 

Exu Exu Labareda Linha de Esquerda Linha da Fornalha Explanações cosmológicas e doutrinárias. Sonhos 

Exu Exu Corcunda Linha de Esquerda Linha das Almas Incorporação. Preces 

Exu Exu Ganga Linha de Esquerda Linha das Matas Incorporação. Preces 

Exu Exu Quebra-Ossos Linha de Esquerda Linha das Almas Incorporação. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Cigana Sete 

Linha de Esquerda Linha do Oriente. Linha da 

Encruzilhada 

Incorporação. Preces 
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Estradas 

Exu Exu/Pomba-gira 

Maria Padilha do 

Cruzeiro 

Linha de Esquerda Linha das Almas e da Caluga - povo 

do cruzeiro. Linha da Encruzilhada.  

Incorporação. Preces 

Exu Exu Cigano Linha de Esquerda Linha do Oriente Trabalhos. Preces 

Exu Exu Destranca-

Tudo 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Trabalhos. Preces 

Exu Exu do Ouro Linha de Esquerda Linha das Águas Trabalhos. Preces 

Exu Exu Formiga Linha de Esquerda Linha das Matas Trabalhos. Preces 

Exu Exu Kaminaloá Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Trabalhos. Preces 

Exu Exu Lord dos Sete 

Infernos 

Linha de Esquerda Linha das Almas Trabalhos. Preces 

Exu Exu Mau Olhado Linha de Esquerda - Trabalhos. Preces 

Exu Exu Meia-Noite Linha de Esquerda Linha das Almas Trabalhos. Preces 

Exu Exu Mirim 

Curumin 

Quimbandeiro 

Linha de Esquerda Linha de SS. Cosme e Damião. 

Linha do Zé Pelintra 

Trabalhos. Preces 

Exu Exu Mirim 

Lodinho 

Linha de Esquerda Linha de SS. Cosme e Damião. 

Linha das Águas. Linha da Calunga. 

Linha das Almas 

Trabalhos. Preces 

Exu Exu Rompe Aço Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Trabalhos. Preces 

Exu Exu Sete 

Caveiras/Doutor 

Caveira 

Linha de Esquerda Linha das Almas Trabalhos. Preces 

Exu Exu Sete Facadas Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Trabalhos. Preces 

Exu Exu Sete Poeiras Linha de Esquerda Linha das Matas Trabalhos. Preces 

Exu Exu Tiriri Lonan Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada - povo da 

Lira 

Trabalhos. Preces 

Exu Exu Zé-Pelintra da 

Encruza 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Trabalhos. Preces 

Exu Exu Zé-Pelintra 

das Almas 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada. Linha das 

Almas 

Trabalhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Maria Molambo 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada. Linha das 

Almas 

Trabalhos. Preces 



275 

 

 

 

das Sete 

Catacumbas 

Exu Exu/Pomba-gira 

Maria Molambo do 

Lodo 

Linha de Esquerda Linha das Águas. Linha das Almas Trabalhos. Preces 

Exu Exu/Pomba-gira 

Maria Padilha das 

Sete Catacumbas 

Linha de Esquerda Linha das Almas e da Caluga. Linha 

da Encruzilhada.  

Trabalhos. Preces 

Exu Exu Mirim 

Caveirinha 

Linha de Esquerda Linha de SS. Cosme e Damião. 

Linha das Almas 

Trabalhos. Preces 

Exu Exu Marabô  Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Exu Exu Mirim e 

Exu/Pomba-gira 

Mirim 

Linha de Esquerda Linha de SS. Cosme e Damião Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Exu Exu Rei das Sete 

Encruzilhadas 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Exu Exu Tranca-Ruas 

de Embaré 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada - povo da 

Lira 

Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Exu Exu/Pomba-gira 

Maria Padilha 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada. Linha das 

Almas e da Caluga 

Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Exu Exu/Pomba-gira 

Rainha 

Linha de Esquerda Desdobra em todos as Linhas Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Exu Exu Tranca-Ruas 

da Lua 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada - povo do 

espaço 

Preces  

Exu Exu/Pomba-gira 

Rainha dos 

Infernos. Maléva 

Linha de Esquerda Linha da Encruzilhada Preces  

Iabá Yemanjá Linha de Direita Linha das Águas Assentamento. Incorporação. Firmezas. 

Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Sonhos. Preces 

Iabá Iansã Linha de Direita Linha das Águas Incorporação. Firmezas. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Sonhos. 

Preces 

Iabá Nanã Burukê Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

Linha das Águas. Linha das Almas Firmezas.  Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Sonhos. Preces 

Iabá Oxum Linha de Direita Linha das Águas Firmezas. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Preces 
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Iabá Yemanjá Oguntê Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

Linha das Águas. Linha da 

Encruzilhada 

Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Preces 

Iabá Yemanjás 

Feiticeiras do 

Abismo 

Linha de Esquerda Linha das Águas - povo do lodo Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Preces 

Iabá Iansã de Balé Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

Linha das Águas. Linha das Almas Trabalhos. Preces 

Iabá Iansã Egunittá Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

Linha das Águas. Linha da 

Encruzilhada 

Trabalhos. Preces 

Iabá Virgem Maria Linha de Direita Linha das Águas Firmezas. Preces 

Iabá Santa Bárbara Linha de Direita Linha das Águas Preces 

Obaluaê Obaluaê Linha de Esquerda Linha das Almas Assentamento. Incorporação. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Obaluaê Omulu Linha de Direita Linha das Almas Explanações cosmológicas e doutrinárias. 

Trabalhos. Sonhos. Preces 

Ogum Ogum Beira-Mar Linha de Direita Linha da Encruzilhada. Linha das 

Águas 

Incorporação. Firmezas.  Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Ogum Ogum Mege Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

Linha da Encruzilhada. Linha da 

Calunga 

Incorporação. Firmezas.  Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Ogum Ogum São Jorge Linha de Direita Linha da Encruzilhada Assentamento. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Ogum Ogum Wari Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

Linha da Encruzilhada. Linha das 

Almas 

Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Ogum Ogum Xoroque Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

Linha da Encruzilhada. Linha das 

Almas 

Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Ogum Ogum da Lua Linha de Direita Linha da Encruzilhada - povo do 

espaço 

Preces  

Ogum Ogum das Sete 

Encruzilhadas 

Linha de Direita Linha da Encruzilhada Preces  

Ogum Ogum do Sol Linha de Direita Linha da Encruzilhada - povo do 

espaço 

Preces  

Ogum Ogum Iara Linha de Direita Linha da Encruzilhada. Linha das 

Águas 

Preces  

Ogum Ogum Malê Linha de Direita Linha da Encruzilhada Preces  

Ogum Ogum Marola Linha de Direita Linha da Encruzilhada. Linha das 

Águas 

Preces  
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Ogum Ogum Rompe-

Mato 

Linha de Direita Linha da Encruzilhada. Linha das 

Matas 

Preces  

Ogum Ogum Sete 

Espadas 

Linha de Direita Linha da Encruzilhada Preces  

Ogum Ogum Sete 

Marolas 

Linha de Direita Linha da Encruzilhada. Linha das 

Águas 

Preces  

Ogum Ogum Sete Ondas Linha de Direita Linha da Encruzilhada. Linha das 

Águas 

Preces  

Oxalá Oxaguian Linha de Direita Linha de Oxalá Firmezas. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Oxalá Jesus Cristo Linha de Direita Linha de Oxalá Preces 

Oxumarê Oxumarê Linha de Direita Linha das Águas e Linha das Matas Explanações cosmológicas e doutrinárias 

Preto-velho Preto-Velho Pai 

Cipriano 

Linha de Esquerda Linha das Almas Incorporação. Firmezas. Trabalhos. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Preces 

Preto-velho Preto-Velho Pai 

Guiné 

Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

Linha das Almas. Linha da 

Encruzilhada 

Incorporação. Trabalhos. Firmezas. Explanações 

cosmológicas e doutrinárias. Preces 

Preto-velho Preto Velho Pai 

João de Angola 

Linha de Direita Linha das Almas Incorporação. Firmezas. Trabalhos. Preces 

Preto-velho Preta Velha Vó 

Maria Conga 

Linha de Direita Linha das Almas Incorporação. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. . Preces 

Preto-velho Preto-Velho Pai 

Benedito das 

Almas 

Linha de Direita Linha das Almas Incorporação. Firmezas. Preces 

Preto-velho Preta-Velha Mãe 

Benedita 

Linha de Direita Linha das Almas Incorporação. Preces 

Preto-velho Preta-Velha Vó 

Maria 

Linha de Direita Linha das Almas Incorporação. Preces 

Preto-velho Preto Velho Pai 

Congo 

Linha de Direita Linha das Almas Incorporação. Preces 

Preto-velho Preto Velho Pai 

Tomé 

Linha de Direita Linha das Almas Incorporação. Preces 

Preto-velho Preto Velho Pai 

Jacob 

Linha de Direita Linha das Almas Preces  

Preto-velho Preto Velho Pai 

Joaquim 

Linha de Direita Linha das Almas Preces  

Preto-velho Preto Velho Pai 

José 

Linha de Direita Linha das Almas Preces  
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Santos Santo Onófre Linha de Direita - Firmezas. Preces 

Santos Santo Antônio Linha de Direita e Linha de 

Esquerda 

- Trabalhos. Preces 

Santos Santo Expedito Linha de Direita - Trabalhos. Preces 

Santos São Longuinho Linha de Direita - Trabalhos. Preces 

Santos Nossa Senhora 

Aparecida 

Linha de Direita Linha das Águas. Preces  

Santos Nossa Senhora do 

Rocio 

Linha de Direita Linha das Águas. Preces  

SS. Cosme e 

Damião 

SS. Cosme e 

Damião 

Linha de Direita Linha de SS. Cosme e Damião Firmezas. Explanações cosmológicas e 

doutrinárias. Trabalhos. Preces 

Xangô São Jerônimo Linha de Direita Linha de Xangô Preces 

Xangô Xangô das Matas Linha de Direita Linha de Xangô. Linha das Matas Preces  

Xangô Xangô das 

Pedreiras 

Linha de Direita Linha de Xangô Preces  

Xangô Xangô do Espaço Linha de Direita Linha de Xangô Preces  

Xangô Xangô do Fogo Linha de Direita Linha de Xangô Preces  

Xangô Xangô do Sol Linha de Direita Linha de Xangô - povo do espaço Preces  

Xangô Xangô das Sete 

Cachoeiras 

Linha de Direita Linha de Xangô. Linha das Águas Preces  

Xangô Xangô Kaô Linha de Direita Linha de Xangô Preces  

 


