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RESUMO 

 

Este trabalho compreende a análise do processo de legitimação da Tenda Espírita 
de Umbanda São Jorge, localizada no município mais antigo da região sudoeste do 
Estado do Paraná: Clevelândia/PR. Para tanto, buscamos inserir a instituição 
religiosa dentro de uma linha cronológica, construída a partir do resgate das 
especificidades históricas, sociais e culturais do município. Este exercício de 
mapeamento, enriquecido pelos dados oriundos da inserção etnográfica (que 
abrange a realização de entrevistas, a técnica da observação-participante e a 
pesquisa documental) propiciou a visualização da trajetória das práticas 
umbandistas desde meados da década de 1960 (período em que a Tenda Espírita 
de Umbanda São Jorge foi fundada), até o ano de 2017. A partir daí, foi possível 
identificar as estratégias utilizadas pelos médiuns e dirigentes da instituição em prol 
da conquista do espaço e reconhecimento social dos trabalhos religiosos, as quais 
perpassam as esferas: a) institucional (através do credenciamento da Tenda Espírita 
de Umbanda São Jorge junto ao Conselho Mediúnico do Brasil e Federação 
Paranaense de Cultos Afro-Brasileiros), b) familiar (pois a instituição foi fundada 
pelos pais da atual dirigente, e esta tem a intenção de deixa-la sob o comando do 
filho), c) da saúde (intervenções voltadas a promoção da cura bem-sucedidas 
contribuem para o reconhecimento da eficácia do trabalho dos médiuns), d) da 
caridade (a qual permite o enaltecimento do caráter moral dos médiuns e dirigentes), 
e) através da articulação de formas de religiosidade não-institucionalizadas (como é 
o caso do catolicismo popular, uma prática tradicional no município de 
Clevelândia/PR), e f) da participação dos seus representantes na política (como foi o 
caso da fundadora e também do atual dirigente administrativo). Em linhas gerais, 
percebemos que, além de ser reconhecida entre os munícipes devido a organização 
de reuniões coletivas (sessões de atendimento/consultas e doações materiais), as 
práticas umbandistas se propagam por meio de ações individuais: o “ser 
umbandista” confere prestígio aos médiuns, que frequentemente são procurados em 
suas casas por indivíduos que buscam se beneficiar de benzimentos, conselhos ou 
palavras de apoio. Por este motivo, por parte dos dirigentes existe a preocupação 
em fornecer orientações para os médiuns, dado que os mesmos são considerados 
responsáveis pelo mantimento da boa reputação da instituição ante a sociedade 
clevelandense. Em consonância, destaca-se que a forma segundo a qual os 
médiuns dispõem-se a dialogar com a diversidade (dentro e fora do estabelecimento 
religioso), permitiu a caracterização da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge a 
partir do conceito de “entre-lugar” proposto por Homi K. Bhabha.  
 
Palavras-chave: Legitimação. Umbanda. Clevelândia. Entre-lugar. 
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ABSTRACT 

 
The present study encompasses an analysis on the legitimation of the São Jorge 
Umbanda Spiritist Tent, located in the oldest municipality of the southwestern region 
of the state of Paraná (PR), Clevelândia. To do so, this religious institution was 
considered over a timeline, built based on the rescue of historical, social and cultural 
specificities of the municipality. This mapping exercise, enriched by ethnographic 
data (including interviews, participant observation data collection, and documentary 
research), allowed the visualization of the trajectory of Umbanda practices since the 
mid-1960s (period when the São Jorge Umbanda Spiritist Tent was founded) up to 
the year 2017. The strategies used by the mediums and directors of the institution to 
guarantee space and social recognition of the religious work conducted were then 
identified. These encompass the following spheres: a) institutional (through the 
accreditation of the São Jorge Umbanda Spiritist Tent by the Brazilian Mediumship 
Council and Paraná State Federation of Afro-Brazilian Cults), b) family (since the 
institution was founded by the parents of the current director, who intends to leave it 
under the care of her son), c) health (successful interventions towards healing 
contribute towards the recognition of the efficiency of medium works), d) charity 
(which promotes praise towards the moral character of the directors), e) articulation 
of non-institutionalized religiosity forms (such is the case with popular Catholicism, a 
traditional practice in the municipality of Clevelândia/PR), and f) participation of their 
representatives in politics (such as the case of the founder and the current 
administrative director). In general terms, we realize that, in addition to being 
recognized among the citizens due to the organization of collective meetings (service 
sessions / consultations and material donations), Umbandist practices propagate 
through individual actions: "being a Umbandist" gives prestige to mediums, who are 
often sought in their homes by individuals seeking to benefit from blessings, advice 
or words of support. For this reason, on the part of the leaders there is the concern to 
provide guidelines for the mediums, since they are considered responsible for 
maintaining the good reputation of the institution before Cleveland society. The way 
in which people are willing to discuss diversity (within and outside the institution) 
allowed characterizing the São Jorge Umbanda Spiritist Tent based on the concept 
of “in-between” proposed by Homi K. Bhabha.  
 
Keywords: Legitimation. Umbanda. Clevelândia. In-between. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante do ‘altar’ de um terreiro, onde anjos de olhos azuis e cabelos cor 

de ouro intercalam imagens de índios, pretos-velhos, ciganos e hindus, torna-

se difícil para um observador “de fora” identificar com precisão a vertente étnica 

- ou a vertente religiosa - que serviu de matriz ao desenvolvimento das práticas 

umbandistas. Seria a Umbanda mais africana do que europeia? Menos 

indígena do que oriental? Mais branca? Menos negra? 

Mais complicado do que responder estas indagações, considerando o 

alto risco de tropeçar em rótulos, talvez seja identificar dentre tantos elementos, 

apenas um ao qual não nos sintamos inclinados a nomear ou teorizar a 

respeito (isto é, que não suscite lembranças, experiências ou memórias). Se, 

por exemplo, o leitor não conhece as feições e características dos Orixás, mas 

já participou de uma missa na Igreja Católica, o universo simbólico da 

Umbanda provavelmente não lhe parecerá estranho: os santos também estão 

lá (ainda que na qualidade de fragmentos de um todo maior). Em consonância, 

o grande desafio daquele que “observa de fora” é compreender que, no espaço 

sagrado dos terreiros, o significado atribuído a um único elemento não pode se 

estender aos demais.  

Conforme descreveu Roger Bastide (1973) e posteriormente reafirmou 

Renato Ortiz (1980), o diferencial da Umbanda reside justamente na forma 

segundo a qual a mesma propõe a articulação de símbolos distintos e, a partir 

deste movimento, apresenta uma nova proposta de significação consensual. 

Sendo assim, antes de buscar enquadrar a Umbanda colocando em suspenso 

o seu potencial integrador, faz-se mais prudente e interessante assumir que 

este é um de seus atributos essenciais. Aceitar essa premissa é o que justifica 

e torna possível o estudo dos processos de legitimação, diferenciação e 

emancipação da religião; se a recusássemos, teríamos de nos limitar a refletir 

sobre o seu processo de adaptação. No primeiro caso – onde se enquadram os 

objetivos deste trabalho - a ênfase recai sob a análise de estratégias de ação e 

propostas de diálogo (considerando a Umbanda em relação com a 

diversidade).  
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Nesta perspectiva, consideramos que no interior dos terreiros 

umbandistas os sincretismos não se resumem ao plano da sacralidade e 

tendem a gerar hibridismos socioculturais, apresentando novas possibilidades 

de negociação e reinterpretação para os indivíduos que frequentam estes 

locais e compartilham do mesmo sistema de crenças. Sabe-se que, embora os 

terreiros mantenham certas similitudes (os chamados postulados básicos que 

dão corpo à religião), cada segmento é livre para elaborar um padrão de 

funcionamento exclusivo (NEGRÃO, 1996). Consequentemente, discrepâncias 

no cronograma de atividades, períodos de funcionamento, formas de organizar 

os rituais e de acolher aqueles que batem às portas destas instituições são 

admissíveis, considerando que o teor da demanda é decisivo para o 

delineamento das estratégias de intervenção. Mas quais são estas estratégias 

e que transformações incitam? Por favorecer o contato e o intercâmbio de 

experiências, pode-se dizer que os rituais umbandistas contribuem para o 

esfacelamento dos discursos extremistas que sustentam determinadas 

bipolaridades (inferior/superior, dominante/dominado, branco/negro, etc.)? 

Tomando esta problemática como pano de fundo, a presente pesquisa 

compreende a análise do processo de legitimação do terreiro de Umbanda 

mais antigo da região sudoeste do Estado do Paraná, localizado no município 

de Clevelândia/PR. A escolha da cidade se justifica devido às suas 

especificidades históricas: um passado marcado pela prática da escravidão, 

por disputas e conflitos entre grupos étnicos (acirrados pelas investidas 

governamentais em prol do “progresso civilizacional”, que privilegiaram a 

inserção do homem branco, católico e trabalhador em detrimento dos 

posseiros, então qualificados como o “polo negativo” da sociedade).   

Na década de 1960, quando a presença dos colonos sulistas (os 

supostos representantes da “boa gente” (RENK, 2002) era majoritária, um 

homem negro, nordestino e aventureiro chamado José dos Pereira dos Santos 

funda a Tenda Espírita de Umbanda São Jorge no perímetro urbano da cidade 

de Clevelândia/PR. Face ao cenário hegemônico, sem ter vínculos de 

parentesco com os munícipes e tendo sido convidado a fixar residência na 

localidade por um sujeito desconhecido, o Dirigente da instituição e sua esposa 

elaboram estratégias para superar as perseguições e obstáculos, de modo que 
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ao longo do tempo as práticas religiosas foram se desenvolvendo e 

conquistando visibilidade. 

Após o falecimento de José e Dona Trindade (respectivamente, no ano 

de 2008 e 2009), assume o comando da instituição a filha Linda Jurema dos 

Santos Siqueira, que caracteriza o ofício religioso como uma maneira de 

manter o elo com os fundadores. Com base nos ensinamentos e lições que 

constituem o legado dos pais, a atual Mãe de Santo promove a atualização das 

estratégias de legitimação à luz dos desafios apresentados pela 

contemporaneidade.  

No intuito de evidenciar a dinâmica que permeia este jogo de mudanças 

e permanências, primeiramente buscamos situar a Tenda Espírita de Umbanda 

São Jorge em relação ao desenvolvimento das práticas religiosas no município. 

Os resultados deste exercício formam os dois primeiros capítulos que seguem 

o Detalhamento Metodológico (Capítulo 1). Porém, enquanto o Capítulo 2 trata 

especificamente da situação anterior a década de 1960 (onde apresentamos a 

periodização das práticas religiosas no cenário clevelandense), no Capítulo 3, 

as primeiras décadas de funcionamento da Tenda Espírita de Umbanda São 

Jorge são o foco da atenção. Apesar de ambas as seções possuírem caráter 

descritivo, a primeira alimenta-se em grande escala da literatura regional (fonte 

historiográfica), enquanto a segunda privilegia a narrativa dos médiuns mais 

antigos da instituição (história oral). 

De modo complementar, o Capítulo 4 abrange os dados coletados a 

partir da pesquisa etnográfica, onde constam informações referentes ao 

primeiro contato da pesquisadora com a Dirigente Espiritual, bem como a 

descrição interpretativa (GEERTZ, 1989a) dos rituais religiosos efetuados nas 

dependências da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge. Além disso, aspectos 

teológicos e doutrinários que caracterizam as práticas umbandistas e questões 

relacionadas a estrutura física do local foram retratadas.  

Os dois últimos capítulos compõem a segunda grande parte da 

pesquisa, e se diferenciam dos demais pela ênfase analítica. O objetivo central 

do Capítulo 5 foi esmiuçar as trajetórias dos médiuns, enfatizando os motivos 

particulares que justificam o ingresso individual na Tenda Espírita de Umbanda 

São Jorge. Aqui, temas como: a relação entidade-médium-consulente, cargos 

internos e ascensão hierárquica aparecem em destaque.  
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No capítulo seguinte, em especial, concentramos a reflexão em torno da 

questão norteadora da pesquisa, onde destacamos os argumentos que 

justificam a caracterização da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge a partir 

do conceito de “entre-lugar”, proposto pelo autor Homi K. Bhabha, em “O local 

da cultura” (2007). Neste momento buscamos demonstrar de que modo os 

elementos da cultura local aparecem nos rituais umbandistas, e qual como a 

Tenda Espírita de Umbanda São Jorge interage com outras formas de 

religiosidade (institucionalizadas e não institucionalizadas) existentes no 

município de Clevelândia/PR. Por fim, apresentamos o apanhado geral dos 

resultados da pesquisa, onde ressaltamos a necessidade da instauração de um 

novo olhar sob a cultura regional.  
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1 DETALHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Para compreender o processo de legitimação da Tenda Espírita de 

Umbanda São Jorge no município de Clevelândia/PR, optou-se pelo 

desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa. Segundo Gil (1999), estudos 

qualitativos privilegiam dados oriundos da interação do(a) pesquisador(a) com 

pessoas que tiveram (ou tem) envolvimento com o tema a ser explorado. Neste 

caso: os médiuns umbandistas (interlocutores-chave) e moradores locais 

(informantes gerais).  

Ademais, esta pesquisa se caracteriza como Estudo de Caso (GOODE; 

HATT, 1973), visto que reúne informações a respeito de um determinado objeto 

(a Tenda Espírita de Umbanda São Jorge), e reconhece a relevância do seu 

caráter unitário. Segundo André (1995) esta modalidade de estudo deve ser 

utilizada quando: a) os pesquisadores demonstram interesse em conhecer as 

particularidades de uma instância, b) quando a maior preocupação está em 

responder onde e como um fenômeno específico ocorre, e c) “[...] quando se 

busca descobrir novas hipóteses teóricas, novas relações, novos conceitos [...]” 

em torno de determinada realidade (ANDRÉ, 1995, p. 51-52).  

Os objetivos do nosso estudo afinam-se a estas três prerrogativas. 

Sobretudo porque elas fornecem suporte para a abordagem da noção de 

processo, isto é, permitem a consideração do objeto de pesquisa sob o prisma 

da continuidade. Outrossim, cabe esclarecer de antemão que o conceito de 

processo empregado neste trabalho, apesar de dialogar com a ideia de 

desenvolvimento, não é compreendido com base no estabelecimento de um 

senso de linearidade cumulativo (BHABHA, 2007; LE GOFF, 1990). Ou seja: é 

um termo utilizado para nomear a ocorrência de mudanças e nuances a partir 

de uma linha cronológica específica (demarcada com base no período de 

fundação da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge até o ano de 2017, quando 

concluímos a pesquisa de campo) mas que não alude a padrões ideais de 

evolução. Assim, o termo torna-se fundamental na medida em que favorece a 

visualização das estratégias e ações desenvolvidas ao longo do período 
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supracitado, sem dar margem para rotulações do tipo: “melhor” ou “pior”, “ruim” 

ou “bom”.  

 

1.1 ESTRATÉGIAS INERENTES A COLETA DE DADOS 

 

Para a obtenção dos dados oriundos do campo, seguimos as 

orientações da pesquisa etnográfica, cujo objetivo primordial é facilitar o 

emparelhamento crítico da teoria com o vivido, sendo útil ao passo que 

contribui para o desvelamento dos fenômenos sociais a partir do contraponto 

realizado pelo pesquisador (MERLEAU-PONTY, 1994; PEIRANO, 1995).  

Conforme apontam Rocha e Ecker (2008, p. 1), 

 
A prática da pesquisa de campo etnográfica responde, pois, a uma 
demanda científica de produção de dados de conhecimento 
antropológico a partir de uma inter-relação entre o(a) pesquisador(a) 
e o(s) sujeito(s) pesquisados que interagem no contexto [...] o 
exercício do olhar (ver) e do escutar (ouvir) impõe ao pesquisador ou 
a pesquisadora um deslocamento de sua própria cultura para se 
situar no interior do fenômeno por ele ou por ela observado através 
da sua participação efetiva nas formas de sociabilidade por meio das 
quais a realidade investigada se apresenta.  

 
Cabe salientar que a pesquisadora residiu durante um mês na cidade de 

Clevelândia (19 de julho a 20 de agosto do ano de 2017), para fins exclusivos 

de pesquisa.  A intenção foi “viver a cidade”, fazendo uso dos espaços públicos 

(praças, ruas, comércio, padarias) para interagir com os moradores locais - 

principalmente os mais antigos, no intuito de obter maiores informações sobre 

a década de 1960, e representantes e adeptos de outras modalidades 

religiosas.  

Complementando as informações obtidas diretamente por meio da 

realização de conversas informais e entrevistas, a pesquisadora participou de 

dois cultos evangélicos e de duas missas efetuadas na Igreja Matriz. Também 

realizou visitas a Biblioteca Cidadã, Prefeitura Municipal (setores da Secretaria 

da Educação e da Secretaria da Cultura), Museu Municipal e Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais – onde tornou-se possível acessar e scanear 

documentos antigos referentes a história do município.  

Durante o tempo de estadia, foram efetuadas visitas à Tenda Espírita de 

Umbanda São Jorge nas sextas-feiras a noite (quando acontecem as sessões 
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de atendimento abertas ao público), e na reunião de estudo doutrinário do mês 

(efetuada numa quarta-feira). Foram realizadas apenas duas entrevistas com 

os médiuns neste período, pois o foco de atenção estava voltado ao entorno da 

instituição. As entrevistas com os médiuns ocorreram ao longo das visitas 

efetuadas à cidade (tanto antes quanto depois do período de estadia), 

mediante agendamento prévio. 

 

1.1.1 Entrevistas 

 

As entrevistas efetuadas com os médiuns da Tenda Espírita de 

Umbanda São Jorge foram gravadas a partir da assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido1. O critério de seleção dos interlocutores 

deu-se por conveniência (MINAYO, 2008), portanto, a amostragem não é 

probabilística. Foram entrevistados todos os indivíduos que, após terem sido 

comunicados a respeito dos objetivos do estudo, demonstraram interesse e 

disponibilidade em contribuir.  

Os interlocutores foram nomeados de acordo com a ordem de realização 

das entrevistas. Portanto, o Médium 01 refere-se ao primeiro entrevistado, o 

Médium 02 ao segundo, e assim sucessivamente. Apenas a Dirigente Espiritual 

(Linda Jurema dos Santos Siqueira) o Dirigente Administrativo (Valdir dos 

Santos Siqueira), assim como a Mãe Pequena (Maria Salete Müller da Silva), o 

Ogã da Terreira (Luíz Carneiro da Silva) e o Ogã de Atabaque e Cânticos 

(Helder Siqueira dos Santos) demandaram e permitiram diferenciação. 

O total de entrevistados é vinte (20). Porém, o número de entrevistas 

efetuadas totaliza quarenta e oito (48), e o número de gravações sessenta e 

uma (61) - considerando que algumas entrevistas tiveram de ser 

desmembradas em função de interrupções necessárias. Os casais de médiuns 

foram entrevistados em conjunto (sendo que em uma destas situações a 

Dirigente Espiritual se fez presente, a pedido dos interlocutores). Com alguns 

membros da família dos responsáveis pela instituição, e também com a Mãe 

Pequena e o Ogã da Terreira foram realizadas mais de duas entrevistas.  

                                                           
1
 Apêndice I.  
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Para todos os médiuns, foram redigidas as mesmas perguntas 

(readequadas ao contexto da conversação). Portanto, a estrutura do diálogo 

abrange os princípios da entrevista semiestruturada em profundidade. Esta 

técnica de investigação empírica é indicada  

 
quando o pesquisador, diante de uma temática norteadora, e tendo a 
narrativa como referência principal, realiza outras indagações, na 
busca da compreensão do que o participante está narrando. Ou seja, 
são indagações em torno de um questionamento norteador, que tem 
por objetivo a busca de sentido para o pesquisador em relação à 
pergunta e/ou ao objetivo central da investigação. Nesses 
questionamentos que giram em torno de um item norteador será 
possível observar o que se denomina de ‘flexibilidade’ na postura do 
pesquisador, os quais, necessariamente, devem estar ancorados na 
narrativa do participante. Entende-se que é essa postura que 
subsidiará a técnica de aplicação da entrevista em profundidade 
como instrumento. Assim, a entrevista ‘não busca respostas 
verdadeiras, mas sim, subjetivamente sinceras’ (MORÉ, 2015, p. 128-
129). 

 

Aos médiuns também foi esclarecido que perguntas poderiam ser 

redigidas à pesquisadora, uma vez que o momento da entrevista se configura 

enquanto rica oportunidade de troca de informações e conhecimentos 

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 1996). 

A grande parte das conversas efetuadas com os moradores locais não 

foram gravadas. Porém, o dia e o local onde os diálogos aconteceram foram 

registrados. O número de informantes gerais que contribuíram para o 

fornecimento de informações (com tempo de conversação superior a vinte 

minutos) totaliza doze (12).  

 

1.1.2 Observação-participante 

 

 O emprego da técnica da observação-participante se justifica nos casos 

em que se percebe a necessidade de buscar um certo grau de implicação 

(FINO, 2003) nas atividades desenvolvidas por um grupo específico, e, neste 

sentido, requer um esforço constante de aproximação e afastamento (VELHO, 

1978) por parte dos pesquisadores. Observar e participar, em termos 

antropológicos, compreende, pois, a administração e a interpretação das 

sensações de familiaridade e estranhamento que a experiência de estar in loco 

suscita (DA MATTA, 1978). 
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No caso de propostas que compreendem o estudo de rituais religiosos, 

usufruir da observação e da entrevista em paralelo é fundamental. Afinal, 

conforme pontua Cardoso de Oliveira (1996): de nada adianta observar uma 

modalidade de culto sem ao menos tentar compreender o sistema de crenças 

que lhes dá sustentação. Por isso o contato com os envolvidos é fundamental. 

Transpondo tais considerações ao universo pesquisado, salienta-se que 

a participação nos rituais umbandistas ocorreu logo após o primeiro contato 

com a Dirigente Espiritual, que autorizou a presença da pesquisadora nas 

dependências da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge para fins acadêmicos. 

A este respeito, ressalta-se que o total de Giras assistidas totaliza treze (13): 

três durante o segundo semestre do ano de 2016, seis durante o primeiro 

semestre de 2017 e quatro durante o segundo semestre de 2017.  

 

1.1.3 Formas de “manejar” os Diários de Campo 

 

Acerca das formas de registrar as percepções oriundas da observação-

participante, a pesquisadora optou pela produção de dois diários de campo. 

Num, constam informações referentes ao aspecto físico, formas de uso do 

espaço da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge pelos respectivos médiuns e 

população assistida, descrição da aparência e do vocabulário utilizado por 

estes sujeitos no contexto ritualístico, etc. Noutro, foram registradas as 

sensações e sentimentos decorrentes da experiência de campo de forma 

livremente. Vale salientar, neste sentido, que os registros escritos foram 

efetuados instantes após a conclusão dos rituais.  

Além dos Diários de Campo, um pequeno caderno fora utilizado para a 

anotação de frases e insights relacionados à problemática de pesquisa. Este 

caderno permaneceu à mão da pesquisadora durante todo o trajeto, e, 

portanto, menções de cunho bibliográfico (pequenas citações e sugestões de 

leitura) podem ser encontradas em suas páginas. 

Foram escolhidos e agendados dias específicos para a produção de 

fotografias e vídeos dos rituais. Na fase inicial da pesquisa de campo, os 

médiuns foram comunicados pela Mãe de Santo que a pesquisadora utilizaria 

recursos eletrônicos durante as Giras. Todavia, embora a Dirigente Espiritual 

tenha demonstrado abertura para o registro de imagens, a pesquisadora optou 
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por conversar individualmente com os médiuns, buscando não desrespeitar o 

seu espaço. Portanto, cabe destacar que as imagens incluídas ao longo da 

pesquisa foram todas produzidas a partir do segundo semestre do ano de 

20172.   

Durante o processo de interpretação dos “achados etnográficos”, todas 

as modalidades de registro foram constantemente revisitadas. A intenção foi 

separar as formas de perceber e conhecer o universo estudado (pela via da 

teoria, pela via empírica e pela via reflexiva) para, posteriormente, misturá-las. 

A partir deste movimento, que compreende idas e vindas constantes 

(GOLDMAN, 2003), a versão final do texto científico foi sendo construída e 

lapidada. Logo, os conteúdos oriundos da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 

de campo foram sendo trançados em conjunto, de modo que o esqueleto da 

dissertação não comporta um capítulo só teórico e um capítulo exclusivamente 

reservado para a apresentação dos dados.   

 

1.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Segundo Godoy (1995), a pesquisa documental compreende a utilização 

(e o exame) de materiais de natureza diversa, que podem ser considerados 

indicadores de uma época ou fenômeno específico. No caso desta pesquisa, 

os documentos históricos aos quais se teve acesso compreendem: a) 

reportagens veiculadas em jornais (disponibilizadas pelos moradores locais 

entrevistados, mapas e transcrição de cartas disponíveis (online) nos sites do 

Arquivo Público do Estado do Paraná e da Cúria Diocesana de Palmas), e b) 

Fotografias, gravações de vídeo antigas, Livros de Presença, Estatutos, 

Regimento Interno e Atas pertencentes ao acervo pessoal dos atuais Dirigentes 

da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge.  

Com base nas informações contidas nos Livros de Presença da Tenda 

Espírita de Umbanda São Jorge3, onde constam as assinaturas dos médiuns 

de acordo com o ano de frequência, elaboramos um gráfico (incluso no 

Capítulo 6). O intuito foi verificar se a presença de indivíduos com sobrenomes 

                                                           
2
 As ocasiões em que o registro fotográfico dos rituais fora prioritário não estão incluídas no 

número total de Giras referenciado no item 1.1.4 deste capítulo.  
3
 Exemplo: Anexo I.  
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de origem italiana, alemã ou brasileira apresentam maior ou menor grau de 

participação nas atividades religiosas num período ou noutro. Para 

salvaguardar a identidade dos indivíduos, os seus nomes foram omitidos. 

 

 

1.3 SINGULARIDADES DA CONSTRUÇÃO DO TEXTO E PERSPECTIVA DE 
ANÁLISE 

 

Ao longo da produção do texto científico, o objetivo foi construir uma 

linha de raciocínio compreensiva, fazendo uso do exercício de significação 

efetuado pelos interlocutores. Neste sentido, termos específicos utilizados para 

pelos próprios para aludir ao universo umbandista foram mantidas. Em nota, 

constam breves explicações fornecidas pelos interlocutores e/ou definições 

oriundas de dicionários de Umbanda (BARBOSA JÚNIOR, 2016a; PEIXOTO, 

2011) que apresentam compreensão similar.  

Como exemplo, citamos a palavra Terreira. Através de pesquisa 

bibliográfica verificamos somente as variações: “Terreiro”, “Centro” e “Tenda” 

de Umbanda. Mas entre os médiuns, “Terreira” é um termo utilizado com 

frequência. Reconhecendo o sentido particular que lhe é atribuído – remetendo 

à ideia de “segunda casa” –, optamos pela sua preservação.  

A organização do conteúdo oriundo da transcrição das entrevistas foi 

feita com base nas perguntas básicas que lhes foram dirigidas. As mesmas 

foram transcritas em conjunto, e aos poucos, no intuito de melhor visualizar a 

contribuição de um médium em relação ao outro4. A partir daí, selecionamos os 

trechos que julgamos serem capazes de tangenciar as considerações de todos 

para compor a versão final do texto.  

As singularidades inerentes à dinâmica de conversação (os excedentes 

simbólicos5) foram igualmente registradas. Mas, neste caso, analisadas 

isoladamente. No Capítulo 5, onde discutimos as trajetórias individuais dos 

interlocutores, enfatizamos tais informações.  

                                                           
4
 Sendo assim, destaca-se que a primeira pergunta foi transcrita, e, na sequência, todas as 

respostas fornecidas pelos interlocutores. Somente então, iniciamos a transcrição da segunda 
pergunta, acompanhada de suas respectivas respostas, e assim até encerrar a transcrição das 
entrevistas que seguiram roteiro semi-estruturado.   
5
 Na concepção de Cardoso de Oliveira (1996).  
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No que tange o momento de análise, optamos pela técnica 

hermenêutica, a qual abrange dois movimentos inseparáveis: o verbal (e/ou 

gramatical) e o psicológico. Para Cardoso, Santos e Alloufa (2013, p. 5), 

enquanto  

 

[...] o momento de interpretação gramatical analisa o discurso, o uso 
das palavras, os conceitos [...] o momento psicológico transcende o 
sentido objetivo das palavras, e se dá quando o intérprete se propõe 
a reconstruir as ‘intenções’ do sujeito que proferiu as palavras [...].  

 

Deste modo, ao invés de simplesmente apresentar o conteúdo das 

entrevistas e compará-las ao referencial bibliográfico, propomos uma análise 

interpretativa, onde a literatura foi readequada aos dados provenientes do 

campo, e não o contrário. Em algumas situações, lançamos mão de pequenos 

esquemas e imagens elucidativas (inseridos nos Capítulos 5 e 6).  

Após a conclusão de grande parte do trabalho, cópias do mesmo foram 

entregues aos Dirigentes (Espiritual e Administrativo) da Tenda Espírita de 

Umbanda São Jorge. Em seguida, fora agendado um horário para a apreciação 

conjunta do trabalho. Durante seis horas a fio, a pesquisadora dispôs-se a 

sanar as dúvidas de ambos os Dirigentes e ouvir as suas impressões e 

sugestões - que, em geral, apontaram a necessidade de substituição de alguns 

termos. Por exemplo: a Pemba. Segundo a atual responsável pelas atividades 

mediúnicas da instituição, este é um artefato produzido na África e 

comercializado por casas especializadas em utensílios religiosos afro-

brasileiros. Serve para desenhar Pontos Riscados pelos médiuns 

(incorporados) durante as Giras. Sem ter conhecimento acerca deste objeto, 

primeiramente a pesquisadora o havia descrito como sendo “giz”. Isso foi 

corrigido após o feedback. Sendo assim, destaca-se que os Dirigentes (bem 

como o Ogã da Terreira e a Mãe Pequena) contribuíram ativamente para a 

construção do trabalho escrito.  

No que se refere a maneira segundo a qual a pesquisadora se situa ao 

longo do texto, destaca-se que a alternância de pronomes pessoais foi 

intencional. Assim, nos momentos em que a descrição da experiência in loco 

foi privilegiada (como é o caso do Capítulo 3), o uso da primeira pessoa do 

singular (“eu fui”, “eu percebi”, “eu vi”, etc.) foi mantida. Em contraste, quando 
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os resultados do exercício de análise e interpretação aparecem em evidência, 

optou-se pela conjugação verbal na primeira pessoa do plural (“percebemos”, 

“identificamos”, “observamos”, etc.) – visto que as conclusões propostas foram 

elaboradas com base na literatura e a partir de debates e discussões junto ao 

professor orientador).  

 

 

 

2 UMA BREVE HISTÓRIA DAS PRÁTICAS RELIGIOSAS DO MUNICÍPIO DE 
CLEVELÂNDIA/PR 

 
“Tudo o que é do presente tem sua raiz no 
passado; assim, é impossível dar começo a 
qualquer narrativa, seja ela a da história de um 
homem seja ela a de um acontecimento, sem 
que um olhar a ele seja lançado.” 

(Alexandre Dumas) 

 

Neste capítulo, apresentamos a trajetória das práticas religiosas 

desenvolvidas no cenário clevelandense. O objetivo foi resgatar os precedentes 

da instalação da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge. Para tanto, os dados 

foram sistematizados por meio da realização de um exercício de periodização, 

elaborado com base no estudo de Diel e Tedesco (2007) - pesquisadores que 

se dedicaram a resgatar as práticas religiosas na cidade de Palmas/PR.  

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DO CATOLICISMO POPULAR NO CENÁRIO 

CLEVELANDENSE (1840-1900)  

 

Clevelândia é o município mais antigo da região sudoeste do Estado do 

Paraná. De acordo com o IBGE (2017), atualmente o seu território compreende 

703,638 km², o número de habitantes totaliza 17.240, configurando-se 

enquanto um município de pequeno porte. Contudo, até o final da década de 

1880, Clevelândia (então denominada Bella Vista) abraçava todo o território 

regional, e, por este motivo, sua população era o triplo maior – ainda que muito 

dispersa. O desmembramento do município veio a ocorrer somente na década 
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de 1950, fato que propiciou a formação de mais de oito cidades e rendeu-lhe o 

apelido de “mãe do sudoeste” (VIECILI, 2003).  

De maneira geral, a literatura (WACHOWICZ, 1985, 2001; DIEL, 1996; 

VIECILI, 2003; MONDARDO, 2007; ORTOLAN, 2017) nos permite observar 

que o município de Clevelândia possui três marcos fundantes: o ano de 1846 

(quando ocorre o desbravamento dos chamados Campos de Palmas de Baixo, 

a partir da construção da Estrada das Missões), o ano de 1864 (quando é 

instalada uma colônia militar às margens do rio Chopim para guarnecer a 

fronteira brasileira), e o ano de 1870 (quando o Alferes Manoel Ferreira Bello – 

um dos integrantes da comitiva do bandeirante curitibano Pedro Siqueira 

Cortês – doa 300 alqueires de terra para a formação de uma Freguesia: o 

berço do povoado). Além disso, outras datas importantes são os anos 1892 

(quando a localidade conquista o título de município) e 1908 (ocasião em que o 

mesmo é (re)batizado em homenagem ao presidente americano Cleveland, 

que beneficiou o Brasil na Questão das Missões).  

Até meados do século XIX, a presença do homem branco ao longo do 

território sudoestino não era expressiva. A população era dispersa e formada 

por indígenas Kaingang. Havia a presença de estancieiros portugueses (os 

bandeirantes), militares, escravos e tropeiros na localidade, mas a ausência de 

um núcleo administrativo dificultava a articulação dos habitantes em forma de 

povoado (VIECILI, 2003).  

A exemplo do que ocorreu em todo o país, a presença portuguesa no 

início da colonização caucionou uma onda de violência contra a população 

indígena, de modo que a situação era um “verdadeiro faroeste”: 

 

[...] os índios da raça Kaingang, eles já eram povoadores dos 
Campos de Palmas de Baixo, e na época o pessoal que veio de 
Guarapuava, os bandeirantes, eram considerados intrusos. Então 
alguns índios rebeldes que se opunham aos fazendeiros que vinham 
chegando, atacavam as fazendas como represália. Meu bisavô era 
um dos coronéis da comitiva do Pedro Siqueira Cortês, e ele contava 
que os índios matavam crianças, matavam os proprietários, os donos 
das fazendas, era como uma coisa típica de um faroeste americano. 
Afinal, aqui também era um Oeste, só que um Oeste brasileiro! [...] 
Em resposta, um pessoal se organizava para ir atrás dos índios, 
matavam os índios também...então teve um conflito muito grande, na 
época, porque a gente precisa lembrar sempre que esta região não 
foi dada aos bandeirantes, ela foi conquistada pelos bandeirantes. 
Ocorreram muitas mortes, teve muito sangue. Clevelândia, e a região 
sudoeste como um todo, tem uma história que é bonita do ponto de 
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vista dos aventureiros, mas que é uma história de aventura muito 
triste. Ao mesmo tempo que foi conquistada com muito suor, também 
foi conquistada com muitas lágrimas (INFORMANTE GERAL 01, 22 
de julho de 2017). 

 

Apesar de enfatizar o conflito existente entre colonizadores e 

colonizados, faz-se imprescindível atentar para o fato de que entre os próprios 

grupos indígenas haviam desavenças (sobretudo entre os aldeados e não 

aldeados), a respeito do firmamento de alianças com os brancos (DURAT, 

2011). Por não representarem um grande grupo coeso, torna-se difícil resgatar 

com rigor as especificidades das suas práticas religiosas, embora a literatura 

aponte algumas características básicas a respeito: o culto a natureza deificada 

e a manipulação de elementos para gerar efeitos mágicos (OLIVEIRA, 2008). 

Tais aspectos caracterizam as práticas Xamânicas, que na cosmologia 

Kaingang são dominadas pelos chamados Kudja: profundos conhecedores do 

poder das matas e das florestas (BAPTISTA DA SILVA, 2002).  

Neste contexto sertanejo, onde a ausência de meios de transporte e 

comunicação dificultavam a formação e ampliação do número de capelas, uma 

evangelização mais sistematizada, dentro dos moldes do Catolicismo Oficial 

tornou-se inviável (DIEL; TEDESCO, 2007). Vale frisar que antes da criação da 

Diocese de Curitiba (que ocorreu em 1892), o Paraná era atendido pela 

Diocese de São Paulo, cujo sistema de organização entre Igreja e Estado era o 

padroado. Sendo assim, diferente do que ocorreu no Estado de Santa Catarina 

(que estava interligado à Diocese do Rio de Janeiro e, portanto, sofria forte 

influência do catolicismo romano), no sudoeste do Estado do Paraná os 

serviços religiosos foram primeiramente executados pelos chamados padres 

seculares (SANTOS, 2005).  

Segundo Mesquita (2015), o clero secular estava dividido em: alto 

(composto pelos bispos e outros dignatários) e baixo (composto por padres e 

capelães). De acordo com o autor, estes últimos eram os mais próximos do 

povo, mas em contrapartida viviam isolados de seus colegas de ministério e 

longe dos olhos de seus superiores.  

Dentre as responsabilidades dos padres, estava a realização de visitas 

às capelas espalhadas pela região para efetuar casamentos, batismos, 
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confissões, novenas e missas6; os bispos, por sua vez, costumavam visitar 

somente as paróquias, e nestas ocasiões analisavam os relatórios das 

atividades desenvolvidas durante o ano pelos seus subordinados, fornecendo-

lhes orientações (DIEL; TEDESCO, 2007).  

Todavia, em decorrência dos grandes intervalos de tempo que 

intercalavam uma visita e outra, a assistência religiosa tornou-se porosa. 

Grande parte dos habitantes locais, apesar de reconhecer a figura dos 

representantes da Igreja, não sabia quais eram as suas reais funções e 

incumbências. Tanto que, conforme aponta Santos (2005), poucos indivíduos 

(cerca de três ou quatro) compareciam para as celebrações coletivas 

realizadas no âmbito das Igrejas sudoestinas. Isso motivou muitos padres a 

deixarem o sacerdócio em segundo plano para se dedicarem a outras 

atividades. 

Diante da ausência dos clérigos, modalidades preferenciais de vida 

distanciadas dos padrões da hierarquia sacramental católica foram se 

desenvolvendo e ganhando força (JURKEVICS, 2004). Tornou-se comum entre 

os moradores de Clevelândia e arredores a reserva de um “cantinho” de suas 

próprias casas para o assentamento de velas, imagens de santos e divindades. 

Outrossim, não eram os pés do padre que os mesmos procuravam para se 

ajoelhar, rezar, endereçar pedidos ou fazer promessas, mas, sim, os pés da 

mesa de madeira onde haviam estruturado tal modesto e caseiro altar.  

De pouco sacramento e pouca missa, mas de muita reza e devoção 

constituía-se esta forma privatizada de exercitar a fé (HOORNAERT, 2002), a 

qual muitos estudiosos – como é o caso de Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

Cândido Procópico Ferreira Camargo, Thales de Azevedo, Alba Zaluar, Carlos 

Rodrigues Brandão, entre outros – denominam “catolicismo popular” ou 

“catolicismo do povo”. Vale frisar que o termo popular empregado por estes 

autores alude ao processo de releitura do catolicismo por parte de indivíduos 

menos preocupados com o estabelecimento de vínculos institucionais com a 

                                                           
6
 Segundo Santos (2005), o primeiro padre que a vasta região dos Campos de Palmas recebeu 

foi Ponciano José de Araújo, que acompanhou o bandeirante Ferreira dos Santos em suas 
expedições com destino à localidade no ano de 1840. Dois anos depois, Ponciano José de 
Araújo foi substituído por Manuel Chagas, seguido do padre Joaquim Gonçalves Pacheco 
(1852), padre Francisco Chavier Pimenta (1854), padre Dionísio Cararo (1870), e padre José 
Bilbao (1878).  
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Igreja, e mais interessados em participar de atividades religiosas que 

contribuíssem para o enfrentamento das dificuldades diárias. Lhes interessava 

da religião oficial apenas os princípios e práticas que podiam ser adaptados ao 

seu estilo de vida, isto é, reinventados à luz das suas necessidades e 

perspectivas (MINAYO, 1994). 

Em consonância, destaca-se que até 1890 não se tem notícias da 

instalação de instituições de saúde (hospitais e enfermarias) no cenário 

clevelandense. Deste modo, o desenvolvimento de estratégias de intervenção 

e cuidado à saúde dos moradores locais também ficavam a cargo de leigos, 

que frequentemente recorriam à religiosidade para conferir significado aos 

sinais e sintomas de sofrimento (físico e psicológico). Aqueles que se 

dispunham a compartilhar o conhecimento reunido a partir deste exercício, 

prestando atendimento à população, eram frequentemente referenciados como 

“remedieiros/as” e “curandeiros/as”7. 

Estas condições permitiam que as queixas fossem acolhidas em seu 

contexto de origem visto que, de acordo com Minayo (1988) e Miranda (2017), 

de um modo geral os próprios curandeiros estavam à mercê das mesmas 

circunstâncias que afetavam os enfermos, e tentavam auxiliá-los levando em 

consideração a própria experiência de vida. Assim, a filiação cultural destas 

práticas deixava-se transparecer no conteúdo das orações, nas nomenclaturas 

atribuídas às doenças, nas formas específicas de propor soluções para os 

obstáculos cotidianos e de teorizar sobre o futuro.  

Transpondo tais considerações ao contexto do sudoeste paranaense, 

especificamente no que se refere ao território de Clevelândia (entre 1855-1900) 

percebe-se que o desenvolvimento do catolicismo santorial trazido pelos 

estancieiros portugueses, somaram-se a outros saberes e práticas, como, por 

exemplo o conhecimento inerente aos processos de produção de chás para a 

promoção da cura (característico dos indígenas Kaingang), e a exaltação das 

forças elementares da natureza (característica das religiões de matriz africana). 

Há de se acrescentar, ainda, a contribuição dos tropeiros para o 

aprimoramento e difusão das práticas religiosas neste período, visto que devido 

ao seu estilo de vida errante, desempenhavam a função de mensageiros – 

                                                           
7
 Expressões utilizadas pelo Informante Geral 11 (28 de julho de 2017).  
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levando e trazendo recados, compartilhando vivências, valores e crenças 

(PAES, 2001). Como sinais de influência do tropeirismo sob o desenvolvimento 

das práticas religiosas, podem ser citados, segundo Frasson e Gomes (2013), 

a propagação de “[...] crendices e lendas, como aparições da Virgem Maria, do 

Monge João Maria [...] o conhecimento ainda hoje difundidos da ‘medicina 

tropeira’, como benzimentos, simpatias, tratamentos com sangria e outros 

procedimentos [...]” (FRASSON; GOMES, 2013, p. 7).  

Neste viés, fazendo menção ao período em que o monge João Maria 

circulava na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, um 

antigo morador de Clevelândia que se identifica como descendente de 

tropeiros, descreve: 

 
O profeta João Maria, um andarilho que não comia carne, receitava 
chá de ervas, tinha fama de curandeiro [...] Era também conhecido da 
minha avó Brasilicia a qual costumava levar queijo no local onde ele 
ficava acampado. Em uma tarde, ouviu dele uma previsão 
preocupante: ‘eu sei que o seu marido não acredita em mim, mas 
diga pare ele pegar a família e fugir desta fazenda o mais breve 
possível, porque vai haver uma grande revolta e todos correm risco 
de vida se aqui permanecerem’.  Retornando para a casa, minha avó 
disse ao marido sobre a previsão mas ele realmente não acreditou e 
respondeu: ‘não seja boba em acreditar nesse homem, a região toda 
está calma, ninguém comenta absolutamente nada, imagina se vai 
haver alguma revolta’, [...] Dois dias depois do alerta do profeta [...] as 
planícies amanheceram tomadas de invasores, o que obrigou o meu 
avô a abandonar a fazenda, fugindo com seus familiares [...] No 
Paraná, os olhos d’água, pequenas fontes benzidas por São João 
Maria, anos mais tarde, nunca secaram. Inclusive, eu conheço alguns 
situados em fazendas daqui de Clevelândia que realmente 
permanecem até hoje (INFORMANTE GERAL 02, 19 de julho de 
2017)

8
.  

 

Vale frisar que João Maria é um personagem composto: sujeitos 

distintos foram sintetizados na figura de um só pela via da fé. Segundo 

Machado (2013), dentre eles estão João Maria de Jesus (Anastás Marcaf, de 

origem síria, que esteve junto aos maragatos na Revolução Federalista em 

1894) e José Maria de Agostinho (desertor militar chamado Miguel Lucena de 

Boaventura, anti-republicano que participou ativamente da Guerra do 

Contestado (1912-1916).  

                                                           
8
 Entrevista efetuada por Nilton Luís Pacheco Loures e disponibilizada à pesquisadora com 

permissão para a reprodução integral. O fornecedor comunicou que esta mesma entrevista 
seria enviada para publicação num Jornal Local.  
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Contudo, cabe salientar que o possível monge mencionado pelo 

informante nas primeiras linhas do relato acima, trata-se de João Maria 

D’Agostini (italiano que viveu no Cerro do Campestre em Santa Maria/RS 

durante os dois últimos anos da década de 1840). Este monge tinha uma 

relação bastante próxima com a estrutura da Igreja Católica, mas era 

considerado um leigo penitente com restrito conhecimento do evangelho 

(KARSBURG, 2014). D’Agostini contribuiu para a expansão do culto a Santo 

Antão (um Santo Abade que viveu isolado no Egito), considerado protetor dos 

animais cavalares e, portanto, referenciado constantemente nas orações dos 

tropeiros (MACHADO, 2013).  

Especificamente no que se refere às andanças do monge pelo município 

de Clevelândia, conforme apontam os resultados de pesquisa realizada por 

Mussini (2013), estima-se que o mesmo tenha visitado a localidade no período 

entre os anos 1898 e 1910, e que já nesta época a sua fama de santo era 

bastante conhecida entre os habitantes da região em decorrência das suas 

ações caridosas, voltadas ao atendimento de indivíduos pobres, abandonados, 

explorados e enfermos. Contudo, ressalta-se que não eram somente os grupos 

financeiramente desfavorecidos que atribuíam ao monge poderes 

sobrenaturais, evidenciando que as práticas do catolicismo popular recusavam 

rótulos de classe.  

 

2.2  A ATUAÇÃO DOS FRANCISCANOS (1903-1910) 

 

De acordo com Fausto (1991), em decorrência da Proclamação da 

República no ano de 1889, o relacionamento da Igreja com o Estado se 

modifica: o sistema do padroado é extinto, de modo a priorizar a romanização 

das práticas religiosas que se afinavam à ideologia progressista do novo 

regime.  

A partir daí a vinda de padres estrangeiros para o sudoeste do Estado 

do Paraná passa a ser fortemente estimulada – pois se acreditava que a única 

possibilidade de reformar o clero brasileiro, de modo a resgatar o povo da 

“ignorância e da superstição”, seria mediante a atuação de religiosos europeus 
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(OLIVEIRA, 1976, p.133). A intenção era fixar representantes clericais nas 

capelas e igrejas existentes.  

Em 1892, é instituída a Diocese de Curitiba, a qual a Paróquia de 

Palmas/PR passa a pertencer (DIEL; TEDESCO, 2007). Nesta época, o 

município de Clevelândia já contava com uma capela, fundada no ano de 1883, 

junto ao cemitério da povoação. Mas é somente no início do século XX, após a 

visita do bispo Dom José de Camargo Barros à localidade que a construção de 

um “Templo digno para o culto da santa religião” começa a ser engendrada 

(VIECILI, 2003).  

Preparava-se o terreno para a chegada dos missionários Franciscanos, 

que se dirigiram ao jardim das araucárias na primeira década de 1900, 

imbuídos do dever de propagar o “novo catolicismo”, ortodoxo e tridentino, 

caracterizado pelo respeito à hierarquia, disciplina e formação religiosa (DIEL; 

TEDESCO, 2007). Nesta época, a região dos Campos de Palmas tinha a fama 

de ser um antro de selvageria e barbárie – devido a propagação dos relatos de 

confrontos sangrentos entre indígenas e bandeirantes. Tendo isso em vista, o 

Papa Leão XIII julgou ser urgente e necessário o envio de agentes 

apaziguadores para dialogar com os indígenas que se encontravam aldeados 

no sudoeste do Estado (VIECILI, 2003; DIEL, TEDESCO 2007).  

Os dois religiosos nomeados para o cumprimento desta tarefa foram 

Solanus Schmitt e Redemtus Kullmann, dois padres alemães filiados à Ordem 

Franciscana (BISPO, 2014). Ao adentrarem os Campos de Palmas, os mesmos 

encontram a Paróquia da região em estado de total abandono por parte do 

Vigário Achilles Saporitti, que havia negligenciado o exercício religioso para 

dedicar-se à criação de gado nos arredores dos chamados Campos do Erê9.  

Deste modo, as primeiras notícias a respeito da Missão de Palmas que 

são enviadas à Alemanha denunciam a irresponsabilidade dos representantes 

do clero secular. Segundo relato histórico inserido na “Festschrift zum 

Silberjubiläum der Wiedererrichtung der Provinz von der Unbefleckten 

Empfängnis im Süden Brasiliens 1901-1926”10 - reproduzido e traduzido por 

                                                           
9
 Informação disponibilizada por meio do site da Prefeitura Municipal de Campo Erê (SC): 

https://www.campoere.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/15859. 
10

 Publicação comemorativa dos 25 anos da reinstalação da Província Franciscana da 
Imaculada Conceição no sul do Brasil (1901-1926). 

https://www.campoere.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/15859
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Bispo (2014) - a paróquia de Palmas foi “uma verdadeira cruz” para os 

sacerdotes Franciscanos: 

 

Situada longínqua nos campos solitários do planalto, com uma 
população crescida sem qualquer ensino religioso, e cujo interesse 
era voltado apenas ao dinheiro e ao lucro, a paróquia representou um 
grande desafio para a paciência e a persistência dos padres. Até a 
chegada dos Franciscanos, a mesma tinha sido administrada por um 
padre secular, que durante 16 anos nunca vira nem encontrara outro 
sacerdote. Assim, não é de admirar que o pároco, que havia sido de 
início zeloso, tenha esquecido por fim a sua alta profissão (BISPO, 
2014, p. 4). 

 

Compreendia-se, pois, que as atitudes do Padre Achilles haviam 

contribuído de modo pejorativo para a construção da imagem dos 

representantes oficiais do catolicismo. Para os Franciscanos, que se 

dedicavam exclusivamente ao desempenho das atividades religiosas, a maior 

herança do pároco à população foi um péssimo exemplo ético (SANTOS, 

2005). Consequentemente, além de empreender esforços no sentido de 

promover a instauração do catolicismo romano na localidade, foi exigido dos 

novos peregrinos a organização de um trabalho de preparação do solo 

clevelandense para que as sementes do Concílio de Trento pudessem 

reverberar. Para tanto, modificar a relação que a população mantinha com os 

representantes clericais fazia-se crucial. 

Contudo, aponta Santos (2005), a presença dos freis, vestidos com seus 

hábitos, falando um português com sotaque alemão, provocou estranheza e 

curiosidade na população dos Campos de Palmas. Era pela oportunidade de 

vislumbrar o desconhecido que os moradores se dispunham a escutar o que os 

freis tinham a lhes dizer, recebendo-os em suas casas. Todavia, geralmente os 

indivíduos não estavam interessados nos discursos que referenciavam a 

importância da realização de missas e atividades de comunhão (SANTOS, 

2005).  

Havia um distanciamento entre os cerimoniais da Igreja de Roma e as 

manifestações religiosas predominantes até então – constituídas de rituais e 

festividades que contavam com “[...] exageros de bebidas e comidas, 

procissões, cantorias, enfeites, bailes e verdadeiros momentos de 

‘carnavalização’ [...]” (ZULIAN; PEREIRA, 2006, p. 76). Os sertanejos 
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paranaenses não estavam familiarizados com o silêncio tão característico do 

interior das Igrejas. 

Por conseguinte, conforme apontam semelhantemente os estudos de 

Pocai Filho (2014) e Jurkevics (2004), a tentativa de impor um novo estilo de 

“ser cristão” por parte dos Franciscanos não ocorreu conforme o esperado: sua 

postura autoritária gerou uma onda de rejeição nos primeiros anos da década 

de 1900, período em que, não raro, os moradores se recusavam a batizar os 

recém-nascidos nas dependências das capelas e Igrejas, sob a alegação de 

estarem no aguardo do famoso monge andarilho – até então considerado o 

agente mais capacitado para o desempenho desta tarefa.  

 Tendo isso em vista, os Franciscanos reconheceram que afrontar os 

moradores, forçando-os a abrir mão do conhecimento oriundo das suas 

próprias experiências para assumir prontamente os ideais e princípios do 

catolicismo romano não era interessante. Se agissem deste modo, a adesão de 

suas propostas estaria fadada ao fracasso. Destarte, ao invés de condenar a 

religiosidade popular e perder o apoio dos moradores, fazia mais prudente criar 

condições favoráveis para que os mesmos se habituassem a recorrer à Igreja. 

 Nesta direção, os primeiros passos dos Franciscanos foram expandir os 

seus serviços às esferas econômica, política e educacional, de modo a ampliar 

as áreas de domínio e se inserir no cotidiano dos moradores (DIEL; TEDESCO, 

2007; SANTOS, 2005). Cabe destacar que ao se deslocarem para a região dos 

Campos de Palmas, os Franciscanos também foram encarregados de 

contribuir para assegurar o território brasileiro – recentemente alvo de 

investidas Argentinas. Por este motivo, as suas ações evangelizadoras 

estavam compromissadas com a criação de um senso de unidade e identidade 

nacional. Penetrando aos poucos na esfera dos costumes, os representantes 

da reforma católica estruturam “[...] um modelo moderno de desenvolvimento, 

baseado na autoafirmação do homem como sujeito produtivo e sujeito religioso 

[...]” (DIEL, 1996, p. 105), apoiando e recebendo apoio do capitalismo agrário. 

O objetivo era consagrar a Igreja como intermediária não só da relação do 

homem para com Deus, mas também enquanto das relações entre os próprios 

indivíduos. 

Neste viés, um aspecto que facilitou o trabalho dos Franciscanos e 

fomentou o desenvolvimento da economia clevelandense foi a reconstrução da 
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Estrada que dava acesso direto à Palmas, no ano de 1906. A partir de então, o 

movimento e o tráfego de mercadorias começam a se intensificar, 

incrementando as atividades de confecção e compra e venda de produtos 

(VIECILI, 2003). Segundo Wachowicz (1985), é também por volta desta época 

que os chamados luso-gaúchos começam a marcar presença no sudoeste 

paranaense. Muitos se espalharam ao longo da região fronteiriça, buscando 

fugir da Revolução Federalista e passam a residir no município de Clevelândia.  

Em relação a área da educação, destaca-se que até 1890 não haviam 

escolas na localidade. As famílias abastadas costumavam contratar um 

professor particular para ministrar aulas às crianças e adolescentes em suas 

próprias residências, ensinando-os a ler, escrever e fazer contas; os 

financeiramente desfavorecidos ficavam desassistidos (VIECILI, 2003). No ano 

de 1892, quando o território começa a tomar ares urbanos, o governo passa a 

investir no setor público e promove a instalação de duas escolas 

subvencionadas. As instituições atendiam juntas um número insignificante de 

alunos (cerca de trinta e quatro) devido a sua distante localização (VIECILI, 

2003).  

Na cidade de Palmas o cenário não era tão diferente – fato que motivou 

os Franciscanos a buscar recursos para promover a fundação de escolas 

católicas capazes de atender boa parte da população infanto-juvenil, isto é: 

aqueles que cresceriam junto a evolução da religião oficial (DIEL, 1996).  

 

2.3  A HERANÇA RELIGIOSA DO CONTESTADO (1912-1916) 

 

Em 1895, inicia-se a construção de uma ferrovia para promover e 

facilitar a comunicação entre o Estado de São Paulo e o Estado do Rio Grande 

do Sul. Para tanto, em 1900 o governo doa à Brazil Rallway (empresa que 

atuou na região catarinense e paranaense através da Southern Brazil Lumber 

& Colonzation Company), quinze quilômetros de largura das terras que ficavam 

às margens da estrada (VALENTINI, 2009). Tal medida culminou na expulsão 

dos posseiros que nestas faixas de terra haviam estabelecido as suas 

moradas, e, a partir daí, instauram-se conflitos entre os proprietários (os 

coronéis), e a população sertaneja: os caboclos (WACHOWICZ, 2001).  
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 Face ao cenário de desordem, em 1912 o governo republicano envia ao 

local tropas do exército e da polícia, as quais contavam com o auxílio dos 

chamados jagunços para conter os ataques dos caboclos descontentes com a 

situação (ALENCAR et al., 1980; CAMPOS, 1998; AMADOR, 2009).  Conforme 

bem resume Tomazi (2006), foram inúmeros os fatores que se somaram e 

contribuíram para o desarrolhar da Guerra do Contestado. Tantos problemas 

relacionados à expropriação e (re)apropriação das faixas de terra pelas 

empresas colonizadoras, quanto resquícios de antigos conflitos travados entre 

colonizadores e nativos (como o histórico de violência praticada contra os 

indígenas, a exploração dos peões nas fazendas, entre outros), foram causas 

abraçadas pelos revoltosos (TOMAZI, 2006).  

O conflito durou quatro anos e teve seu fim em 1916, quando o 

presidente Wenceslau Braz propõe a redefinição dos limites através de um 

acordo. O Paraná obteve de Santa Catarina cerca de 20.000km² do território 

disputado, o qual compreende os municípios de Clevelândia, Rio Negro e parte 

de União da Vitória (PRIORI et al., 2012). 

É comum encontrarmos definições da Guerra do Contestado como uma 

“tragédia divina” devido a atuação marcante de José Maria de Agostinho, 

curandeiro que alegava ser irmão do monge João Maria – aquele que antes da 

eclosão do conflito já tinha a fama de santo no sudoeste paranaense. Vale 

ressaltar que, para a maioria dos devotos, as aparições do monge em datas e 

lugares tão distintos eram consideradas provas de sua santidade e de seus 

dons sobrenaturais (como a clarividência, premonição, o poder da cura, da 

benção e até mesmo da maldição). 

Para Auras (1995), face a um contexto histórico que procura negar até o 

estatuto de homem ao caboclo sertanejo, a práxis religiosa surge como um 

ponto de ancoragem com base no qual eles constroem a sua identidade. Neste 

sentido: 

 

para além da busca de satisfação das necessidades materiais, como 
a alimentação e a defesa da terra e das propriedades, os caboclos e 
as caboclas defendiam tradições e valores culturais, éticos e 
espirituais. [...] Quanto às suas heranças culturais (Mintz e Price, 
2003), considera-se a presença dos povos nativos [...] mais os 
afrodescendentes e os portugueses-paulistas. [...] Quanto às 
heranças religiosas da comunidade cabocla, percebemos que várias 
tradições religiosas, não sem conflitos, foram se congregando e 
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formando uma espécie de religiosidade popular ampla, ambígua, 
fragmentada, dinâmica, sincrética e fundamentalmente católica. 
Entendida como catolicismo popular, essa religiosidade recebeu 
uma influência marcante, uma espécie de injeção de legitimidade e 
reconhecimento por parte de alguns personagens religiosos ou 
místicos que passaram pela região entre meados do século XIX e 
início do século XX [...] Desde essa experiência vivida em torno da 
mística, os caboclos e caboclas do Contestado forjaram um novo 
universo religioso, constituído de um tempo e um espaço sagrados 
e fundamentado em uma fé profunda, capaz de responder a certas 
necessidades mais imediatas e do seu cotidiano [...] (TOMAZI, 2006, 
p. 113-114, grifo da autora).  

 

Em consonância, pode-se concluir que o surgimento do monge permitiu 

a personalização da crença religiosa dos caboclos. Foi a partir do 

reconhecimento de si numa figura que gozava de status sacro que às 

manifestações religiosas do catolicismo popular no Contestado ganham força. 

O monge foi capaz de perceber que, naquele contexto, a mediação 

institucional para acessar o divino não se fazia necessária, e busca estabelecer 

com os moradores locais a relação de intimidade e reciprocidade que tanto 

ansiavam. Adotando a postura de defensor e protetor dos expropriados, fez 

com que antes de ser considerado líder, o monge tenha sido abraçado por 

grande parte da população como “um dos seus”.  

Neste contexto específico, pode-se dizer que a figura do monge ganha 

destaque justamente pela complacência do seu estilo de vida à cosmovisão 

dos caboclos, enquanto os clérigos (ao tentarem evidenciar o seu grau de 

evolução espiritual/moral – apresentando-se como “aqueles que são capazes 

de resistir às tentações mundanas”) acabam se distanciando das reais 

necessidades da população. Como resultado, ao invés de serem admirados 

devido a sua “áurea puritana”, passam a ser vistos como agentes fiscalizadores 

e controladores do exercício da fé. 

Ademais, as práticas do catolicismo popular eram consoantes à 

ideologia que sustentava o projeto da “monarquia celestial”, de modo que não 

apenas se encaixavam nas propostas políticas que o discurso do monge 

fortemente referenciava, mas se configuravam justamente enquanto a principal 

fonte da sua força (WOTOWICZ; GADINI, 2004). Por este motivo, as empresas 

colonizadoras que se instalaram na região contestada não medem esforços em 

abrir caminho para a atuação da Igreja Católica, de modo que o processo de 

colonização e evangelização auxiliaram um ao outro para promover a 
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expropriação do catolicismo popular e desqualificar as crenças tradicionais dos 

sertanejos (RENK, 2005). 

A Guerra Santa tem seu fim no ano de 1916. Após o término do conflito, 

grande parte da população remanescente se instala nos arredores do 

município de Clevelândia, trazendo consigo suas crenças, valores, costumes e 

perspectivas, as quais se somam e se articulam as especificidades locais, 

gerando transformações.  

 

2.4 A “MARCHA PARA O OESTE” (1920-1939) 

 

Para Cigolini (2009), no final da década de 1920 e início da década de 

1930, predominava a visão de dois brasis: um Brasil despovoado, atrasado 

política e economicamente, e um Brasil urbanizado e avançado. Entendia-se 

que a melhor estratégia governamental para solucionar esta disparidade era 

promover a modernização dos chamados “sertões” a partir dos grandes 

centros. Assim, projetos e programas começam a ser engendrados no intuito 

de incentivar a migração de indivíduos “civilizados” (aptos ao fluxo comercial) 

para as chamadas regiões interioranas, consideradas “vazias”, dentre as quais 

estava o sudoeste do Paraná (CIGOLINI, 2009).  

Em meados da década de 1920, a equipe editorial da revista “Almanach 

dos Municípios” é contratada pelo prefeito clevelandense (Dr. Piragibe de 

Araújo) para retratar a realidade local (VIECILI, 2003). No conteúdo do relatório 

produzido pelos jornalistas (o qual posteriormente serviu de base para a 

confecção de outras reportagens), a preocupação em promover a instalação 

dos chamados “elementos nacionais” nestas terras é evidente. À guisa de 

ilustração, seguem trechos deste documento, transcrito por Andrade e Loures 

(2014): 

 

O município resente-se (sic) de falta de braços para desenvolvimento 
da indústria (sic) de extração de hervamatte (sic) e para 
aproveitamento de suas terras para a indústria (sic) agrícola: a isso 
prestando attenção o Governo do Estado mandou reservar cerca de 
100:00 hectares entre os rios Pato Branco e Vitorino para localisação 
(sic) de colonos naionaes (sic) [...] O Governo do Estado mandou 
também reservar uma área de terras na cabeceira do rio Santo 
Antônio, na fronteira argentina, para ahi (sic) futuramente, fundar um 
povoado com elementos naionaes (sic) [grifo da autora] (ANDRADE; 
LOURES, 2014, p. 53-54).  
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 Como “elementos nacionais” e “novos colonos”, compreendiam-se os 

indivíduos de ascendência europeia (descendentes de imigrantes italianos, 

alemães e poloneses). Conforme mencionado anteriormente, os sulistas já 

haviam se inserido na região sudoeste do Estado do Paraná, mas em sua 

maioria eram excedentes de Guerras11 (militares e foragidos), proprietários que 

haviam sido prejudicados em consequência dos conflitos armados, e 

condutores de tropas que, em decorrência do ofício e buscando melhores 

condições, passam a viver ali. Mas, até então, sua presença não era 

predominante na localidade – condição que, no final da década de 1930 e 

principalmente ao longo da década de 1940 começa a mudar. 

Eis que surge a “Marcha para o Oeste”: uma campanha que tinha o 

objetivo de fomentar o translado de pequenos agricultores (residentes no 

Estado do Rio Grande do Sul) para as regiões que hoje compõem o extremo 

oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. A intenção de Vargas, era 

povoar uma área correspondente ao total de 300 mil hectares, a qual 

compreendia uma faixa de 60 km entre o atual município de Barracão/PR e 

Santo Antônio do Sudoeste/PR (ORTOLAN, 2007). 

A primeira medida foi dar início a “panfletagem”, onde os municípios a 

serem colonizados começam a aparecer nas páginas dos jornais que 

circulavam pelo Rio Grande do Sul. Ressaltavam-se os possíveis benefícios de 

desbravar estas terras – ricas e férteis - e os incentivos financeiros que os 

futuros migrantes receberiam do governo (como, por exemplo, convênios de 

saúde e fornecimento de instrumentos e ferramentas para trabalho). Dentre os 

atrativos, destacavam-se as igrejas e capelas – como é possível verificar a 

seguir: 

 

  

                                                           
11

Como a Revolução Federalista (1893), Guerra do Contestado (1912-1916), Revolução de 
1923, Coluna Prestes (1925-1927). 
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Figura 1 - Reportagem da Revista Almanach dos Municípios 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Luíz Carneiro da Silva.  

 

Do mesmo modo, vale destacar que este município que “tudo tinha e 

tudo produzia’, no ano de 1927 é considerado sede de Comarca (DIEL; 

TEDESCO 2007), tal qual podemos conferir no documento abaixo:  
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Figura 2 - Telegrama emitido por Júlio França (Procurador da Justiça do 
Estado do Paraná) em resposta a comunicação da instalação da Comarca na 
cidade de Clevelândia/PR

 
  Fonte: Arquivo pessoal de Luíz Carneiro da Silva.  

 

2.4 .1 A Instituição da Paróquia de Clevelândia (1939) 

 

Durante a década de 1930, o cenário clevelandense sofre 

transformações importantes no aspecto econômico, político e religioso, sendo 

possível perceber que o desenvolvimento destes setores se dá paralelamente. 

Segundo registros públicos – reproduzidos por Viecili (2003) – no ano de 1933, 

a cidade de Clevelândia contava com fábrica de farinha de mandioca (popular 

“atafona”), serrarias e cortumes. Já em 1935, tem-se notícia da instalação de 

12 escolas e cerca de 400 casas em âmbito municipal. Contudo, vale frisar que 

até então a cidade não havia enfrentado o processo de desmembramento (que 

vem a ocorrer somente ao findar da década de 1950), e, portanto, abrangia 

maiores proporções territoriais.  

No que tange propriamente o aspecto religioso, destaca-se que em 

decorrência da criação da Prelazia de Palmas (1933), pela Bula “Ad Masius 

Christifidelium Bonum” do Papa Pio XI (MENDES, 2002) e a consequente 
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instalação da Paróquia em Clevelândia seis anos mais tarde, inicia-se um novo 

ciclo: é a partir daí que a Igreja Católica começa a investir objetivamente na 

sistematização das práticas religiosas e conquista autonomia.  

Como Santa Padroeira da nova Paróquia, foi nomeada a Nossa Senhora 

da Natividade (ou Nossa Senhora da Luz, como é referenciada pelos atuais 

moradores da cidade de Clevelândia). Está Santa também é padroeira da 

Paróquia de Curitiba, e conforme destaca Kubo (1974), a sua consagração 

ocorreu em Portugal, em Carnide (Lisboa). Seu culto foi introduzido no Brasil 

por intermédio dos Jesuítas e Beneditinos.  

Esta interface da Virgem Maria é símbolo de uma religiosidade 

fortemente marcada por práticas de devoção sendo considerada a protetora 

dos povos humildes, e, principalmente daqueles que sofrem em cativeiro12. 

Contudo, vale destacar que o adjetivo “Da Luz” também faz referência a 

libertação da influência das trevas através do auxílio divino, assim, o menino 

Jesus que a Santa segura nos braços, é considerado representante das novas 

nações, amparadas e guiadas pelas ações da Igreja (KUBO, 1974).  

Para Andrade (2012), as devoções marianas, marcadas pela imagem da 

mãe protetora foi apropriada pela autoridade eclesiástica, em sintonia com um 

projeto de purificação e controle das devoções “impróprias”. Assim, durante o 

período situado entre a década de 1920 e 1960, configura-se a “cruzada para a 

recristianização das romarias”. A partir daí os santuários de devoção popular 

começam a ser transformados pela hierarquia católica - que são hoje as 

Basílicas (ANDRADE, 2012). 

Outrossim, é neste contexto marcado por investidas e tentativas de 

apropriação e controle da religiosidade popular, que a instalação da Paróquia 

de Clevelândia e a criação da Prelazia de Palmas se inserem, justificando-se 

assim as primeiras intervenções do Frei Carlos Saboia Bandeira de Mello, que 

ao adentrar este território para organizar as atividades da Igreja, realiza um 

estudo de mapeamento (SANTOS, 2005).  

Quando a Paróquia de Clevelândia foi instalada, conforme Decreto 

datado de 06 de janeiro de 1939, registrado e arquivado pela Cúria Diocesana 

                                                           
12

 Inclusive existem relatos que tangenciam a devoção de escravos à Nossa Senhora da Luz 
no município de Clevelândia – conforme foi possível constatar a partir do contato com antigos 
moradores do município (informantes-gerais).   
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de Palmas – e reproduzido por Viecili (2003) -  assim registrou o Frei 

supracitado: 

 

ATA DA PARÓQUIA DA BEM AVENTURADA VIRGEM MARIA DA 
NATIVIDADE DE CLEVELÂNDIA 

 Frei Carlos Eduardo Saboia Bandeira de Melo, O. F. M, pela 
misericórdia de Deus, a favor da Santa Sé, Administrador Apostólico 
da Prelazia Nullius de Palmas.  

 A todos que estas letras virem, saudação no Senhor.  
 Entre as importantes obrigações de nosso múnus pastoral, está 
em evidência a celebração do culto divino a todos a cada um dos fiéis 
confinados ao nosso cuidado, assim dispomos, para que cada pároco 
possa cumprir mais facilmente todos os ofícios a ele atribuídos [...].  
 Os direitos e deveres do pároco quanto aos benefícios, são 
aqueles que estão prescritos pelo direito comum. Portanto, 
considerando tudo isto e tudo à autoridade ponderado, em força das 
presentes letras, erigimos e declaramos canonicamente erecta a 
Paróquia na cidade de Clevelândia, sob o título de Bem-Aventurada 
Virgem Maria da Natividade, com todos os direitos, favores 
faculdades e conselho de fábrica, dos quais as outras paróquias de 
nossa Prelazia costumam usar e gozar.  
 Esta Paróquia a sujeitamos em tudo à autoridade do Pároco o 
qual por nós constituído por deter determinado tempo, e a seu regime 
permanecem sujeitas todas as coisas que, segundo as leis, 
pertencem à Paróquia constituída, todos os habitantes que moram 
dentro dos limites acima indicados; aos quais mandamos que 
obedeçam ao mesmo pároco em todas as partes de seu ofício 
ajudem religiosamente com emolumentos a fábrica da Prelazia. E 
embora sendo Paróquia nova, a ela, interinamente, fica anexa a 
Paróquia do Santíssimo Salvador de Palmas, até que ela tenha um 
vigário próprio ao qual seja confiada a cura das almas.  
 A mesma Igreja paroquial terá um Sacrário para conservar com 
a devida decência, verdadeiro esplendor e com toda a reverência, o 
Augustíssimo Tesouro do Santíssimo pelos sagrados cânones. Terá 
ainda uma pia batismal para a administração solene do Sacramento 
do Batismo e tudo aquilo que é requerido e é necessário para uma 
paróquia regularmente constituída [...]. 
 É de nosso desejo que, em todos os anos se celebre a festa da 
BEM AVENTUADA VIRGEM MARIA DA NATIVIDADE, com toda a 
solenidade e com espírito de verdadeira piedade religiosa. 

  

De acordo com Viecili (2003) a imagem da Santa padroeira da Paróquia 

de Clevelândia, exposta no altar do novo estabelecimento, tinha procedência 

europeia, tendo sido trazida pelos portugueses entre o final da década de 1920 

e início da década de 1930. Foi por volta desta época que “a Igreja de 

Clevelândia passa a funcionar como uma espécie de hospital de campanha, 

destinado ao atendimento de soldados feridos no confronto da Coluna Prestes” 

(INFORMANTE GERAL 04 – 22 de julho de 2017), que ocorreu em terras 

sudoestinas, às margens do Rio São Francisco de Sales.  

Figura 3 - Primeira Igreja de Clevelândia/PR 
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Fonte: Arquivo pessoal de Luíz Carneiro da Silva. 

 

Retomando o desenvolvimento do catolicismo institucionalizado, um 

aspecto que nos chama a atenção é que justamente quando a Igreja Católica 

firma raízes concretas na localidade e passa a interagir com a população de 

forma metódica, Nossa Senhora da Luz, que é uma figura de forte 

representatividade entre os luso-brasileiros (familiarizados com as práticas de 

devoção popular), é nomeada padroeira da Paróquia. Assim, podemos 

compreender a figura da santa enquanto elo que interliga a face popular e a 

face erudita do catolicismo. 

 

2.5 A CHEGADA E INSTALAÇÃO DOS COLONOS “DE ORIGEM” E O 

DESMEMBRAMENTO DO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA (1940-1960) 

 

Quando a presença de descendentes de italianos e alemães começa a 

se tornar majoritária no cenário local, a Igreja os acolhe como protagonistas de 

sua história e de seu futuro. Como resultado, ocorre a marginalização do 
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catolicismo popular junto de seus adeptos, que em sua grande maioria eram 

caboclos (DIEL; TEDESCO, 2007). 

Além disso, outra diferença que se se torna saliente entre a população 

que já habitava o território clevelandense e os sulistas recém-chegados, refere-

se à forma de se relacionar com o terreno e com a propriedade material. Neste 

quesito, além de divergir com o estilo de vida do caboclo, o migrante sulista 

passa a disputar espaço com os grandes latifundiários portugueses mais 

interessados em expandir os campos e aumentar o número de cabeças de 

gado, mas pouco engajados ao avanço tecnológico e crescimento da 

localidade. 

Para os migrantes sulistas, a Igreja era parte central da sociedade, 

desempenhando papel de mediadora das relações entre indivíduos e grupos 

familiares. Conforme Schallenberger (2006, p. 68), entre os colonos de 

ascendência europeia: 

 

[...] a ideia da comunidade esteve, de certa forma, ligada a uma 
percepção refletida pelos ensinamentos da mensagem cristã, onde os 
interesses pessoais encontram-se diluídos na convivência de um 
ideal utópico de comunhão. [...] As relações sócio-espaciais e 
culturais passam a ser evocadas, tendo em vista uma organização 
que primasse pela economia da solidariedade e buscasse no 
princípio auto-sustentação a definição de um território onde fosse 
possível travar relações e comungar interesses, valores e normas, 
que despertassem a consciência da identidade, disciplinassem a 
forma de inserção dos indivíduos no grupo e orientassem as ações 
em vista do bem comum. A orientação da ação dos sujeitos sociais 
encontrava-se fortemente fundada no sentimento de pertencerem a 
um todo, o que os fez conjugar elementos do espírito e do lugar. 
Enquanto tipo especial de associação, a comunidade teria que se 
assentar em imperativos profundos do próprio ser fundada em uma 
totalidade afetiva e em laços de cultura e lealdade. A pertença à 
esfera do comunitário esteve, pois, vinculada à aceitação de valores 
afetivos, emotivos ou tradicionais, e morais, derivados de um 
comando sagrado, constantemente recorrido pela hierarquia 
eclesiástica, ou pelas lideranças da Igreja. 

 

Com base nas considerações do autor podemos concluir que, enquanto 

para os luso-brasileiros a religião era readequada ao estilo de vida, para os 

migrantes sulistas que se deslocaram ao sudoeste, guiados pela campanha 

governamental ocorria justamente o contrário: o estilo de vida era reformulado 

com base nos princípios da religião. 

Ao se fixarem no sudoeste do Paraná junto de suas famílias sob o 

regime da pequena propriedade, os sulistas passam a reproduzir elementos e 
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características do modo de vida de seus ancestrais e de seus respectivos 

estados originários - tais como formas específicas de manifestar crenças e 

valores religiosos, culinária típica, formas de linguagem próprias (dialeto), entre 

outras atividades que já faziam parte do seu cotidiano (BRISKIEVICZ, 2010).  

De acordo com Poli (2009), no alvorecer da década de 1960 as 

principais atividades econômicas desenvolvidas em Clevelândia e arredores 

eram: a pecuária de corte, a criação de suínos e a pecuária leiteira. Outra 

atividade que surgia e se fortalecia era a produção de grãos (principalmente o 

feijão) e a indústria madeireira.  

Ao longo desta década, o município alcança o auge do seu 

desenvolvimento. No alvorecer dos anos 1960, a atual construção da Paróquia 

Nossa Senhora da Luz já havia sido finalizada e confiada aos serviços dos 

Franciscanos e Diocesanos até 1977 - quando os missionários Claretianos 

(também conhecidos como “Filhos do Imaculado Coração de Maria”) assumem 

as atividades religiosas13. 

Ademais, conforme o apanhado histórico efetuado por Viecili (2003), é 

também durante as décadas de 1960 e 1970 que se instalam no município as 

primeiras Igrejas Evangélicas, além do Centro Espírita Kardecista e da Tenda 

Espírita de Umbanda São Jorge, que ocorre no ano de 1964.  

 Igreja Irmãos Menonitas (os fundadores desta modalidade religiosa 

no cenário clevelandense residiam no município desde 1951. Eram migrantes, 

descendentes de alemães que já haviam formado uma colônia para 

desenvolverem atividades agropecuárias. Em 1955 foram realizadas as 

primeiras reuniões nas casas dos próprios Irmãos, tendo sido direcionados 

esforços para a construção da Igreja no início da década de 1960, quando 

também é nomeado Walter Hans como pastor. 

 Igreja Evangélica Assembleia de Deus (fundada no ano de 1963, 

pelo pastor Antônio Mikalichen. Da mesma forma que os Irmãos Menonitas, os 

primeiros cultos foram efetuados nas casas dos fundadores. É em 1965 que é 

realizado o primeiro batismo no âmbito da Igreja, já construída, que se torna 

sede autônoma em 1972. 

                                                           
13

 Também é importante mencionar a contribuição das Irmãs Salvatorianas para a difusão do 
catolicismo institucionalizado, em meados da década de 1970 a partir das atividades de cunho 
educacional realizadas nas dependências do Colégio São Luís (ANDRADE; LOURES, 2014). 

 



49 
 

 Comunidade Evangélica Luterana de Clevelândia: tendo como 

presidente fundador Alfredo Biederman e família. Era filiada a União das 

Congregações Cristãs Ortodoxa do Brasil. Tem grande participação em obras 

de caridade e prestação de serviços de cunho assistencial, sendo muito 

conhecida entre os munícipes. O ano da sua fundação é 1971, mas as 

atividades religiosas se iniciaram na década de 1960. 

 Centro Espírita Bezerra Menezes: atualmente, a instituição é filiada 

ao Movimento Espírita, e faz parte do 12° CRE (Conselho Regional Espírita) do 

Paraná. Como médiuns mais antigos, podem ser citados: Jonas Arruda, Ester 

Ribas, Eurides Ribeiro, Anibal de Lara e Dora Andrade Martins. A instalação do 

Centro foi efetuada por descendentes de indivíduos que vieram do Estado do 

Rio Grande do Sul para o município de Clevelândia/PR, e as atividades 

religiosas se intensificaram na década de 1972. 

Basicamente, era este o cenário quando a Tenda Espírita de Umbanda 

São Jorge é fundada no ano de 1964 por Trindade Miguel dos Santos (popular 

Dona Trindade) e José Pereira dos Santos (popular Seu Baiano). Os mesmos 

se instalam no município de Clevelândia no ano início da década de 1960, e 

trazem consigo os cinco filhos (Maria Judite dos Santos Siqueira, Jurandir 

Tadeu Pereira dos Santos, Gilda dos Santos Giovanaz, Jussara dos Santos e 

Linda Jurema dos Santos Siqueira). Como este é o objeto de nosso estudo, 

cabe dedicar-lhe maior atenção; portanto, será alvo do capítulo seguinte.  
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3 A FUNDAÇÃO DA TENDA ESPÍRITA DE UMBANDA SÃO JORGE 

 

3.1 UM CONVITE INESPERADO 

  

Em 1960, durante um breve período de estadia no município de 

Clevelândia, José Pereira dos Santos e Trindade Miguel dos Santos (os 

fundadores da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge), foram convidados a se 

estabelecer na localidade. Tal solicitação adveio de um senhor chamado 

Valdemar Grozetta que, “não se sabe como”, tomou conhecimento de que José 

benzia e o procurou, levando consigo a irmã e a filha que estavam doentes.  

Ao chegarem até a casa onde o casal estava hospedado, prontamente 

as enfermas foram atendidas. Na ocasião, José lhes forneceu orientações 

através do exercício da mediunidade, e também foram realizadas orações, 

indicados banhos de ervas e recomendado que, dentro de dois ou três dias, 

ambas retornassem para que ele pudesse averiguar os efeitos da intervenção. 

Para a surpresa de Grozetta, logo na primeira semana foram observados sinais 

de melhora significativa no quadro sintomático apresentado, o que o deixou 

muito satisfeito. 

 Relembrando o acontecimento, destaca Dona Jurema: 

 

O pai e a mãe perderam dois filhos, um faleceu em Lages e um 
faleceu em Curitibanos. Eles ficaram muito tristes. O pai, por ser 
aventureiro, gostava de viajar. Como eles haviam passado por 
momentos difíceis essa mudança talvez fosse vista por eles como 
uma oportunidade de recomeço [...] Bem, as pessoas que nos 
convidaram pra ficar [em Clevelândia] nem nos conheciam. Ficaram 
sabendo que os meus pais eram espíritas e estavam na cidade, então 
os procuraram. Depois do Seu Valdemar ter vivenciado a cura da filha 
através dos atendimentos que o pai e a mãe fizeram, ele disse: ‘Seu 
Baiano, Clevelândia precisa de pessoas como vocês. Por que vocês 
não ficam aqui na cidade?’. Aí o pai olhou pra mãe e disse: ‘Vamos 
ficar?’ e a mãe disse ‘vamos!’ [...] Então o pai e a mãe conversaram, 
decidiram sair de Curitibanos e nos comunicaram. Boa parte do que 
ele tinha ele vendeu, outra parte ele deu e o que ele não conseguiu 
nem vender e nem doar, ele queimou (risos) e viemos pra cá (DONA 
JUREMA – Entrevista 01, agosto de 2016). 

  

De acordo com Dona Jurema, quando ainda moravam em 

Curitibanos/SC, seus pais realizavam atendimentos em casa, principalmente 

sua mãe, pois Seu José estava sempre envolvido com questões de trabalho. 

Muitos dos que batiam às suas portas pedindo socorro alegavam não possuir 
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esperança de salvamento. Com a propagação das histórias de superação de 

doenças e infortúnios entre os familiares e amigos dos enfermos que residiam 

em cidades distantes e não tinham meios e/ou condições para se deslocar até 

Clevelândia/PR, uma prática que se tornou frequente foi a realização de 

atendimentos via telefone.   

 Assim, ao se estabelecerem em território sudoestino, os pais de Dona 

Jurema possuíam uma trajetória marcada pela realização de atendimentos 

individuais voltados a promoção da cura, bem como grande conhecimento 

acerca das entidades e divindades que compõe o panteão umbandista.  

Pouco se sabe a respeito do primeiro contato de Seu José com a 

Umbanda, visto que o mesmo não costumava falar abertamente a respeito da 

sua infância e juventude. Porém, sabe-se que o início do seu desenvolvimento 

mediúnico ocorreu num terreiro localizado na Bahia, sua terra natal. Mas, 

devido as constantes viagens, passou a conhecer e frequentar outros terreiros 

no Estado do Rio de Janeiro e, mais tarde, na cidade de Florianópolis - onde 

sua esposa tornou-se Filha de Santo: 

 

Quando o pai e a mãe se conheceram [em Lages], minha mãe já 
apresentava sinais de mediunidade, mas a família dela não entendia: 
diziam que ela sofria de ataque. Por conta disso, frequentemente era 
encaminhada para o hospital, mas, na verdade, não se tratava de 
doença. Então, identificando a situação, meu pai encaminhou ela 
para se desenvolver enquanto médium num terreiro conhecido em 
Florianópolis. Um fato interessante é que numa visita que os meus 
pais fizeram a este terreiro um tempo depois, a mãe-de-santo disse 
para o meu pai que ele estava nesse mundo para cumprir uma 
missão e que para poder fazer isso, precisava se estabelecer num 
lugar e parar de viajar. Precisava criar raízes [...] O pai trabalhando 
conseguiu comprar caminhão, tinha armazém, mas gastou tudo com 
doença. Quando ele começava a alinhar... acontecia algum 
imprevisto e ele acabava se desestabilizando financeiramente [...] 
Então, nesta visita que eles fizeram em Florianópolis, a mãe-de-santo 
disse pra ele: ‘você tem que parar e tem que cumprir tua missão. 
Essas coisas ruins que aconteceram são sinais do chamado que você 
não está conseguindo entender’. A partir daí ele começou a viajar 
menos e se dedicar mais ao atendimento de pessoas. Quando 
viemos para cá [referindo-se à Clevelândia], o Valdemar nos ajudou a 
encontrar uma casa para a gente se estabelecer, e o pai, enfim, 
decidiu se fixar. Um tempo depois, ele comprou este terreno onde a 
Terreira foi construída. Aqui morava um senhor, carroceiro que vendia 
lenha, e como começou povoar a cidade na época, e ele não queria 
mais ficar aqui, colocou o terreno para vender e foi morar mais perto 
no interior. Assim, na medida em que a gente foi se familiarizando e 
se inserindo, o pai conseguiu comprar também o terreno ao lado da 
Terreira, onde mora minha irmã, e uma outra casa aqui perto,  onde 
eu fui morar logo depois de casada e é onde a minha filha mora hoje 
(DONA JUREMA – Entrevista 02,  novembro de 2016) 
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Um dos critérios considerados por Seu Baiano na escolha do terreno 

onde a família veio a se instalar foi a localização: a intenção era fixar residência 

num bairro não tão muito afastado do centro da cidade, no intuito de facilitar o 

acesso às instituições de saúde e o uso dos espaços públicos. Na época, seus 

filhos biológicos estavam em idade escolar e, portanto, a distância entre a 

residência e as instituições de ensino foi também levada em consideração. 

Na época da mudança, a atual Dirigente da Terreira tinha por volta de 

oito anos, foi matriculada na Escola Municipal e posteriormente passou a 

frequentar o Colégio São Luís, dirigido pela Irmãs Salvatorianas, as quais 

frequentemente visitavam a família. Ao relembrar a época, Dona Jurema 

ressalta que o seu pai tinha muita facilidade para fazer amigos, e que o fato de 

ser umbandista nunca foi considerado um obstáculo para tanto. 

Por gostar muito de crianças, Seu Baiano começou a organizar festas 

juninas: fazia fogueiras de vinte metros e comidas típicas (pipoca, quentão, 

pinhão), as quais distribuía gratuitamente. Nestas ocasiões, grande parte dos 

moradores locais se reunia defronte à casa de Dona Jurema (onde havia um 

terreno baldio) para participar das festividades. Dentre os espectadores, não 

raras vezes, estavam representantes religiosos. 

Dona Jurema, assim como suas irmãs e irmão, concluiu a catequese 

seguindo as orientações dos pais. Tanto antes quanto depois da inauguração 

da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge, Baiano e Trindade nunca vedaram 

a participação dos filhos nas missas: “[...] meu pai sempre nos dizia: vão, 

estudem e conheçam para vocês decidirem o que é melhor para a vida de 

vocês. Se queríamos ir eles nos acompanhavam sem problema nenhum [...]” 

(DONA JUREMA – Entrevista 01, agosto de 2016).  

Na cidade de Clevelândia, Seu Baiano e Dona Trindade auxiliaram na 

educação de vinte crianças (as quais conviveram junto aos filhos biológicos do 

casal). Algumas permaneceram mais tempo, outras menos (dependendo da 

necessidade de cada uma), e não conviveram todas no mesmo período.  

De acordo com a atual Dirigente: 
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Nós considerávamos todos irmãos, porque convivíamos como se 
fossemos, compartilhávamos refeições, a gente ia para a escola 
junto, se ajudava com as tarefas da casa. Os aniversários, também, 
sempre que possível a gente comemorava. Claro, nada extravagante, 
tudo muito simples de acordo com as condições do pai e da mãe 
(Entrevista 03, abril de 2017).  

 
[...] Nossa, eu me lembro muito bem do pai...quando ele chegava em 
casa as vezes com frutas, melancia, banana, o que fosse, e sentava 
na frente de casa, chamava todo mundo pra comer, era uma 
festa...Se passava crianças na rua ele oferecia: ‘quer um pedaço?’ e 
as crianças paravam para conversar com ele, ficar com a gente 
(Entrevista 02, novembro de 2016). 

 

Em consonância, destacam as irmãs de Dona Jurema que atuam como 

médiuns na Tenda Espírita de Umbanda São Jorge: 

 
[....] O pai ele era muito de compartilhar as coisas, adorava fazer isso, 
se alguém precisava de remédio, de roupa de frio, ele dava um jeito, 
não gostava de ver ninguém passando fome. Tanto que eu sempre 
digo, meu pai não estava na Umbanda, ele era a Umbanda, porque 
ele fazia caridade todo o santo dia (MEDIUM 11, dezembro de 2017). 
 
Meu pai era aquela pessoa que você podia contar pra tudo. Era só 
chamar que ele ia correndo, em caso de saúde, levar gente para o 
hospital, do hospital pra casa...ele ia. Tanto que é muito comum até 
hoje a gente sair pela região e as pessoas ainda vem nos dizer ‘seu 
pai me ajudou nisso’, ‘sua mãe me curou’ (MÉDIUM 19, novembro de 
2017).   

 

 Percebemos que a noção de caridade é o ponto referencial dos 

discursos das filhas acerca das experiências vividas com o pai (como se, ao 

invés de ser compreendida enquanto ação, a caridade fosse um traço inerente 

à personalidade de Seu Baiano). Por terem se tornado conhecidos pela 

solicitude, logo no início da realização dos trabalhos mediúnicos na Terreira o 

público era bem expressivo, formado basicamente pelas pessoas que se 

dirigiam aos fundadores buscando atendimento individual.  
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Figura 4 - Público em noite de Gira na década de 1960

Fonte: Arquivo pessoal de Linda Jurema dos Santos Siqueira. 

 
 
Figura 5 - Médiuns em noite de Gira na década de 1960 

Fonte: Arquivo pessoal de Linda Jurema dos Santos Siqueira. 
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3.2 PERSEGUIÇÕES E PRECONCEITO 

 

A propagação da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge como uma 

espécie de centro de operacionalização de cura acabou chamando a atenção 

de profissionais da saúde que atuavam no recém-construído hospital da 

cidade. Segundo o Ogã da Terreira: 

 
Os médicos da época começaram uma perseguição muito grande 
encima da Terreira. Tínhamos que assinar o Livro de Presença [...] 
Mesmo que na época de Getúlio Vargas, tenha-se tido uma boa 
abertura para a Umbanda, nós passamos por provações muito 
grandes [...] Então o Baiano tomou a decisão de ir para Curitiba. O 
que que ele fez? Ele registrou a Terreira no Cartório e retornou para 
Clevelândia [...] Por isso, juridicamente, nos órgãos públicos, nós 
estamos muito bem documentados e assegurados em função das 
necessidades que surgiram naquela época (OGÃ DA TERREIRA – 
Entrevista 01, setembro de 2017)

14
.  

 

Cabe salientar que até o final da década de 1940, Clevelândia/PR não 

contava com uma rede de serviços assistenciais: os médicos realizavam 

somente atendimentos particulares a domicílio, quando chamados. Após a 

construção de um posto de saúde em 1950, a responsabilidade pela realização 

de vistorias domiciliares passa a ser incumbida aos chamados guardas 

sanitários: indivíduos que desempenhavam função semelhante à dos agentes 

de saúde (VIECILI, 2003). Em consonância, os registros concernentes à data 

de instalação do Hospital e Maternidade São Sebastião (o primeiro da 

localidade) tangenciam o mesmo ano do estabelecimento da Comunidade das 

Irmãs do Divino Salvador, que ocorreu em 1957. Inclusive, muitas das freiras 

eram auxiliares dos médicos – conforme destacam Andrade e Loures (2014) - 

demonstrando que a religião dominante e as práticas de saúde andavam de 

mãos dadas.  

Segundo Ortiz (1999), a primeira instância que exerceu a sua autoridade 

discursiva para barrar à integração da religião umbandista à sociedade 

brasileira foi a ciência. Fazendo uso de conceitos evolucionistas, os 

representantes do saber erudito caracterizaram os estados de transe 

mediúnico como manifestações de quadros psicóticos, e as práticas de 

curandeirismo como exercício da medicina ilegal. Neste sentido, quando 
                                                           
14

 Cópia da primeira página da Certidão de Registro da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge 
em cartório localizado na cidade de Curitiba consta no Anexo II, e a cópia da notícia referente 
ao acontecido no Diário Oficial da União (1965) consta no Anexo III.   
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surgem as Federações de Umbanda, estas foram obrigadas a distinguir cultos 

verdadeiros (realizados nos terreiros cadastrados) de cultos falsos, de certa 

forma incorporando a tarefa repressiva (CHAUÍ, 1993).  

Vale destacar que a fundação da Tenda Espírita de Umbanda São 

Jorge, (no dia 14 de abril de 1964), ocorreu antes da fundação da Federação 

Paranaense de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros (que acontece no ano de 

1975)15.  As Federações, enquanto agências unificadoras, surgem para retirar a 

Umbanda da clandestinidade, fornecendo aos sacerdotes a possibilidade de 

responder aos ataques externos através de um mecanismo oficial de 

associação 

É o vínculo do líder religioso junto a Federação que o permite solicitar 

amparo de um agente fiscalizador, tal qual faz o médico em relação ao 

Conselho Federal de Medicina, por exemplo. Tendo isso em vista, o 

credenciamento é utilizado tanto pelo sacerdote quanto pelo profissional da 

saúde como uma maneira de assegurar a integridade das suas respectivas 

esferas de domínio. Ou seja: como comprovantes de aptidão para o 

desenvolvimento de tarefas específicas.  

Na época, buscando defender-se das investidas, acompanhado de um 

advogado (médium da Terreira), Seu Baiano registra a Tenda Espírita de 

Umbanda São Jorge em Cartório. Além disso, seguindo a recomendação de 

dois amigos espíritas que residiam na cidade de Cascavel/PR, filia a instituição 

junto ao Conselho Mediúnico do Brasil. Diferentemente das Federações, a 

função deste órgão relaciona-se a questões de capacitação e formação dos 

médiuns.  

Entre 1980 e 1990, as práticas umbandistas voltam a ser alvo de críticas 

por parte de um padre: 

 
Médium 11: Na escola foi difícil, a gente sofreu no começo, por ser 
negra e ter o centro. Então tinha um pouco de preconceito. Mas 

                                                           
15

 A respeito da realidade de Curitiba/PR, a partir da análise de reportagens e notícias 
vinculadas em jornais (como é o caso do Diário do Paraná), Baldaia (2013) evidencia que os 
representantes religiosos da Umbanda buscavam evidenciar que os seus princípios e 
prerrogativas se enquadravam ao processo histórico nacional. Para tanto, havia a preocupação 
por parte dos Dirigentes dos terreiros umbandistas em delinear estratégias de legitimação 
diante do campo cultural em que estavam inseridos. O surgimento das Federações de 
Umbanda, surge num contexto em que as organizações que de alguma forma contribuíssem 
para valorizar a “identidade brasileira” começam a proliferar. Enquanto a única religião nascida 
no país, a Umbanda começa a conquistar espaço no Paraná (BALDAIA, 2013). 
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nossos pais sempre nos ensinaram: ‘nunca desrespeite ninguém, 
mas se te desrespeitarem, erga a cabeça. Não abaixe a cabeça’ [...] 
Mas pensando, assim, eu acho que na época o preconceito não era 
tanto por causa da religião. Era mais por causa da nossa cor, 
entendeu. Que naquela época em Clevelândia, tinha nós e mais duas 
famílias que eram negras que tinham um status melhor. Mas foi só 
logo bem no começo mesmo. Da Umbanda, a mesma coisa. [...] O 
pai e a mãe nunca deram remédio, mas os médicos novos da época 
achavam que sim. Depois, esses médicos foram processados pelos 
meus pais por conta disso. Acho que eles pensavam que o centro iria 
tirar a clientela deles, ou algo assim. Eles vieram aqui nessa sala, 
onde nós estamos agora, acusar o meu pai, e ele ficou quieto na 
hora, não armou confusão. Mas no dia seguinte procurou promotor, 
advogado. Até então nós tínhamos três advogados que eram 
médiuns da Terreira. Depois de muito tempo, eles vieram pedir 
desculpa para o meu pai e para a minha mãe, e pedir trabalho

16
. E 

depois ficaram amigos do pai e da mãe. Eles não sabiam, depois eles 
aprenderam, entende. Falta de conhecimento. Umbanda também é 
perdão, não é? [...] Só teve uma situação na Igreja, também, que o 
padre mencionou o nome do meu pai e da minha mãe na missa, e 
nós estávamos na missa. Meus filhos são batizados, nunca deixamos 
de ir na Igreja. Esse padre foi afastado da Paróquia um tempo depois, 
essa situação chegou até o Bispo de Palmas.  
Pesquisadora: você lembra mais ou menos que época que era 
quando ocorreu esse episódio? 
Médium 11: eu acho que era por volta dos anos 1960 e 1970, mas 
não tenho certeza absoluta. Pelas minhas contas foi por volta dessa 
época (MÉDIUM 11, dezembro de 2017).  

 

 A data de fundação da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge antecede 

a construção da atual igreja Matriz (feita de pedra). Até então, havia no local 

desta última uma igreja de madeira. É somente ao findar da década de 1960 – 

ou seja, após a abertura das portas da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge 

– que a Matriz é inaugurada.  

Para Magnani (1986), como a emergência da Umbanda se dá por meio 

de uma lógica de apropriação de elementos heterogêneos, uns considerados 

legítimos aos olhos da Igreja e outros não, tende a ser alvo de retaliação. 

Segundo o autor, os argumentos do catolicismo oficial caracterizam a 

Umbanda como sinônimo de macumba e baixo-espiritismo. Nas décadas de 

1960 e 1970, no Brasil os umbandistas começam a organizar movimentos e 

congressos para firmarem as bases da doutrina e dos rituais, e passa a ser 

divulgada por intermédio das Federações. Assim, na década de 1960, a 

Umbanda é incluída na relação de religiões cadastradas pelo censo 

(MAGNANI, 1986). 

                                                           
16

 Referindo-se às práticas que são realizadas por intermédio das entidades espirituais 
direcionadas a fins específicos. 
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Quando Seu Baiano e Dona Trindade se instalaram em Clevelândia, 

próximo do terreno onde se encontra a Tenda Espírita de Umbanda São Jorge, 

havia a capela dos remédios. A distância entre ambas é muito pequena (cerca 

de cem metros), evidenciando que Baiano não fez questão de construir a 

instituição religiosa retirada da vista da Igreja. Para a Médium 11, apesar das 

acusações, o convívio com os representantes religiosos não era conflituoso: 

 

Mas não era só desentendimentos, não, a gente também tinha muita, 
mas muita amizade [...] As freiras nos visitavam em casa, as vezes 
até vinham ver a sorte com a mãe. Quando nós viajávamos com elas 
por causa da escola, elas falavam para o meu pai: ‘o Baiano e essas 
pérolas negras dele’, elas gostavam muito da gente, meus pais 
gostavam muito delas também. Tanto que quatro irmãs foram 
madrinhas do meu casamento [...] Tinha um padre também muito 
amigo nosso. Eu lembro que na época tinham roubado da Igreja uma 
imagem da santa, e ele veio falar com a minha mãe e disse: ‘Dona 
Maria, faz aquelas orações que só a senhora sabe fazer pra ver se 
nós conseguimos recuperar a nossa santa’, então, também tinha esse 
lado, por isso falamos que não dá para generalizar...acho que em 
geral o relacionamento da Umbanda na cidade com as outras 
religiões foi bom, olhando para o passado (MÉDIUM 11, dezembro de 
2017).  

  

Em relação às semelhanças entre as estratégias desenvolvidas pela 

Igreja e pela Tenda para se relacionar com a sociedade, verificamos, através 

de pesquisa documental, que em consonância à Igreja Católica, Seu Baiano 

também organizava grandes festividades em datas comemorativas, para as 

quais o público em geral era convidado.  

A similitude dos conteúdos dos convites emitidos por ambas as 

instituições (no que diz respeito a forma de divulgação do cronograma de 

atividades das festas) é bastante perceptível, conforme é possível conferir nos 

panfletos da época, onde constam horários reservados para a realização das 

atividades religiosas, seguidas de almoço (churrasco), e leilão de prendas. 
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Figura 6 - Convite emitido pela Terreira (1965) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Linda Jurema dos Santos Siqueira.

17
 

 

A partir dos ofícios mencionados, é possível perceber que a forma 

segundo a qual a nova religião é apresentada ao público clevelandense 

                                                           
17

 No Anexo IV, consta a cópia da propaganda da “Festa da Nossa Senhora da Luz – Divina 
Padroeira da Paróquia de Clevelândia/PR”, também ocorrida no ano de 1965. Analisando 
ambos os convites, podemos perceber que ambos são formais e impressos em papel timbrado, 
colocando em destaque o caráter institucional das atividades. 
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demonstra que os fundadores da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge não 

apenas assumem o diálogo com as religiões e práticas cristãs, mas também 

inscrevem a religião de Umbanda como uma de suas modalidades. Neste 

sentido, há que se chamar a atenção para o nome de registro da instituição, 

que faz menção à figura de um Santo Católico, e não de um Orixá ou Entidade 

espiritual18. Já em convites direcionados a população umbandista, é possível 

perceber mudanças na forma enunciação: 

 

Figura 7 - Convite emitido em nome da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge 
(1970)

 
Fonte: Arquivo pessoal de Linda Jurema dos Santos Siqueira.

19
 

Aqui, a ênfase está na relação das práticas umbandistas com os saberes 

esotéricos, admitindo-se a influência de práticas religiosas não 

institucionalizadas, como é o caso do catolicismo popular. Também há ênfase 

                                                           
18

 Este não foi o caso de um terreiro de Umbanda fundado na cidade de Clevelândia/PR, após 
a instalação da Tenda de Seu Baiano, denominado “Centro do Caboclo Urubatão”. Conforme o 
Ogã da Terreira (Entrevista 04 – Novembro de 2017), que frequentou o local antes de passar a 
fazer parte da Corrente de Seu Baiano, haviam em ambas as instituições alguns médiuns em 
comum. Dentre eles: João Leão (a quem a atual Dirigente Espiritual referiu-se como um grande 
apreciador da religião) e Valdemar Grozetta (o primeiro clevelandense atendido por José 
Pereira dos Santos, que alguns anos mais tarde veio a fundar o próprio terreiro). O 
desligamento da instituição fundada por Grozetta (ocorrido no ano de 2007, por volta de cinco 
anos após a data do seu falecimento) foi efetuado por Luíz Carneiro da Silva.  
19

 Segundo a fornecedora, na primeira linha onde está escrito “A Federação Espírita de 
Umbanda São Jorge [...]”, ocorreu um erro de digitação. Ao invés do termo Federação, deveria 
constar Tenda. 
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nos processos de cura, menções à explicação científica da magia e a fusão de 

culturas (em caixa alta e negrito), reforçando a sua rica herança cultural. Este 

documento foi levado durante as viagens efetuadas por Seu Baiano, que 

conheceu boa parte do país e também da América Latina (Argentina, 

Paraguay, Bolívia, Uruguay).  

Segundo Dona Jurema, existem inúmeros terreiros espalhados pela 

região (Foz do Iguaçu/PR, Palmas/PR entre outros), os quais seu pai esteve 

envolvido na fundação, fornecendo informações aos Dirigentes e médiuns. Era 

também muito comum a reunião destes terreiros nos dias de homenagem dos 

Orixás, e ainda que não oficialmente considerado enquanto matriz religiosa, 

percebe-se que a Tenda Espírita de Umbanda São Jorge era o local para onde 

outros sacerdotes recorriam quando necessitavam de informações acerca da 

prática religiosa. 

Para a atual Dirigente, divulgar a Umbanda era uma atividade prazerosa 

para Baiano, pois o permitia conhecer pessoas diferentes e criar redes de 

contato. Por ter uma vida marcada por mudanças constantes – inclusive tendo 

trabalhado em circos – o que Seu Baiano menos gostava de fazer era ficar 

parado. Desta visão, o Ogã da Terreira também compactua: “Seu Baiano era 

puro movimento! Gostava de mudar, viajar, aprender com todas as lições da 

vida. Ele era curioso - no bom sentido - e muito bem-humorado” (Entrevista 01, 

setembro de 2017). 

 

3.3 A POLÍTICA   

 

 Dona Trindade foi vereadora duas vezes no município de Clevelândia. 

Ao falar a respeito do engajamento da mãe na política, Dona Jurema destaca 

que esta é uma via complementar de prestação de serviços em prol da 

melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.  

Segundo Trindade (2011, 2017), a formação de alianças e candidaturas 

políticas é uma prática comum entre os sacerdotes umbandistas. Muitos dos 

que se elegem, costumam admitir abertamente que conquistaram o cargo em 

decorrência da posição religiosa (que lhe rendeu prestígio). Neste viés, como 

bem pontua Brown (1985), as candidaturas dos umbandistas são incentivadas 



63 
 

pelos médiuns, que consideram a política como uma alternativa que ajuda na 

propagação do nome da religião.   

Assim, do mesmo modo que o prestígio social conquistado por meio da 

atividade religiosa contribui para a eleição do sacerdote, o prestígio social 

gerado pela posição de eleito também pode contribuir para dar visibilidade às 

práticas religiosas. Há uma relação de diálogo muito próxima entre ambas as 

esferas, sobretudo porque tanto a condição do sacerdote religioso, (que é 

nomeado ou escolhido), quanto a do político (que é eleito), abrangem questões 

de representatividade (onde ser líder significa ser porta-voz de outrem).  

Dona Trindade foi a primeira mulher eleita vereadora da cidade de 

Clevelândia/PR. Sua inserção na política teve início ao final da década de 

1960, conforme é possível verificar abaixo: 

 

Figura 8 - Divulgação do número da candidatura de Trindade Miguel dos 
Santos (década de 1960) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Linda Jurema dos Santos Siqueira.  

 
 
 
Figura 9 - Diploma de vereadora de Trindade Miguel dos Santos 
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Fonte: Arquivo pessoal de Linda Jurema dos Santos Siqueira. 

 

3.4 O LEGADO 

 

 Pouco tempo após a morte de Dona Trindade no ano de 2008, 

ocasionada devido a problemas de saúde, Seu Baiano também veio a falecer 

(no ano de 2009). As atividades da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge 

ficam, então, sob a regência de Dona Jurema, que atualmente reside na casa 

que era dos pais.  

Antes de morrer, Seu Baiano anunciou o seu desejo em relação à 

continuidade das práticas religiosas, e chamou os médiuns mais antigos (atual 
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Ogã da Terreira e Mãe-pequena) para conversar, solicitando que amparassem 

a filha no que fosse necessário e permanecessem ao seu lado:  

 

Lembro como se fosse hoje o dia em que Seu Baiano partiu, pois 
quando o caixão estava sendo levado ao carro para ser transportado 
até o cemitério, uma chuva fininha começou a cair do céu, findando 
aquele momento. Isso me marcou profundamente [...]. Seu Baiano 
nos pediu para ficar ao lado da Jurema, se preocupou em repassar 
muita coisa sobre a religião que ele sabia, e nós ficamos, estamos até 
hoje. Eu e minha esposa conhecemos ela menina ainda. Eu tinha e 
tenho um amor incondicional pela Dona Trindade, e a Jurema lembra 
muito a postura dela. O Baiano não poderia ter tomado uma decisão 
melhor. É claro que se uma das irmãs tivesse assumido, com certeza 
teriam sido ótimas Babas

20
  também, mas a missão não era delas e 

no fundo ele já sabia disso há muito tempo [...] Hoje ficam boas 
lembranças daquele tempo, do Seu Baiano e da mãe velha - como eu 
chamava a Dona Trindade. Para você ter uma ideia, quando eu era 
motorista de ônibus, nós íamos para a praia todo final de ano. Seu 
Baiano enchia caixas e caixas de isopor de comida e suprimentos e 
levava todos os médiuns para a praia. Quem podia pagar a viagem, 
pagava, quem não podia, não deixava de ir por isso. Ele franqueava. 
Uma vez levamos daqui de Clevelândia uma imagem de Yemanjá. É 
aquela imagem grande que tem na Terreira, então você imagine! 
Enrolamos num cobertor para não danificar durante o caminho, e 
chegando lá fizemos um ritual lindo (OGÃ DA TERREIRA – Entrevista 
01, setembro de 2017). 

 
Figura 10 - Ritual de Yemanjá no litoral catarinense 

Fonte: Arquivo pessoal de Linda Jurema dos Santos Siqueira. 

                                                           
20

 Abreviação de Babalorixá (Mãe-de-santo). 
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Figura 11 - Dona Trindade e uma de suas filhas adotivas  

 
Fonte: Arquivo pessoal de Linda Jurema dos Santos Siqueira. 

  

Figura 12 - Seu Baiano e Dona Trindade paramentados (1960)  

 
Fonte: Arquivo pessoal de Linda Jurema dos Santos Siqueira. 
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Quando Linda Jurema assume o posto de Dirigente Espiritual na 

Terreira, seu esposo opta por auxiliá-la enquanto Dirigente Administrativo, 

cuidando da parte burocrática da instituição. Ambos se conheceram no período 

da adolescência, quando o irmão de Valdir o trouxe para morar com Dona 

Trindade e Seu Baiano, onde permaneceu até ser chamado para cumprir com 

as suas obrigações militares. Em decorrência da distância e da saudade (que 

transparecia nas cartas trocadas), o relacionamento de Dona Jurema e seu 

esposo foi tomando novos rumos.  

Após o casamento, Jurema e Valdir tiveram três filhos: Lincoln dos 

Santos Siqueira (Engenheiro Elétrico, 41 anos), Helder dos Santos Siqueira 

(Cirurgião Dentista, 39 anos) e Kelly dos Santos Siqueira (Técnica em Saúde 

Bucal e estudante de Pedagogia Faculdade Machado de Assis – FAMA, 35 

anos).  

Apenas Lincoln não participa das Giras na Terreira, pois reside na 

cidade de Curitiba. Os outros dois atuam na Tenda Espírita de Umbanda São 

Jorge: Kelly na qualidade de médium, e Helder na qualidade de Ogã de 

Atabaque e Cânticos. Junto à Dirigente Espiritual, este último é o responsável 

pela dinâmica ritualística. Cabe destacar, neste sentido, que os primeiros 

passos do seu desenvolvimento mediúnico foram na Umbanda, mas a iniciação 

religiosa propriamente dita ocorreu num terreiro de Umbandomblé21 (localizado 

no Estado de São Paulo), e a Feitura de Santo seguiu continuidade no 

Candomblé Puro. Quando seus avós faleceram, Helder retorna à cidade de 

Clevelândia/PR, trazendo consigo o aprendizado decorrente da sua longa 

jornada mediúnica. 

Acerca deste percurso, o Ogã de Atabaque e Cânticos destaca: 

 

Ogã de Atabaque e Cânticos: Minha história com a Umbanda iniciou 
concretamente no dia 23 de fevereiro de 1979, numa noite de 
tempestade e de raios, na data em que era realizada a Festa de 
Oxóssi na Terreira. Enquanto criança, fui convivendo naturalmente 
dentro da Terreira, tocava Atabaque já de uma forma mais lúdica, 

                                                           
21

 Segundo Guimarães (2012, p. 6): “[...] nesta vertente existe um culto mínimo aos santos 
católicos e os Orixás são fortemente vinculados às tradições africanas, principalmente as da 
nação Ketu, podendo inclusive ocorrer a presença de outras entidades no panteão que não são 
encontrados nas demais vertentes da Umbanda [...]”. 
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porém participativa. Quando adulto, eu iniciei num terreiro em Curitiba 
e a minha primeira feitura de Santo foi em São Paulo. Então depois 
de alguns anos participando deste terreiro (em torno de seis anos), eu 
retornei à Terreira, no momento em que meus avós estavam 
desencarnando. Foi quando minha mãe assumiu a responsabilidade 
pela Casa e eu permaneci ao lado dela. Foi um momento bem difícil, 
teve muita resistência de médiuns, desconfiança principalmente por 
parte dos mais antigos a respeito da minha capacidade. Mas eu me 
dediquei, adquiri muito conhecimento em relação a religião. Pelo 
menos o suficiente para poder servir de alicerce para a minha mãe e 
ajudar ela a reconstruir tudo. Hoje eu percebo que os médiuns têm 
grande consideração e respeito por mim, e eu por eles [...].  
Pesquisadora: e como foi voltar para Clevelândia, tendo experiência 
no Candomblé e Umbandomblé? Houve alguma dificuldade em 
mesclar os princípios e as práticas das duas religiões? 
Ogã de Atabaque e Cânticos: Eu acho que seria difícil se eu não 
conhecesse antes de retornar, entende? Mas como eu já estava 
familiarizado com o trabalho desenvolvido aqui se tornou fácil. Claro 
que a gente sempre está em transformação, então muito do 
conhecimento adquirido foi agregado. Mas eu sempre digo que os 
conhecimentos essenciais na religião de Umbanda são passados de 
geração em geração. Os livros ensinam muito, mas não ensinam 
tudo. A Umbanda é uma religião em que esta questão do legado, da 
missão, faz muita diferença. Por isso sempre dizemos que o 
Babálorixá e a Yalorixá estão predestinados para cumprir esse papel, 
assumir essa posição. Porque é um trabalho que exige vocação, por 
ser muito complexo.  
Pesquisadora: em relação as suas decisões de ir e voltar, teve algum 
momento marcante que fez você pensar algo do tipo ‘meu lugar é na 
Terreira’? 
Ogã de Atabaque e Cânticos: Sim, tiveram dois momentos cruciais na 
minha vida. Um deles foi numa época em que eu morava sozinho 
num apartamento em Curitiba, trabalhava em dois lugares, era 
auxiliar de enfermagem. Minha vida estava estagnada em vários 
sentidos, e  teve um dia que eu me olhei no espelho e disse ‘meu Pai, 
se a minha vida for para ser assim do jeito que está, eu aceito. Mas o 
meu desejo é ter a oportunidade de melhorar como pessoa’. Uma 
semana depois, uma prima minha me convidou para eu ir para o 
terreiro – esse onde eu cumpri os ritos de iniciação. E o outro 
momento foi quando meu avô desencarnou, e pouco antes disso 
acontecer ele comunicou a minha mãe que ela teria de assumir a 
Terreira. Nesse momento, minha mãe veio conversar comigo e me 
falou a respeito. Eu achei que iria auxiliar ela durante um período, 
apenas. Mas a partir daí foram acontecendo várias coisas e eu 
comecei a perceber que tudo me trazia para a Terreira. Meu avô 
nunca me obrigou, nunca tentou me persuadir a ficar, mas ele 
costumava dizer pra minha mãe quando eu saia: ‘ele foi, mas ele 
volta’ (OGÃ DE ATABAQUE E CÂNTICOS, dezembro de 2017). 

 

Atualmente Dona Jurema cuida da casa e dedica-se integralmente às 

atividades religiosas, ao lado do marido e do filho do meio – que atualmente 

está em processo de Feitura de Santo, onde os atos e preceitos estão voltados 

a posição de Babalorixá (Zelador de Terreiro, como se denomina no 

Candomblé). Quando Dona Jurema não puder mais exercer o papel de 
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Dirigente Espiritual, a intenção é que as atividades religiosas da Terreira fiquem 

sob responsabilidade de Helder.  

 

 

4 FAZENDO ETNOGRAFIA 

 

Dando continuidade ao capítulo anterior, que enfatiza o período de 

fundação da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge, neste capítulo buscamos 

apresentar a configuração atual da instituição através da descrição do primeiro 

encontro com a Dirigente da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge, e das 

características dos rituais (de acordo com as entidades de trabalho).  

 

4.1 AS SURPRESAS DA PRIMEIRA VISITA  

 

A Tenda Espírita de Umbanda São Jorge está inserida no perímetro 

urbano do município de Clevelândia. Sua localização permite fácil acesso, não 

é distante do centro e aparentemente é conhecida pelos munícipes. 

O taxista que efetuou o trajeto comigo até o local destacou que 

costumava levar muita gente ao mesmo endereço. Em suas palavras: “muitas 

pessoas vêm de fora procurar Dona Jurema. Hoje o centro é dela, mas quem 

cuidava antigamente era o seu pai. São muito conhecidos aqui na cidade”. Ao 

ser questionado se alguma vez havia visitado a Tenda, afirmou que possuía 

conhecimento superficial acerca das práticas realizadas na instituição, mas que 

sabia quem era a atual Dirigente e seu esposo. 

Chegando lá, por volta das 13:30hrs, um homem de aparentemente 

cinquenta anos estava saindo do local. Na medida em que nos 

aproximávamos, o cumprimentei, no que ele assentiu com a cabeça e, em 

seguida, perguntou em que poderia ajudar. Respondi que estava procurando a 

Tenda Espírita de Umbanda São Jorge.  

Ele não disse nada, mas continuou caminhando em direção à rua um 

tanto apressado. Gentilmente abriu caminho para a minha passagem, puxando 

o portão de ferro num gesto convidativo. Aguardou que eu me deslocasse, e, 

em seguida, ao virar-se para encostar o portão, respondeu à pergunta inicial:  
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— É aqui mesmo! Pode entrar que a Dona Jurema está atendendo. Você 

só aguarda uns minutos que ela já fala com você. Se quiser sentar, tem um 

banco bem do lado da porta da casa! 

Agradeci a orientação, seguindo os azulejos escuros da calçada até 

avistar o que havia sido indicado, onde, então, me pus a esperar. Abri um 

caderno que tinha em mãos, no intuito de rever as anotações da pesquisa que 

apresentaria à Dona Jurema posteriormente.  

Neste interim, uma janela parcialmente aberta (muito próxima ao banco 

onde me acomodei), possibilitou-me ouvir crianças interagindo entre si num dos 

cômodos da casa, junto aos ruídos abafados da TV. Vez que outra, alguém 

lhes chamava a atenção solicitando que falassem baixo “para não acordar o 

nenê”, e logo após estes breves apelos, as vozes transformavam-se em 

sussurros (prejudicando a compreensão do conteúdo). Porém, as risadas ainda 

podiam ser ouvidas e pareciam difíceis de silenciar, ainda que não soassem 

estridentes.  

Era um dia típico de inverno na região sul do país. Por certo era este o 

motivo das crianças permanecerem dentro de casa, pensei. Provavelmente 

estariam gastando energia brincando em locais abertos se o clima estivesse 

propício – como eu costumava fazer por volta dos cinco ou seis anos. Naquela 

época morávamos numa casa cujo pátio, em tamanho, se assemelhava ao da 

casa da Mãe-de-Santo) ainda que o terreno desta última parecesse se ampliar 

na parte de trás. Movida por esta curiosidade, inclinei os olhos para a direção 

oposta ao portão de entrada. Contudo, a intenção de me deslocar foi 

interrompida pelo giro da maçaneta da porta lateral da Terreira. De qualquer 

forma, a esta altura, eu já estava em pé. 

Duas mulheres saiam do local. Dona Jurema foi fácil de identificar: vestia 

um jaleco branco e reagia aos agradecimentos que a outra lhe direcionava (de 

modo que ouvi seu nome ser proferido). A sua postura era branda e afável, 

falava baixo e pacientemente. Tive a impressão de que a minha presença 

demorou alguns instantes para ser notada, e não quis de forma alguma 

interromper aquele momento. No entanto, assim que a mulher se despediu, a 

Mãe-de-Santo veio em minha direção e me cumprimentou com um sorriso: 

— Oi, boa tarde!  
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— Olá Dona Jurema! – respondi. – Meu nome é Taíza! Eu conversei com 

a senhora pelo telefone na semana passada, sobre a minha pesquisa de 

mestrado. A senhora teria um tempinho para a gente conversar sobre? 

— Ah, sim! Eu lembro que você ligou. Pode passar aqui e já vamos 

conversar! 

Fui conduzida até a porta da Terreira, a qual dá acesso a uma sala 

pequena onde pude observar, na ocasião, uma mesa revestida com toalha 

branca que sustentava a imagem de Nossa Senhora Aparecida (conhecida 

popularmente como a Padroeira do Brasil). Em seu entorno haviam flores de 

plástico, objetos esotéricos (como é o caso de uma bola de cristal e de um 

baralho de Tarô) e outros ícones sagrados (como é o caso das estatuetas de 

Buda, de Jesus Cristo, do Anjo Guardião, da Deusa da Fortuna Aishwarya 

Lakshmi e do Padre Reuss): 

 

Figura 13 - Mesa da pequena sala da Terreira

Fonte: A autora (2017). 

 

Ainda que certos objetos aparentemente desprovidos de sentido 

pudessem ser depositados ali – como pareceu ser o caso das chaves, do 

isqueiro e do calendário – mais tarde pude compreender que esta mesa é uma 

espécie de “mini-altar”.  
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Na ocasião, haviam três cadeiras ao redor do móvel, estando uma 

isolada das demais (a qual Dona Jurema escolheu para se acomodar). Dentro 

do estabelecimento, músicas cujas letras faziam menção a entidades e 

divindades umbandistas (Orixás, Caboclos e Preto-velhos) soavam ao fundo. 

Tomei a liberdade de iniciar o diálogo falando sobre os principais 

objetivos do estudo e o que havia despertado meu interesse pelo tema. Para 

justificar a sua importância, argumentei que na historiografia oficial da região 

sudoeste do Paraná não haviam registros sobre o início das práticas 

Umbandistas, e que o desenvolvimento da pesquisa contribuiria para resgatar 

esta trajetória, até então desconhecida: 

— Nós vemos muitos estudos que tratam do catolicismo, mas sobre a 

origem da Umbanda, aqui na região, não existem estudos aprofundados.   

— Isso é muito importante, a Umbanda precisa ser divulgada. 

Curiosamente, nesta semana que passou eu fui convidada participar de uma 

aula na escola APAE para explicar a diferença entre Umbanda e Candomblé. 

Os alunos estão estudando a diversidade religiosa e solicitaram a minha 

presença para falar sobre a Umbanda.  

— E como foi? 

— Foi muito legal. Realmente, a Umbanda talvez não tenha tanta 

visibilidade no Brasil, como você comentou, por conta da falta de 

conhecimento. A Umbanda é uma religião de virtudes, tem um corpo 

doutrinário que deve ser respeitado. É tudo em prol do amor e da caridade. Por 

isso as portas aqui estão sempre abertas para quem se compromete a levar 

isso adiante. O preconceito só se combate com conhecimento, e nós 

valorizamos muito o estudo. Você pode vir fazer a sua pesquisa aqui, sim, pode 

conversar com os médiuns, conhecer a história deles. As Giras acontecem 

todas as sextas-feiras, na sala ao lado da que estamos conversando.  

Enquanto perambulávamos por ali, Dona Jurema foi descrevendo 

brevemente a dinâmica dos rituais (por onde entravam as pessoas que vinham 

em busca de auxílio e onde permaneciam, como os médiuns se organizavam 

durante as Giras e onde ficavam os tocadores de Atabaque), de modo que 

consegui esboçar mentalmente como todos esses pequenos espaços se 

articulavam quando ocupados por pessoas. Um detalhe interessante que 

chamou minha atenção foi a ausência de cadeiras para acomodar os médiuns. 
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Vi somente um sofá logo atrás dos Atabaques e uma única cadeira, de porte 

antigo, estofada, disposta logo na frente do Congá (onde julguei de antemão 

ser o lugar de Dona Jurema).  

Vale destacar que apesar de não ter conhecimento profundo acerca dos 

pressupostos teológicos da religião, eu já havia visitado outra Tenda de 

Umbanda, localizada na região do extremo-oeste catarinense. Neste outro 

local, os médiuns realizavam os atendimentos individualmente, e, para tanto, 

contavam com mesas e cadeiras (muito baixinhas), onde colocavam os objetos 

que usavam durante os trabalhos – charutos, chocalhos, etc.). Na Terreira da 

Dona Jurema não visualizei nada parecido, o espaço reservado aos médiuns 

era livre de acentos ou coisas do tipo. Assim supus que permaneceria durante 

o horário de funcionamento. 

Além disso, não pude deixar de observar algumas fotos e quadros 

pendurados nas paredes da Terreira, ao lado do Alvará e de três certificados 

selados pelo CEBRAS (Conselho Mediúnico do Brasil). Ao avistá-los, perguntei 

à Dirigente se estes papéis lhe outorgavam alguma titulação específica dentro 

do meio umbandista. De acordo com a mesma, com exceção do Diploma de 

Confirmação Sacerdotal (que torna explícita a sua responsabilidade enquanto 

regente), os outros documentos atestam a legalidade dos trabalhos religiosos 

que estão sob o amparo do órgão emissor).  

 

Figura 14 - Certificados emitidos pelo CEBRAS 
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Fonte: A autora (2017). 

 

Fui informada de que cada Tenda, Centro ou terreiro de Umbanda tem a 

sua dinâmica, possui liberdade para criar formas de entrosamento dos médiuns 

e de recepcionar os consulentes. No entanto, existem alguns princípios em 

comum que precisam ser mantidos, e é em prol do fortalecimento e divulgação 

desses princípios que os Conselhos e Federações devem atuar.  

Nas palavras de Dona Jurema, filiar-se a essas instituições é 

imprescindível, porque além de receber orientações, caso vierem a enfrentar 

acusações, os Dirigentes podem solicitar o seu apoio. Aproveitei o gancho para 

perguntar a respeito da relação dos médiuns com os adeptos de outras 

religiões (católicos e evangélicos): 

— Bem, não existem conflitos diretos. Ninguém nunca veio até a minha 

porta, e acredito que não tenham ido até a porta de qualquer um dos médiuns 

para os ofender. Mas sabemos que por uma questão de incompatibilidade da 

doutrina, principalmente em relação ao culto de imagens, ao se referirem a nós 

falam que praticamos feitiçaria, o que é um equívoco. Antigamente era pior, 

hoje este quadro está mudando. Aos poucos, mas está! E claro que eu não 

posso generalizar, até mesmo porque nós – tanto eu quanto o meu pai – 

sempre tivemos um ótimo relacionamento com a comunidade em geral. Não é 

porque uma pessoa cresce dentro de uma religião que tem que permanecer, 
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isso é muito particular. Só para citar a nossa família como exemplo, uma das 

minhas irmãs, depois de anos participando das atividades da Terreira como 

médium, decidiu aderir a outra religião e se afastou. Claro que nós não 

deixamos de nos falar por isso, ela respeita minhas escolhas e eu respeito as 

escolhas dela. Religião não é obrigação e nem se discute: se pratica! Eu 

sempre digo que não deveríamos lutar para ver “quem tem a melhor forma de 

cultivar as crenças, a fé”. Isso não existe, todas as formas são verdadeiras. 

Uns levam em conta algumas coisas que outros talvez não dão tanta 

importância, mas isso não quer dizer que exista uma religião melhor e outra 

pior. Existe aquela que é melhor para mim, aquela que eu me identifico mais, 

onde eu me sinto bem. Mas essa mesma religião pode ser bem diferente pra 

você; e quem sou eu para julgar ou ofender? 

— E se a gente fosse falar de uma forma geral, Dona Jurema, o que 

poderíamos dizer que chama mais atenção na Umbanda, o que mais atrai as 

pessoas pra cá? 

— Olha, a demanda é bem diversificada. Tem pessoas que vem 

buscando ajuda para enfrentar doenças, que já passaram por médicos e não 

conseguiram melhorar. Tem pessoas que vem pedir conselhos para ver se 

conseguem resolver problemas em casa, com o marido ou esposa, pessoas 

que buscam evoluir espiritualmente. Tem pessoas que querem alcançar 

objetivos e fazem pedidos de ajuda aos guias através dos médiuns...Quando 

você vier, você vai ver que é bem diversificado o público, e os bancos 

costumam ficar todos ocupados.  

— E além dos trabalhos coletivos a senhora também atende durante o 

dia, pelo que eu pude perceber. 

— Sim. Minha mãe e meu pai também recebiam pessoas fora do horário 

das Giras. Principalmente a mãe. Mas nem todos aqueles que vêm conversar 

comigo nesses horários são, digamos assim, frequentadores das Giras. Talvez 

prefiram um momento mais reservado para falar dos seus problemas, 

desabafar. Eu tento ajudar sempre ouvindo e pedindo orientação para os Guias 

de Luz me ampararem para que eu use as palavras certas e possa ajudar 

quem me procura.  

— E existe algum custo para essas consultas?  
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— Não é cobrado. Só se solicita pagamento quando existem trabalhos 

que exigem a compra de materiais e, nestes casos, somente cobramos o valor 

suficiente para cobrir as despesas. Claro que se a pessoa não tem condições 

de contribuir, nós adquirimos o material e dizemos “olha, quem sabe em outro 

momento quando você estiver em melhor situação e quiser contribuir com 

alguma coisa, será bem-vinda”. Nunca deixamos de ajudar alguém por falta de 

dinheiro. Mas como toda casa, a Terreira tem gastos, e apesar do nosso 

objetivo não ser lucrar, claro que aceitamos contribuições, desde que venham 

de boa vontade e de coração. Aliás, algumas das coisas que tem no Congá 

foram presentes de pessoas que receberam nosso amparo ou que tiveram 

seus pedidos atendidos pelas entidades, por intermédio do trabalho dos 

médiuns. 

Pelo fato de ocupar praticamente toda a parede de trás da Terreira, o 

tamanho do Congá chama muito a atenção pela riqueza de detalhes e a 

diversidade dos objetos e das imagens. Ao olhar com mais cuidado, pude 

classificar algumas dessas imagens como sendo mais antigas. Mas tudo 

estava bem-arrumado, demonstrando apreço.  

Nas bordas laterais que encalçam o monumento, foi possível notar a 

disposição de algumas ferramentas. Do lado direito, chapéus de palha e um 

chapéu branco forrado com detalhes em vermelho, e do lado direito, espada, 

arcos, flechas e um machado pequeno junto de utensílios menores que 

lembravam punhais (os quais julguei se tratarem de indicadores, 

respectivamente, dos Orixás Oxossi, Ogum e Xangô – pois havia lido alguma 

coisa sobre). 

Ainda a respeito das imagens, Dona Jurema se pôs a explicar a 

existência de uma espécie de Chafariz, localizado no canto da Terreira, onde 

imagens referentes às entidades e divindades que, na Umbanda,  pertencem 

ao reino das águas ou de alguma forma lhe fazem menção (como, por exemplo 

Yemanjá, Oxum, e a falange dos Marinheiros) podem ser observadas22.   

 

Figura 15 - O Reino das Águas e suas divindades 

                                                           
22

 Enquanto falava a respeito, Dona Jurema relatou que a sua primeira incorporação foi com 
Yemanjá, e fez questão de ligar algumas luzes, propiciando que eu visse a água se 
movimentar. 
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Fonte: A autora (2017). 

 

Voltando ao Congá, percebi que havia uma espécie de campainha e um 

recipiente espelhado (parecia ser feito de inox). Estes itens estavam ao lado de 

uma Bíblia aberta na frente de uma foto de Seu Baiano de Dona Maria. Notei 

que esta era uma das partes mais baixas do Congá, e, portanto, os objetos 

ficavam muito próximos do Ponto Riscado: o coração da Terreira.  

Dona Jurema explicou que o Ponto havia sido desenhado pelo Seu 

Baiano, em transe mediúnico, e que permanecia tal qual desde então (sem 

sofrer alterações). A sua expressão ao relembrar o fato, tomou feições 

carinhosas, e percebi que a nossa conversa havia suscitado uma recordação 

especial. Gostaria de ter questionado o significado daqueles traços cravados 

no chão, porém, não me senti à vontade para interromper o seu devaneio 

naquele momento. 

 

Figura 16 - O Ponto Firmado (iluminado para a noite de Gira) 
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Fonte: A autora (2017). 

 

Passados alguns segundos de silêncio, a Dirigente suspirou fundo e 

voltou-se a mim, dizendo que sentia muita saudade do pai. Encerramos a 

conversa neste assunto, falando sobre o vínculo forte que existia entre os dois 

antes do falecimento, o qual a mesma definiu como “uma ligação especial”23.  

Agendamos a próxima visita para uma das sextas-feiras de Gira 

enquanto fui acompanhada até a saída, onde solicitei-lhe a indicação do trajeto, 

pois voltaria à rodoviária a pé. Nos despedimos com um abraço (muito 

parecido, aliás, com o que a mulher que estava sendo atendida recebeu ao sair 

do mesmo lugar).  

Atravessei a rua para ver melhor a fachada. Verifiquei que a cerca frontal 

da residência protege também o espaço onde são realizadas as práticas 

religiosas e, ao avistar ambas as construções, é a casa que chama mais a 

atenção - pois a Terreira localiza-se um pouco mais ao fundo, atrás de um 

espaço reservado para o plantio de flores e plantas. De todo modo, o local não 

fica escondido: sua parede frontal e porta de entrada podem ser vistas 

claramente a partir de ângulo externo (considerando que a Terreira é um tanto 

                                                           
23

 Deste momento foram retiradas grande parte das informações que foram apresentadas no 
capítulo anterior (sobre a fundação da Terreira e o perfil do Seu Baiano). 
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elevada, e, portanto, faz-se necessário subir alguns degraus para ter acesso ao 

seu interior). Não existem placas ou letreiros enunciativos. 

Durante a caminhada refleti sobre a quantidade de informações a que 

tive acesso já no primeiro encontro. Surpreendeu-me – no bom sentido – a 

postura de Dona Jurema, tão aberta ao diálogo e tão disposta a colaborar 

(mesmo eu deixando claro que seriam necessárias muitas visitas!). Eu não 

esperava que a gravação da primeira entrevista seria feita neste momento (de 

modo que a mesma foi uma conversa mais descontraída; sequer havia 

elaborado perguntas específicas para serem redigidas até então). Retornei 

para casa muito satisfeita e ansiosa para participar dos rituais e conhecer os 

médiuns. 

 

4.2 PARTICIPANDO DAS GIRAS 

 

“Por volta das nove horas da noite”. Eis o horário das Giras segundo a 

Dona Jurema. Cheguei as 20:50hrs e os dois lados da rua da frente já estavam 

ocupados; assim, tive de estacionar o carro uma quadra antes – o que me deu 

a impressão de ter chegado atrasada. Dali já se podia sentir o cheiro de 

incenso queimando. Em volta, não vi pessoas fora do âmbito das suas 

residências, mas as luzes acesas denunciavam que havia alguém por ali.   

O portão da casa de Dona Jurema estava aberto, sua casa estava 

fechada e não percebi inicialmente movimentação. A porta da frente da 

Terreira, por onde eu sabia que deveria entrar, seguia o exemplo do portão 

(promovendo-me certo alívio por ter chegado em tempo). Me desloquei até lá, 

subi os degraus e vi que logo atrás de mim chegavam duas pessoas24. 

Logo que entrei, vi uma caixinha de madeira do lado esquerdo da porta. 

Na superfície de sua tampa, haviam duas pilhas de papéis (no tamanho de 

cartõezinhos de aniversário, porém, sem dobradura). No de fundo amarelo 

constava a imagem de um casal de Preto-Velhos com a seguinte mensagem: 

“Encarregue-se de fazer o bem e o Universo se encarregará de devolver o bem 

para você”. No de fundo branco, havia a oração dedicada à Sara Kahli (a Santa 

Cigana).  

                                                           
24

 Um homem de aproximadamente sessenta anos acompanhado de uma mulher, ambos muito 
arrumados.   
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Peguei uma cópia de ambos. Ao fazê-lo, vi que na caixa havia uma 

pequena abertura, como as de cofrinhos que servem para depositar moedas. 

Foi então que me dei conta de que não estava com a carteira em mãos (havia 

deixado no carro), e não queria voltar para buscar e perder o início das 

atividades. Achei estranho ter de pagar pelos panfletos, mas na dúvida, os 

devolvi25.  

A primeira fileira de cadeiras estava toda ocupada – assim como as 

cadeiras detrás que ficavam perto da porta –, então tive de ficar mais ou menos 

no centro. Poucos dos que aguardavam o início dos trabalhos conversavam 

entre si, e os únicos que o faziam eram muito discretos (colocando a mão na 

frente da boca e falando ao pé do ouvido para não serem ouvidos e/ou para 

não incomodar os demais).  

Basicamente, o público desta noite era formado por pessoas de idades 

distintas. Vi três pessoas de idade mais avançada, quatro adolescentes com 

cabelos coloridos, tatuagens e piercings (que pareciam ser um pequeno grupo 

de amigos) e adultos acompanhados de crianças (que constituíam a maioria). 

Dentre estes, chamou atenção a presença de indígenas26.  

Estava frio e todos tinham casacos e calçados fechados (o que 

particularmente foi fácil de observar quando passaram por mim para receber os 

passes). Com base nisso não pude verificar diferenças significativas no que 

tange as condições econômicas.  

Em relação ao gênero (feminino e masculino), nem um nem outro 

sobressaiam em número, considerando que no total haviam em torno de trinta 

e oito pessoas. Tinha lugar para todos ficarem acomodados nas cadeiras, 

tendo em vista que aqueles que chegaram no início saíram antes da Gira 

terminar, permitindo que os que chegaram depois se acomodassem. 

A este respeito, foi possível perceber que logo acima do varão que 

amparava o tecido de renda branco, havia o seguinte aviso:  

 

                                                           
25

 Mais tarde, tomei conhecimento de que aquela caixa tanto servia para que os consulentes 
depositassem bilhetes ou doações (não obrigatórios!). Ao decorrer das visitas, raramente 
alguém fez isso. Os folhetos, portanto, são gratuitos. 
26

 Uma mulher, por volta dos trinta anos, acompanhada de dois meninos. Tomei a liberdade de 
interagir com ela, que foi muito simpática e informou serem moradores do Claret (um bairro 
onde se encontra uma reserva indígena Kaingang). Comentou que costumavam participar das 
Giras sempre que podiam, mas que não eram frequentadores assíduos (“não viemos todas as 
sextas-feiras, só às vezes!”). 
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Descruze os braços e pernas. 
Evite conversação paralela. 
Concentre-se em absorver boas energias. 
Evite sair para fumar. 
Se precisar sair antes da Gira terminar comunique um dos médiuns. 
Traga uma vela branca para ascender para o seu Anjo da Guarda 
(opcional). 

 

Descruzei as pernas e os braços (realmente ambos estavam em posição 

incorreta!), e ao olhar em volta percebi que todos estavam seguindo a 

orientação do cartaz. Em momento posterior fui informada por um dos médiuns 

mais antigos que no momento em que pisamos no âmbito dos terreiros, a 

espiritualidade que atua nestes locais inicia uma limpeza energética. Portanto, 

se cruzamos as pernas e/ou braços, impedimos a fluidez deste processo em 

nosso corpo, formando uma espécie de ponto de estagnação. 

Através do vazado do tecido, os médiuns podiam ser vistos. Alguns 

preparavam-se para o início dos rituais compenetrados, outros conversavam 

baixinho entre si. Dois deles pareciam conferir objetos e preparavam os 

utensílios que seriam utilizados para a defumação. Às vezes, uma mulher 

baixinha inclinava-se em nossa direção, dando a entender que estava se 

certificando do número de indivíduos. Não demorou muito para que ela se 

deslocasse até onde estávamos, distribuindo as fichas com um sorriso (eu 

fiquei com a número 13). Até então, o som das músicas vinha do rádio (e não 

dos atabaques).  
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Figura 17 - Vista parcial do Congá sob o ângulo da Assistência minutos antes de 
iniciar a Gira

 
Fonte: A autora (2017). 

 

Através do vazado do tecido, os médiuns podiam ser vistos. Alguns 

preparavam-se para o início dos rituais compenetrados, outros conversavam 

baixinho entre si. Dois deles pareciam conferir objetos e preparavam os 

utensílios que seriam utilizados para a defumação. Às vezes, uma mulher 

baixinha inclinava-se em nossa direção, dando a entender que estava se 

certificando do número de indivíduos. Não demorou muito para que ela se 

deslocasse até onde estávamos, distribuindo as fichas com um sorriso (eu 

fiquei com a número 13). Até então, o som das músicas vinha do rádio (e não 

dos atabaques).  

 

4.2.1 A Ritualística 

 

Quando foi retirado o tecido de renda que nos separava dos médiuns, a 

Assistência ficou imediatamente em silêncio. O cessar da música suscitou o 

desaparecimento dos resquícios de conversação. A partir daí, foi possível 

observar que todos os médiuns estavam abaixados. A maioria deles matinha 

um dos joelhos dobrados (encostando a parte frontal da canela no chão), e o 
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outro dobrado (onde apoiavam os braços). Essa posição propiciava que nós 

(da Assistência) pudéssemos ver todo o local sem grandes dificuldades).  

Com a exceção de um médium, que usava camiseta de botão na cor 

verde (Ogã da Terreira), todos vestiam branco: os homens de calça (que fez 

lembrar as de uniforme de capoeira) e as mulheres de saias e/ou vestidos 

rodados. Na roupa de alguns foi possível ler o nome oficial da Terreira. Todos 

estavam descalços. 

Dona Jurema estava em pé no centro da circunferência formada pelos 

médiuns e segurava uma folha de papel na mão. Olhou para a área da 

Assistência e rapidamente para cada um dos integrantes da Corrente 

(checando se todos estavam confortáveis em suas posições. Em sequência fez 

um sinal afirmativo com a cabeça e de olhos baixos sorriu com o canto da 

boca27, marcando, assim, o início do ritual: 

 

Dona Jurema: Boa noite a todos! 
Nós iniciamos a Gira saudando a todos os que estão aqui presentes. 
Aos médiuns e aos que estão na Assistência, sejam todos muito bem-
vindos a mais uma noite de trabalho. Pedimos a benção divina de 
todos os nossos Orixás, que nossos grandes Pretos-Velhos nos 
contagiem com a sua energia e nos abençoem. Pedimos também a 
iluminação de Pai Oxalá, que Ele se mantenha próximo de todos os 
médiuns e de todos os demais. Quero que todos neste momento 
concentrem a sua mente, o seu pensamento, naqueles que estão 
encarcerados, que não podem fazer uso da sua liberdade. Pedimos 
que Oxalá acalente o coração dessas pessoas, que os ilumine e 
ampare. Aos moradores de rua, que não tem uma casa para morar e 
para dormir, que muitas vezes passam frio e fome, pedimos que Deus 
coloque sempre pessoas boas em seus caminhos, que possam lhes 
auxiliar e melhorar as suas condições. Que cada familiar de cada um 
aqui presente seja beneficiado com a energia da Casa. Que os 
doentes que se encontram hospitalizados e os idosos que se 
encontram nos asilos, as crianças que estão desamparadas recebam 
iluminação e conforto divino. Mentalizem e peçam, que eles 
receberão todo o amor espiritual. Pela proteção de todo o Brasil, pela 
benção dos nossos governantes, pela paz, respeito e harmonia em 
todos os lugares! Que assim seja! 
Todos: Que assim seja! 
Louvados sejam todos os Pretos-Velhos!! 

28
 

 

                                                           
27

 Este gesto não pareceu estar endereçado a alguém (pelo menos a nenhuma pessoa 
“fisicamente presente”. Leia-se: nenhuma pessoa encarnada, como definem os Espíritas e os 
Umbandistas! 
28

 As citações diretas sem fonte inclusas neste item são informações verbais coletadas durante 
o segundo ritual umbandista observado (o qual fora realizado no mês de agosto de 2016). Este 
ritual foi gravado e posteriormente transcrito). 
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Terminada a oração de saudação inicial, os Ogãs iniciaram o manejo 

dos atabaques e os médiuns engajaram-se no movimento de Bater Cabeça 

(inclinando o rosto para o chão e mantendo a parte superior da cabeça voltada 

a mãe-de-santo, que, por sua vez, deitou ante o Congá29):  

O seguinte Ponto era entoado pelo Ogã de Atabaque responsável pela 

interpretação das músicas. Vale destacar que, em decorrência da aparelhagem 

(microfones e caixa de som), o som que vinha dos instrumentos, bem como a 

voz do Ogã de Atabaque e Cânticos soava alto: 

 
Vamos Bater a Cabeça, em nome de Pai Oxalá! / Vamos Bater a 
Cabeça, em nome de Pai Oxalá! / Para saudar a Terreira

30
, para 

saudar a Babá! / Para saudar a Terreira, para saudar a Babá! 
Salve Oxalá! 
Todos: Salve 
Ogã de Atabaque: Salve a Babá!  
Todos: Salve! 
Ogã de Atabaque: Salve a todos!! 

 

Figura 18 - Bater-cabeça

 
Fonte: A autora (2017). 

                                                           
29

 Bater Cabeça é um movimento que, segundo foi possível apreender, permite a manifestação 
do reconhecimento dos poderes dos Orixás e das Entidades que atuam nos Terreiros de 
Umbanda por parte dos médiuns. É muito comum que este movimento seja efetuado 
individualmente e não coletivamente, onde cada um dos médiuns (e cada um a seu tempo) se 
deita no chão para saudar o Congá e seu/sua respectivo/a Dirigente. Na Terreira mesmo, pude 
ver isso ocorrer nalgumas das Giras que tive a oportunidade de participar.  
30

 Este ponto chama-se “Vamos Bater a Cabeça” e pode ser encontrado em rápida pesquisa na 
internet. Porém, pode-se notar que invés de Terreiro (como consta na letra da música original), 
o Ogã canta “Terreira”, demonstrando que a linguagem dos Pontos é personalizada.  
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Na Assistência, muitas pessoas estavam imitando os médiuns e 

mantinham suas cabeças abaixadas e os olhos fechados. As mãos 

permaneciam abertas (com as palmas voltadas para o teto). Pude ver que duas 

das mulheres que estavam nesta posição e sentavam-se lado a lado, possuíam 

Terços ou Rosários (não consegui distinguir com precisão pois estavam 

enrolados. Mas vi com clareza as duas cruzes que pendiam entre os seus 

dedos).  

A partir daí, comecei a prestar mais atenção nos colares que os médiuns 

usavam, chamados de guias, dada a sua consagração e função, que é a de 

proteger aqueles que os detém (segundo os umbandistas). Percebi que as 

cores desses objetos variavam de médium para médium, mas havia a 

predominância do preto e do branco. Quanto a forma de uso: alguns 

acompanhavam a gola das camisetas dos médiuns, enquanto outros (mais 

extensos) lhes atravessavam o corpo em diagonal (descansando num ombro e 

passando debaixo do braço oposto)31. Além disso, algumas das mulheres 

(médiuns) usavam joias nos pulsos, coloridas e aparentemente feitas com 

material semelhante ao das guias, porém, com fios finos e acabamento mais 

delicado.  

Enquanto os Ogãs concluíam o Ponto de Bater Cabeça, um dos 

médiuns (de camiseta verde), deslocou-se até uma das portas laterais da 

Terreira, ao lado do Congá. Retornou com um o turíbulo.  

Neste momento, os médiuns já estavam todos em pé, para dar início à 

defumação do local: 

 

Ogã de Atabaque: Entrei lá na Mata e pedi / Que a Jurema desse 
folhas para mim /Mas eu entrei / Entrei lá na Mata e Pedi / Que a 
Jurema desse folhas para mim / Ela me deu e eu aqui estou / Com as 
ervas da Jurema

32
 / Fazendo defumador.  

Eu defumo, eu defumo / Vamos defumar! / Eu defumo, eu defumo 
/Com as ervas de Oxalá!  
Nossa senhora incensou seu amado filho / Para dele tomo o mal 
retirar / Ô, dá licença, minha aldeia de Caboclo / Para o mal sair, e o 
bem entrar! 

                                                           
31

 Apenas um médium não fazia uso de guia. 
32

 Jurema é o nome de uma das entidades espirituais (Cabocla) que faz parte do panteão 
Umbandista. Em conversa com a dona da Terreira, que possui o mesmo nome, perguntei se o 
seu pai havia tomado isso como referência ao escolher seu nome. Ela declarou que não sabia 
mas também não descartou a possibilidade.  
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Corre Gira meu São Jorge / Corre Gira sem parar / A Umbanda tem 
fundamento / Os filhos vêm se defumar! 

 

 Após passar por todos os médiuns, o portador do defumador dirigiu-se à 

Assistência. As pessoas que ocupavam as cadeiras da frente foram as 

primeiras a ter contato com a fumaça diretamente. Percebi que elas faziam 

gestos no intuito de atraí-la para si (algo parecido com o que fazemos quando 

queremos chamar alguém que está longe de nós, para perto, sem usar 

palavras). Em seguida, passavam as duas mãos ao longo da cabeça, dos 

braços e do corpo (o qual interpretei como sendo “um esforço físico para 

promover a limpeza da áurea”33. Uns faziam este movimento de modo brusco e 

com força (como se estivesse pesado ou difícil). 

 Na medida em que o médium se deslocava para perto de onde eu 

estava, fui tentando captar o movimento e tentei reproduzi-lo. Notei que a 

fumaça não tinha cheiro de queimado (embora as brasas pudessem ser vistas), 

mas de ervas em efervescência, de modo que a sua inalação era agradável. 

Lembrei-me de quando eu era criança, pois minha mãe tinha o costume de 

ferver na panela de pressão folhas de Eucalipto e me deixar inalar o vapor em 

local fechado quando eu apresentava sintomas de gripe (justamente para 

promover a limpeza das vias respiratórias).  

 O turíbulo passou pela Assistência em dois momentos (um seguido do 

outro). Na segunda ocasião, as pessoas aproveitaram para passar alguns 

objetos encima do defumador. Vi algumas pessoas retirando pulseiras e 

gargantilhas para aproximá-las da fonte da fumaça. As mulheres que até então 

seguravam os terços, também fizeram um movimento parecido (esticando-os 

com as mãos sob a fumaça que vinha do turíbulo).   

 Por envolver os sentidos (como é o caso do olfato), foi possível perceber 

que a presença da fumaça contribuía significativamente para conferir ao ritual 

um semblante místico. Ao se dissipar rapidamente, a sensação que tive foi que, 

de fato, a fumaça levava e trazia algo consigo. Parecia que uma segunda 

cortina havia sido fechada e aberta num instante (e talvez a sua função fosse 

realmente suscitar tal impressão, preparando caminho para o início dos 

trabalhos). 

                                                           
33

 Assim registrei no Diário de Campo (setembro de 2016)  
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Recolhido o instrumento utilizado para a defumação e tendo o médium 

responsável pelo seu manejo retomado a sua posição na roda, o Ogã solicitou 

a colaboração de todos para realizar a “Proteção da Terreira”. Fomos 

orientados a virar de costas para o Congá, permanecer alguns instantes em pé 

com os braços esticados e os dedos da mão esquerda entrelaçados aos dedos 

da mão direita (de modo que as palmas ficassem voltadas para a porta de 

entrada):   

 

Ogã de Atabaque: Todos em pé, em direção a porta. 
Foi na beira do caminho / Esse Congá tem segurança / Na Porteira 
tem vigia / A meia-noite o Galo Canta! 
Layorê, Exú! Exú Mojubá!  
Proteja nossa Terreira! 
Proteja nosso Trabalho! 
Proteja nossa casa! 
Podem sentar-se. 

 

A partir de então, deu-se início a saudação dos Orixás em Iorubá – 

momento este que precede a manifestação da entidade regente da Terreira, 

que é Ogum Xoroquê: 

 

Ogã de Atabaque: Eu abro a nossa Gira / Com Deus e Nossa 
Senhora / Eu abro a nossa gira /Samborê Pemba de Angola! 
Salve Oxalá! 
Médiuns: Êpa Babá! Êpa Babá! 
Salve Ogum 
Médiuns: Ogunhê meu pai, ogunhê meu pai! 
Salve Xangô! 
Médiuns: Atotô Kabecilê! Atotô Kabecilê! 
Salve Oxossi! 
Médiuns: Okê, okê Oxossi! Okê, okê Oxossi! 
Salve Oxum! 
Médiuns: Oraieiêo mamãe Oxum! Oraieiêo mamãe Oxum!  
Salve Iansã! 
Médiuns: Epahey Iansã! Epahey Iansã! 
Salve Iemanjá! 
Médiuns: Odoyá! Odoyá! 
Salve Nanã! 
Médiuns: Saluba Nanã! Saluba Nanã! 
Salve Omolu! 
Médiuns: Atotô, Atotô! 
Salve Ibejada! 
Médiuns: Oni Ibjejada! 
Salve os Pretos-Velhos! 
Médiuns: Adorei as almas! 
Salve os Caboclos 
Médiuns: Okê Caboclo! 
Salve os Marinheiros!  
Médiuns: Salve! 
Salve os Ciganos!  
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Médiuns: Salve! 
Ogã de Atabaque: Oxalá criou a Terra! / Oxalá criou o Mar!  Oxalá 
criou o mundo / Onde reinam os Orixás! [...] 

 

Acompanhando os médiuns, muitas das pessoas que estavam na 

Assistência repetiam estas saudações e acompanhavam as batidas dos 

atabaques com palmas ritmadas, assim como faziam os médiuns - daí pude 

concluir que a maioria do público não estava ali pela primeira vez.  

Embora a voz do Ogã de Atabaque fosse soberana (devido 

potencialização do seu timbre pela aparelhagem), o coro dos médiuns soava 

límpido e igualmente forte. Assim como os seus colegas (que revezavam a 

tarefa), ele realizava seu trabalho demonstrando satisfação e aparente 

facilidade (olhavam para os colegas e para a Dirigente, enquanto suas mãos 

desciam e subiam rapidamente). As batidas eram fortes, e o seu ritmo se 

modificava a cada estilo de Ponto Cantado, contribuindo para que as pessoas 

da Assistência não dispersassem a atenção.  

 Um aspecto que chamou a minha atenção neste momento foi a 

presença de crianças que circulavam entre os médiuns (duas meninas vestiam 

branco). Tinham passe livre no ambiente, embora permanecessem a maior 

parte do tempo atrás dos tambores, onde fica um sofá pequeno e duas ou três 

cadeiras reservadas para o descanso dos médiuns.  

 Em sequência, abrindo propriamente os trabalhos mediúnicos, um ritmo 

muito acelerado com pequenas paradas – muito secas e bruscas – começou a 

tomar fôlego nos Atabaques. Iniciava-se a manifestação do “Padrinho da Casa” 

(Ogum Beira-Mar) através de Dona Jurema:  

 

Ogã de Atabaque: Ôooogum / Ôoogunhêê nhê nhê!! /Ôooogum / 
Ogum Xoroquê! / Meu senhor das estradas! / Ogunhê! / Abra meus 
caminhos! / Ogunhê! / Meu senhor da Porteira / Ogunhê! / Ele é meu 
pai, Ogum Xoroquê !!! [...] 
Quando Ogum partiu pra guerra / Oxalá deu carta branca / Ogum 
voltou da Guerra / Seus filhos vencem demanda 
Ogum, Ogum meu pai / Quem é da linha de Umbanda não cai 
Firma Ponto no Terreiro / Firma ponto meus irmãos / Quem é da linha 
de Umbanda / Tem sempre a pemba na mão 
Ogum já vai / Já vai pra Aruanda / Sua benção meu pai! 
Saudação a Ogum!  
Médiuns: Ogunhê! 
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 O corpo da Dirigente rodopiava, sua saia esvoaçava e as suas feições 

se modificaram. Já não se via o sorriso e o olhar tranquilo de Dona Jurema, 

seus olhos se mantinham fechados e as suas sobrancelhas estavam forçadas 

para baixo de modo ríspido. Enquanto girava, os seus pés se erguiam e se 

abaixavam, dando a impressão de que ela subia e descia do chão. Suas mãos 

permaneceram cruzadas ante o peito até o cessar do movimento. 

Quando começou a se aproximar dos médiuns e da área da Assistência 

a Dirigente se ajoelhou. Com a mão esquerda e o dedo indicador apontado, 

encostou em ambos os ombros, e com a mão direita (de punho fechado) bateu 

no peito com força (cerca de três vezes) e em seguida gritou. Tive a impressão 

de que a vocalização fora um cumprimento.  

 Segundo a Dirigente, o Orixá se manifesta em todas as Giras para 

autorizar e abençoar o que está sendo realizado no local: “assim como eu sou 

responsável pelos médiuns da Terreira, os Orixás são as divindades 

responsáveis, no plano espiritual, por um conjunto de entidades [...] na 

espiritualidade também existe uma hierarquia, uma forma de organização que 

deve ser respeitada”.  

Após abertura da Gira, deu-se início aos trabalhos mediúnicos. A 

primeira Gira que tive a oportunidade de participar na Terreira foi a Gira de 

Pretos-Velhos; assim, Pontos que fazem menção a essas entidades 

começaram a ser tocados34. Cerca de trinta minutos depois, as incorporações e 

os atendimentos iniciaram.  

 

  

                                                           
34

 Foram transcritos e constam integralmente no Apêndice III. 
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Figura 19 - Gira de Umbanda (1) 

 
Fonte: fornecida por Dalvana Fernandes (2017), pesquisadora. 
 

Figura 20 - Gira de Umbanda (2) 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

  



91 
 

4.3 O SINCRETISMO, AS LINHAS E AS FALANGES DE TRABALHO DA 

TENDA ESPÍRITA DE UMBANDA SÃO JORGE  

 

Na medida em que fui empreendendo visitas à Terreira, participei de 

rituais efetuados com Pretos-Velhos, Caboclos, Marinheiros e Ciganos. Em 

todos esses encontros foi possível perceber que o que se mantém intacto são 

os pontos (músicas) entoados desde o momento em que a Defumação se inicia 

até a subida de Ogum Xoroquê. Somente o conteúdo da oração inicial da Dona 

Jurema sofre modificações substanciais.  

Em contraste, a partir do momento em que os médiuns de incorporação 

começam a atender os indivíduos da Assistência, muitas especificidades 

puderam ser observadas (principalmente no que tange a conduta e as formas 

de intervenção adotadas), de acordo com os espíritos que se manifestam. Daí 

a importância de apresenta-las separadamente35. Antes, porém, faz-se 

oportuno esmiuçar a lógica de ordenação das divindades (Orixás e Santos) e 

das entidades (os chamados Falangeiros e os Guias espirituais) referenciados 

no decorrer das Giras. 

Segundo o Ogã da Terreira, a vertente de Umbanda onde a Tenda de 

Espírita São Jorge se enquadra é Umbanda Cruzada36 (também chamada 

Umbanda Popular). Para Guimarães (2012), a Umbanda Popular esta é a 

vertente mais aberta a novidades e mais difundida em todo o país. Para o 

autor, uma das suas grandes características é  

 

[...] o forte sincretismo dos santos católicos com os Orixás, 
associados a um conjunto de práticas místicas e religiosas de 
diversas origens [...] tais como: rezas, benzimentos, simpatias, uso de 
cristais, incensos, patuás e ervas para o preparo de banhos de 
purificação e chás medicinais (GUIMARÃES, 2012, p. 2). 

 

Conforme visto anteriormente, esta definição, de fato, abarca com 

propriedade as práticas ritualísticas efetuadas no âmbito da Terreira.  

Até onde foi possível perceber, na Tenda Espírita de Umbanda São 

Jorge, são cultuados os seguintes Orixás: 

1. Oxalá (sincretismo: Jesus Cristo). 

                                                           
35

 Para o capítulo não ficar muito extenso, optamos pela descrição da Gira de Caboclo e de 
Preto-Velho (as mais populares na Terreira).  
36

 Existe também a Umbanda Traçada, mas a mesma definição não se encaixa para ambas. 
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2. Ogum (sincretismo: São Jorge). 

3. Xangô (sincretismo: São Jerônimo). 

4. Yabas ou as mães ancestrais do reino das águas: Oxum (sincretismo: 

Nossa Senhora Aparecida) Iansã (sincretismo: Santa Bárbara), Nanã 

(sincretismo: Santa Ana) e Yemanjá (sincretismo: Nossa Senhora dos 

Navegantes). 

5. Omolu/Obaluaê (sincretismo: São Lázaro) 

6. Ibejis (sincretismo: São Cosme e Damião) 

7. Oxóssi (sincretismo: São Sebastião) 

Na Umbanda, de uma forma geral, os Orixás podem ser considerados 

enquanto fontes de poder natural que se situam entre o mundo dos homens e 

plano astral (BIRMAN, 1983). A Umbanda não é uma religião politeísta, pois 

acredita que estas forças da natureza nada mais são do que emanações de um 

ser superior (chamado de Olorum ou Zambi). Esta interpretação difere da 

proposta do Candomblé, onde o caráter divino dos Orixás reponta a motivos 

ancestrais (por isso muitas casas de culto costumam ser referenciadas como 

“Casas de Nação” acrescidas do tronco linguístico ou étnico (Nagô, Bantu, 

Jeje, Ketu, etc.). Esta diferenciação é facilmente observável a partir da leitura 

dos mitos, uma vez que no Candomblé os Orixás são considerados espíritos de 

grandes reis africanos que assumiram forma humana no passado (PRANDI, 

2014). 

Cada Orixá (com exceção do grupo das Yabas, que unifica três) compõe 

uma Linha de Trabalho na Tenda Espírita de Umbanda São Jorge, e tem suas 

formas de saudação e cultos específicos (de acordo com a fonte elemental de 

seu poder ou sua área de domínio).  

Por exemplo, o Orixá Oxóssi: segundo a língua Iorubá, Oxóssi é odé 

(que significa caçador). Portanto, a sua área de domínio é a mata, e seu 

símbolo é o arco e a flecha. Já o Orixá Ogum (padrinho da Tenda Espírita de 

Umbanda São Jorge) representa o arquétipo do guerreiro, protetor, 

responsável pela abertura de caminhos. Portanto, a sua área de domínio é a 

estrada, e o seu símbolo é a espada). As cores específicas de cada Orixá 

possuem alguma ligação com as suas esferas de domínio e são importantes 

em termos práticos. Com base nestas definições, os elementos são reunidos e 

oferendados.  
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Em relação ao sincretismo religioso, o Ogã da Terreira destaca que:  

O nome de uma falange representa um grupo de espíritos que, por 

afinidade espiritual, respondem pelo mesmo nome (BARBOSA JÚNIOR, 

2016b). Na Tenda Espírita de Umbanda São Jorge, são consideradas Falanges 

de Trabalho: 

1. Caboclos (espíritos de indígenas) 

2. Pretos-Velhos (espíritos de escravos) 

3. Erês (espíritos de crianças) 

4. Marinheiros  

5. Baianos 

6. Ciganos 

7. Boiadeiros 

8. Exus  

 
Figura 21 - O Congá 

 
Fonte: A autora (2017). 
 

As Giras são definidas previamente, na forma de calendário anual. 

Portanto, ao se direcionarem à Terreira, os médiuns já sabem com quais 

entidades irão trabalhar. Esta organização previa é importante pois influencia 

na escolha das guias e das cores das velas que serão acesas. 
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Figura 22 - Calendário das atividades ritualísticas  

 
Fonte: Calendário fornecido pelo Dirigente Administrativo, em visita efetuada em dezembro de 
2017. 

 

Figura 23 - Instantes após Gira de encerramento do ano de 2017 

 
Fonte: A autora (2017). 
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4.3.1 Gira de Preto-Velho 
   

“O Preto-Velho que nasceu no cativeiro 
Hoje baixa no terreiro  

De cachimbo e pé no chão 
Segura a pemba,  

Risca Ponto  
Faz mironga 

Saravá Maria Conga! 
Saravá meu Pai João!” 

 

 Segundo Barbosa Júnior (2016b), os umbandistas compreendem que na 

Linha de Trabalho dos Pretos-Velhos (em alguns terreiros denominada também 

de Linha das Almas), manifestam-se os espíritos que na roupagem de 

escravos, evoluíram por meio da dor, do sofrimento e do trabalho forçado. 

Portanto: 

 
[...] enquanto encarnados, cuidaram de seus irmãos, sustentando a fé 
nos Orixás, sincretizada com o Catolicismo, seus santos e rituais, a 
sabedoria milenar, a medicina popular e outros. Conhecidos como 
pais/mães, vovôs/vovós e mesmo tios/tias, representam a sabedoria 
construída não apenas pelo tempo, mas pela própria experiência. 
Seus nomes geralmente são de santos católicos (como quando 
encarnados, conforme a ordem/orientação geral dos senhores e da 
própria Igreja), acrescidos do topônimo da fazenda onde nasceram ou 
de onde vieram, ou da região africana de origem. Alguns exemplos: 
Pai Antônio, Pai Benedito, Pai Firmino d’Angola [...] Vovó Maria 
Conga, Vovó Maria do Rosário, Vovó Rosa da Bahia (BARBOSA 
JÚNIOR, 2016b, p. 138-139). 

 

Deste modo, cabe destacar que numa mesma Gira pode ocorrer a 

manifestação de mais de um Pai Joaquim, por exemplo, visto que o nome não 

é considerado, nestes casos, um indicativo individual. Em torno das 

semelhanças e afinidades, os espíritos que baixam nos terreiros para trabalhar 

se agrupam no Plano Astral e formam as chamadas sub-falanges. Nas 

palavras de Saraceni (2016), assim se constituem as faixas vibratórias que 

viabilizam o acoplamento das entidades ao campo vibratório do médium (sua 

áurea) e, deste modo, passam a influenciar seus gestos e comportamentos.   

A este respeito, explicou Dona Jurema:  

 

Veja bem, o que acontece durante a incorporação não é o que muitos 
pensam. O espírito não entra dentro do corpo do médium, ou seja, o 
nosso corpo, encarnado, não funciona como uma...vestimenta. O que 
acontece é o seguinte: os espíritos que se aproximam dos médiuns 
possuem certa afinidade energética com eles, alguma missão a 
cumprir em conjunto com os médiuns aqui na Terra. Assim, quando a 
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energia do médium, através das músicas e da concentração, se 
alinha com a energia dos seus guias, ocorre a incorporação. Não é 
que um espírito sai e outro entra do corpo, ambos permanecem 
momentaneamente no mesmo espaço, porém com o detalhe de que 
as entidades assumem o controle parcial da consciência do médium 
[...] Em alguns casos, até mesmo assumem o controle total. É claro 
que os médiuns inconscientes existem, mas hoje em dia são muito 
raros (DONA JUREMA – Entrevista número 02, novembro de 2016). 

 

Portanto, segundo a percepção da Dirigente Espiritual, ao invés de 

empregar o termo “possessão” o correto é caracterizar a atividade mediúnica 

na Umbanda como resultado de um processo sinérgico entre seres 

supostamente heterogêneos, que se unem através da afinação dos seus 

respectivos canais energéticos para desempenhar uma tarefa em conjunto37. 

Tal explicação se aplica aos processos de incorporação de todas as entidades. 

No caso dos Pretos-Velhos, parece haver um consenso entre os 

médiuns que atuam na Tenda Espírita de Umbanda São Jorge, de que uma 

das principais contribuições destas entidades para as suas vidas se relaciona 

ao fator da preservação cultural. Dialogar com os Preos e Pretas-velhas, 

consagra-se enquanto oportunidade de acessar os valores e costumes do povo 

africano.   

Quando a Gira é “Das Almas”, os médiuns de incorporação assumem 

uma postura arqueada, caminham devagar (como se estivessem com dor nas 

costas). Alguns solicitam adereços aos cambonos (médiuns auxiliares), tais 

como: bengala, chapéu e cigarro de palha. Algumas das mulheres usam lenços 

brancos amarrados na cabeça. 

 

                                                           
37

 Este entendimento é análogo às considerações de Alexandre Cumino (2016), em “Medium: 
incorporação não é possessão”, onde o autor que também é sacerdote umbandista, descreve 
as principais diferenças entre tais fenômenos.  
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Figura 24 - Preta-Velha incorporada

 
Fonte: A autora (2017). 

 
Figura 25 - Atendimento de Preta-Velha aos consulentes 

 
Fonte: A autora (2017). 

  

A forma segundo a qual se dirigem aos consulentes é vagarosa, 

demonstram paciência, não respondem rápido e enquanto ouvem o que lhes 

está sendo dito, baixam suas cabeças e se aproximam, em sinal de humildade. 
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Geralmente referem-se aos consulentes dizendo “fio” (ao invés de “filho”) e ao 

trocam a letra Z pela letra G (de modo que a palavra “gente”, por exemplo, 

passa a soar: “zente”).  É comum os consulentes segurarem em suas mãos ou 

apoiarem os braços em seus joelhos dobrados, também costumam se despedir 

com um abraço38. 

 

4.3.2 Gira de Caboclo 

 

“Corta A Língua, Corta Mironga! 
Corta A Língua De Falador! 

Aonde Ele Pisa Não Há Embaraço! 
Ele É Ubirajara, Do Peito De Aço!” 

 

Nas Giras de Caboclo, onde manifestam-se espíritos de índios 

guerreiros e pajés, a postura dos médiuns é imponente: realizam movimentos 

fortes, dando socos no peito. Estas entidades, segundo Pinto (2014) estão 

ligadas às energias da natureza e representam a sabedoria tradicional dos 

indígenas, sendo, portanto, especialistas na efetuação da limpeza de 

ambientes, descarrego, proteção e cura. Pode-se dizer que a Falange dos 

caboclos se divide entre: os de Pena e os de Folha: 

 

Os caboclos de Pena são os nossos ancestrais donos da terra, 
indígenas das diferentes tribos existentes [...] Em alguns terreiros 
também Entidades originárias das Américas Central, do Sul e do 
Norte.  
Os Caboclos de Folha também são chamados de Boiadeiros, 
Capangueiros, Carreteiros, Campeiros [...] já são um povo mestiço 
brasileiro que viveu no sertão, nas campinas, nas matas, nas beiras 
dos rios, nos pantanais, na Amazônia. São na verdade o primeiro a 
entender-se brasileiro pós-colonização (PINTO, 2014, p. 108). 

 

 A expressão do médium incorporado de Caboclo geralmente é sisuda, e 

diferentemente dos Pretos-Velhos, o processo de incorporação e 

desincorporação é mais agitado. Nas Giras de Caboclo é muito comum que os 

guias ofereçam chás feitos de ervas tiradas do quintal de Dona Jurema (um 

dos cambonos sempre fica responsável pelo seu recolhimento, e costuma sair 

                                                           
38

 Como Dona Jurema permitiu a circulação na área dos médiuns durante a realização dos 
atendimentos, foi possível perceber que nas Giras de Pretos-Velhos, os consulentes pedem 
conselhos para resolver conflitos, ou orações. Quando trabalham com estas entidades, os 
médiuns deixam os consulentes livres para falar de si, e secam as suas lágrimas quando, por 
algum motivo, estes começam a chorar.  
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por uma porta que fica próxima ao Congá). Além disso, tal qual descreveu a 

autora supracitada, o uso do cigarro de palha por estas entidades é intenso.  

 A especialidade dos chamados Caboclos parece estar ligada aos 

processos de cura de doenças físicas. Eles não costumam interagir muito com 

os consulentes, como o fazem os Pretos-Velhos e os Ciganos (este muito 

alegres e exuberantes). Ao invés de ouvir o consulente, eles costumam lhe 

dizer o que está se passando e o que precisam fazer.   

Em conversa com uma das médiuns da Terreira, fui informada de que 

seu Guia espiritual não fala português e frequentemente utiliza a língua 

indígena para se comunicar, tornando difícil a compreensão do que está sendo 

dito. Portanto, as suas intervenções estão mais relacionadas a emanação 

energética “pois a linguagem do Passe todos compreendem”39.  

Também entre os Caboclos é muito comum ouvir gritos e pronuncias do 

tipo “êca êca êca”, repetidas como se fosse uma espécie de tique.  

 

Figura 26 - Ponto Riscado com Pemba  

 
Fonte: A autora (2017). 

 

                                                           
39

 Perguntei à interlocutora (Médium 11) se ela saberia informar a linhagem do seu Guia. 
Obtive a seguinte definição: ele é um índio botocudo, sabe?”. Após a descrição, observei-a 
atentamente durante os rituais e pude perceber que, quando incorporada, sua boca se mantém 
fechada (com o lábio inferior acima do superior). Costuma caminhar e conferir passes de olhos 
fechados, resmungando palavras as quais, de fato, não fui capaz de compreender. 
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Quando as Giras estão cheias, geralmente a Mãe Pequena comunica a 

Assistência que os atendimentos serão efetuados em grupos. A partir de então, 

organiza as pessoas para adentrarem em frações de três, quatro ou cinco 

pessoas para o “Passe Coletivo”. Nestas situações, todos ficam em pé ante o 

Congá e os médiuns de incorporação passam por cada um, fazendo 

defumações com o auxílio dos charutos, colocando a mão na testa ou no 

ombro dos consulentes. 

 

Figura 27 - Caboclo cobra-coral trabalhando na Gira

 
Fonte: A autora (2017). 

 

Ao findar das Giras, quando todos da Assistência foram atendidos, os 

médiuns que não estão incorporados buscam consultar-se com os colegas que 

estão trabalhando. Por fim, despedem-se de Dona Jurema que faz a oração de 

encerramento. É solicitado aos assistidos, durante a oração, que passem as 

mãos na parte frontal de todo o corpo (na direção de cima para baixo). Por fim, 

é cantado o Hino da Umbanda40. 
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 Refletiu a Luz Divina / Com todo seu esplendor / É do reino de Oxalá / Onde há paz e amor / 
Luz que refletiu na terra / Luz que refletiu no mar / Luz que veio de Aruanda / Para tudo luminar 
A Umbanda é paz e amor / É um mundo cheio de Luz / É a força que nos dá vida / É a 
grandeza que nos conduz / Avantes, filhos de fé / Como a nossa lei não há / Levando ao 
mundo inteiro 
A bandeira de Oxalá / Levando ao mundo inteiro / A bandeira de Oxalá. 

 


