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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Objetivos 
 

Inicialmente esta pesquisa tinha como objetivo averiguar as vicissitudes da esfera 

corporal que surgiam na relação entre médiuns e entidades nas suas experiências de transe de 

possessão na Umbanda, ou incorporação, que é a maneira usual como este tema é tratado nos 

terreiros quando um espírito entra nos corpos dos médiuns.  

Como esta pesquisa privilegia os dados de campo como eles surgem, e não o seu 

enquadramento em nenhuma teoria acadêmica que possa ser confirmada a partir deles, o meu 

interesse se estendeu para todos os fenômenos que englobam o corpo do médium umbandista, 

o que chamei de fenômenos extáticos.  

Lewis (2003) fala da possibilidade de se abarcar vários tipos de experiência dentro da 

categoria do êxtase. Como encontrei uma variedade de vivências dos humanos junto ao 

mundo espiritual, precisei adotar um termo que pudesse englobá-las, acabei utilizando 

(adotei) o termo “êxtase”, uma vez que o estudo não se restringiu à experiência de possessão. 

Neste sentido, apesar de em alguns casos poder discriminar o que é da ordem de um transe de 

possessão, por exemplo, de outros fenômenos, o importante é compreender que todos fazem 

parte da relação estabelecida entre os médiuns e as entidades espirituais por meio do corpo. 

Encontrei outras experiências extáticas como o desdobramento, que é narrado em 

campo como sendo a saída do espírito do médium do seu corpo físico, podendo transitar para 

outros espaços e ter visões e sensações diversas. Outra experiência que também contém uma 

grande riqueza de detalhes corpóreos foi narrada pelos colaboradores como sendo a viagem 

astral, que consiste na possibilidade de experimentar várias sensações quando os médiuns 

entram em contato com situações nas quais se incluíam como um personagem. Esta 

experiência ocorria quando os médiuns se colocavam numa posição de relaxamento e 
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deixavam suas mentes livres para que algumas imagens e sensações fossem surgindo por 

associações, a partir de instruções que foram sendo dadas pela dirigente do terreiro.  

Outro aspecto que se modificou foi a inclusão de outros tipos de manifestações 

espirituais, como foram descritas pelos colaboradores, não somente relativas às entidades 

umbandistas tradicionais, que obviamente foram consideradas. Por isso, além das 

denominações clássicas de entidades como os pretos-velhos, os caboclos, os exus, dentre 

outros, surgiram outras classes de espíritos, como os encantados, compreendidos como 

aqueles que já viveram e ao morrer se transformam em algum animal, conforme explicado no 

terreiro. Foram também descritos estados de êxtase por orixá, compreendidos neste trabalho 

de maneiras distintas, a depender do entendimento feito pelos terreiros e pelos médiuns. Além 

destes, as noções de energia e de vibração foram incluídas, pois são recorrentes nas 

explicações dos fenômenos extáticos nas narrativas dos colaboradores. 

Portanto, apesar da clássica diferenciação entre os orixás, normalmente associados ao 

candomblé, e entidades ou espíritos, que usualmente são pensados como pertencentes à 

Umbanda, encontramos uma variedade tanto de denominações como de ocorrências de êxtase 

narrados pelos colaboradores. No terreiro de Mãe Silvana, por exemplo, esta mãe-de-santo 

denomina seus guias espirituais ou entidades de orixás, não fazendo nenhuma distinção entre 

ambos, explicando-me que todos já foram, em algum dia, pessoas que viveram em nosso 

mundo. Ela apenas hierarquiza a atuação dos orixás, dotando-lhes de características próprias, 

sendo suas manifestações narradas de maneira muito particular. Já no terreiro Flecha de Ouro, 

a dirigente descreve as entidades ou guias espirituais como sendo espíritos que já viveram em 

terra, e as energias da natureza sem uma forma humana, distintas das entidades, como sendo 

os orixás. Faz uma diferenciação, portanto, entre as incorporações, que são referenciadas às 

entidades, e as irradiações, que concernem aos orixás. Todas essas denominações estão 

explicadas com pormenores nos dados de campo. Fiz esta rápida alusão para mostrar como a 
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Umbanda deve ser ouvida a partir de seus agentes por se mostrar multifacetada e diferente de 

um terreiro para outro. 

Pude constatar que há uma convivência intensa entre médiuns e espíritos. São 

vivências manifestadas pela vidência, por sensações diversas, em que ambas as partes se 

relacionam, fazendo transcorrer um rico material de experiências narradas, mostrando 

aspectos de seus relacionamentos entre si e entre as pessoas circundantes, que podem ser 

outros médiuns do terreiro, familiares dos médiuns, outros espíritos, ou seja, a gama de 

interligações pessoais é extensa e se mostra muito vívida. Entidades e médiuns se emocionam, 

ficam bravos, se mostram contentes, questionam o mundo ao seu redor, mostram como 

pensam e como são, enfim, as tramas interpessoais têm a força de expressar a grandiosidade e 

a riqueza da existência dos seres aí implicados: humanos e espíritos.  

Desta maneira, tanto seres espirituais como médiuns comportam o mesmo grau de 

importância na qualidade de colaboradores desta pesquisa. Portanto, além dos próprios 

médiuns me narrarem suas experiências, colhi também informações das entidades 

incorporadas, que foram consideradas igualmente como colaboradoras. Elas explicam como 

compreendem e como sentem o processo da incorporação e situações de êxtase, o que é 

importante para podermos ampliar as considerações acerca dessas experiências. Os 

colaboradores, tanto médiuns como entidades, puderam explicitar suas diversas sensações 

extáticas, que surgiram por sensações diversas no corpo, visões, intuições, audições e toda 

uma gama de sentidos implicados neste processo. Assim, o importante foi considerar a 

particularidade de cada experiência e a compreensão que cada colaborador tem delas. 

Desta maneira, este trabalho dedica-se ao estudo do estatuto do corpo nos fenômenos 

de êxtase na Umbanda e os dados surgiram das narrativas e observações dos médiuns e pela 

participação em rituais umbandistas, e também fora deles, no intuito de proporcionar um olhar 

mais atento para as vicissitudes acerca dos fenômenos que envolvam os seres que têm ligação 
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com a Umbanda, sejam suas manifestações evidenciadas durante as incorporações, nas 

vidências, nos desdobramentos, ou seja, todo e qualquer tipo de experiência extática que os 

colaboradores possam narrar com relação ao seu corpo. Desta maneira, os elementos de 

campo foram vistos em suas minúcias, para posteriormente cumprir o objetivo de verificar se 

e de que maneira há possibilidade de a psicanálise lacaniana lançar uma luz sobre tais 

experiências e examinar se surge alguma novidade dessa aproximação, não redutível a uma 

tradução nem tampouco a uma redução.  

 

1.2 Percurso nos terreiros 
 

Durante o percurso para colher os dados de campo, percorri diversos terreiros nas 

cidades de Jundiaí, Várzea Paulista, São Paulo e Ribeirão Preto. Inicialmente, tinha em vista 

escolher alguns terreiros em Jundiaí ou nas proximidades, talvez em São Paulo, pela maior 

facilidade de acesso, já que moro na cidade de Jundiaí, próxima a São Paulo. 

Em todos os terreiros que percorri pedi permissão para os dirigentes e para os guias 

mentores1 da casa para que eu pudesse realizar a pesquisa. Em todas as casas que passei 

obtive permissão. Porém, isto não significou o desenvolvimento do trabalho em si, mas o 

importante é frisar que o respeito foi igualmente colocado para os chefes dos terreiros e para 

os guias mentores. 

Percebi, ao longo desse período, que não bastava ir aos locais e colher os dados de 

campo porque, além da confiança dos dirigentes da casa, seria importante verificar a minha 

implicação com o campo. Uma pesquisa precisa de ambas as partes envolvidas estarem de 

acordo para que possa ser realizada, além da disponibilidade para a sua realização, tanto 

interna como externa, no caso de transporte disponível para idas aos terreiros, horários 

compatíveis com as atividades da pesquisadora e do próprio terreiro, por exemplo. 

                                                 
1 São os espíritos chefes dos terreiros, responsáveis pelos ensinamentos centrais sobre o que é necessário ser 
feito e seguido pelo pai-de-santo e por todos os médiuns da casa.  
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Todas as visitas foram-me de grande valia em vários sentidos. Não tinha entrado num 

terreiro como pesquisadora até o início do mestrado. Conheço a Umbanda como médium, pois 

incorporo minhas entidades. Na época em que iniciei esta pesquisa freqüentava o Templo 

Guaracy como médium, nos terreiros de São Paulo e de Cotia, a quem sou intensamente grata. 

Tive permissão para realizar a pesquisa, mas se tornou inviável por uma série de questões, o 

que também não inviabilizou a realização e o andamento da mesma. Mas sou muito grata a 

todos os terreiros que pude percorrer, mesmo não tendo colhido dados para essa pesquisa, 

como ocorreu com o Templo Guaracy e o Templo de Umbanda Sete Espadas da Mata, onde 

também participei como médium. Neste último terreiro não tive tempo para a coleta de dados 

por ser no início do ano de 2008, quando encerrei o mestrado, apesar da boa vontade e do 

acolhimento que obtive por lá. Outros terreiros, igualmente importantes, mas que por vários 

motivos acabaram não entrando na pesquisa, foram também generosos e agradeço a todos eles 

pela oportunidade. A pesquisa sempre ocorre de um jeito ou de outro, mesmo sem a 

publicação dos dados exatamente, mas pelo próprio exercício da escuta e da participação em 

campo proporcionada pelos encontros. 

Pude perceber, desta maneira, que a realização de uma pesquisa de campo conta com 

diversos fatores que não somente a inserção de um pesquisador num terreiro. Foram 

respeitadas as vontades e opiniões de todos os dirigentes, ou pais e mães-de-santo, para que 

todos os dados fossem publicados ou não. Nada que não estivesse de acordo com a 

autorização expressa pelos dirigentes foi publicado nesta dissertação. 

Para este trabalho, portanto, detive-me a dois terreiros: o terreiro de Mãe Silvana, 

situado na cidade de Várzea Paulista, ao lado de Jundiaí, em que os dados foram feitos com a 

própria mãe-de-santo e com o seu mentor, o Preto-Velho de nome Pai Jacó, além de seus 

outros orixás citados por ela, e a Templo de Umbanda Caboclo Flecha de Ouro, situado na 
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cidade de Jundiaí, em que obtive dados com a própria dirigente, Luciana, e mais dois médiuns 

da casa, Eulália e Ricardo, e de várias entidades que participaram da pesquisa. 

A generosidade dos colaboradores se torna visível por poderem estar dispostos a narrar 

tantas vivências que sempre lhe são íntimas e pessoais, pois envolvem suas famílias, sua 

maneira de ver o mundo, suas dificuldades, alegrias, tristezas e toda uma variedade de 

sentimentos que estão implicados nas narrativas. Fico grata por tamanha disposição em poder 

compartilharem, junto a mim, de momentos tão vívidos e pessoais. 

A convivência com os colaboradores torna a pesquisa participante na medida em que 

se mostra humana acima de qualquer outra coisa. Humana por envolver os sujeitos envolvidos 

de maneira integral, nas suas dificuldades e alegrias, em momentos de raiva ou emoção. Fico 

pessoalmente muito contente em poder entregar relatos que são recheados por esses conteúdos 

humanos e não somente respostas diretas a perguntas pré-estabelecidas. As pessoas, assim 

como a Umbanda, se mostram mais nos atos cotidianos, do que em falas que se centram numa 

lógica racional. Concluo que o método de investigação somente pode ser rico e mais 

verdadeiro, no que concerne aos colaboradores, quando estes se mostram em suas ações e 

falas concomitantemente, do que em meras falas dissociadas de uma implicação mais direta 

do que lhes passa. 

 
1.3 Justificativa 

O corpo não pode ser desconsiderado nos estudos em que se averigua a relação entre 

pessoas e manifestações divinas. Como afirma Brumana (1984): 

Do nosso ponto de vista, então, os cultos de possessão são um instrumento 
de controle conceitual do mundo, nos quais os conteúdos discursivos são 
deslocados como princípio explicativo em benefício da exploração 
sistemática e pautada do corpo que parece como realidade significativa ali 
onde, por uma ou outra razão, nenhuma outra região mais abrangedora da 
realidade está a disposição dos setores sociais dos que o culto alimenta 
(BRUMANA, 1984, p.191, tradução nossa)2. 

                                                 
2 Desde nuestro punto de vista, entonces, los cultos de posesión son un instrumento de control cenceptual del 
mundo en el que los contenidos discursivos son desplazados como principio explicatorio en beneficio de la 
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Desta maneira, o corpo é o local onde as questões sociais e humanas são elaboradas, e 

mais especificamente, vividas pela possibilidade de contato direto com o espiritual através do 

transe de possessão. Esta pesquisa não se limita a este único fenômeno, e sim ao êxtase na 

Umbanda. Mesmo assim, a compreensão do estatuto corporal pode se estender para os 

fenômenos extáticos, dado o seu vínculo estreito com esses fenômenos de uma maneira geral. 

Por este motivo, estou destacando alguns estudos que analisam a inserção no corpo 

dentro dos cultos afro-brasileiros, e mais à frente estudos que se centram especificamente à 

Umbanda, para apontar a importância do estatuto corporal pela sua inerente participação nas 

manifestações de êxtase. A ênfase é na forma como os colaboradores falam de si, de seus 

corpos, de suas sensações durante essas experiências. Deste modo, o estatuto do corpo será 

avaliado a partir do que o campo mostra sem delimitar o corpo a uma visão cindida da mente. 

Temos uma análise acerca do corpo na contemporaneidade feita por Le Breton (1990) 

dentro de uma perspectiva antropológica e sociológica, afirmando que “a existência do 

homem é corporal3 (p.7, tradução nossa)”, apesar de o homem moderno pretender cindir o 

corpo de sua forma de existir no mundo, que segundo o autor, somente esconde esta condição 

indissociável dos homens com seus corpos. Desta maneira, o autor faz uma crítica do estatuto 

do corpo na sociedade contemporânea, compreendida como individualista, em que o corpo é 

pensado como uma máquina, como algo manipulável (LE BRETON, 1990).  

Neste sentido, segundo Le Breton (1990), o imaginário na nossa cultura ocidental 

reafirma o dualismo cartesiano do corpo separado da mente como duas entidades distintas, 

ficando o corpo num isolamento desprezado, passível de manipulações por parte da própria 

                                                                                                                                                         
explotación sistemática y pautada del cuerpo que parece como realidad significativa allí donde, por una u otra 
razón, ninguna otra región más abarcativa de la realidad está a disposición de los sectores sociales de los que el 
culto se alimenta (BRUMANA, 1984, p.191). 
3 [...] L’existence de l’homme est corporelle. [...] (LE BRETON, 1990, p.7).  
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ciência, onde a mente que conhece passa a ter o poder de domínio sobre o que, supostamente, 

é inerte.  

Seguindo o pensamento de Maués (2003), este autor constata que, apesar dessa 

mudança de estatuto do corpo no pensamento ocidental, em pesquisa de campo ele pode 

observar o corpo servindo como um instrumento da alma, sendo o êxtase um momento 

propício para que essa ligação entre as instâncias corporais e da alma, que dele se distingue, 

possa ocorrer. Percebemos, também, em estudos de campo na Umbanda, que o raciocínio 

segue por essa linha apontada por Maués (2003), onde o médium cede o seu corpo para que os 

orixás ou entidades umbandistas possam incorporar e falar com as pessoas que os procuram, 

dançar as cantigas tocadas nos atabaques, se movimentar de maneiras diversas, ou seja, 

acabam usando do corpo do seu hospedeiro manifestando as suas características através de 

gestos corporais e da fala, sem esgotar as possibilidades de apreensão e de significações dadas 

a partir da presença dos seres espirituais nos corpos dos fiéis. 

Nossa experiência do mundo é mediada pelos corpos, ou seja, é a partir dele que somos 

e agimos, a tal ponto de sermos seres corporais. É, a partir do corpo, que podemos nos 

orientar no espaço e, a partir de então, estabelecer relação com os objetos (ALVES; RABELO, 

2001). 

O estatuto do corpo, de qualquer maneira, tem destaque na sociedade e na maneira 

como os homens se relacionam com ele. Nesta pesquisa, portanto, o intuito é permitir que o 

pesquisador possa integrar a visão do corpo e todo o contexto que se lhe remete, permitindo a 

sua expressão para vários âmbitos para verificar sua procedência na Umbanda, e não 

simplesmente adotando de imediato uma visão cartesiana mente/corpo. 

O significado simbólico do espírito não se esgota – ou até pode relegar 
totalmente – em um discurso mitológico mais ou menos fixado, e que 
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também se expressa em ação. A possessão é uma mitologia vivente 
(BRUMANA, 1984, p.188, tradução nossa)4. 
 

No texto de Montero (1994), a autora mostra como alguns pensadores da religião 

podem fazer uma distinção entre o pensamento arcaico ligado às práticas mágicas. Porém, 

assinala que, para o estudo do mundo ocidental centrado no individualismo pode conviver, no 

caso de algumas religiões como o candomblé, com maneira distinta em que o que está mais 

em pauta é a convergência do social na experiência do corpo dos neófitos, e não a sua 

individualidade em si mesma. 

Temos portanto que o universo religioso brasileiro, sobretudo em sua 
vertente mais marcada pelas tradições indígenas e africanas, em que a 
possessão religiosa está no centro do rito, veicula um conjunto de valores 
que tende a produzir uma identidade social na qual a noção de persona, 
enquanto máscara ou personagem, prevalece sobre a de indivíduo. Tomemos 
como exemplo o candomblé (MONTERO, 1994, p. 76). 
 

Assim, o corpo pode ser pensado como inserido na cultura não se reduzindo a um 

mero objeto ou matéria sem vida; ao contrário, é matéria vivida. Conseqüentemente, a 

subjetividade não é algo interno a esse suporte material, onde são armazenadas as 

representações do mundo. Diferentemente disso, o corpo é portador de uma história e de 

marcas culturais, interligando-se com o psíquico.  

O sujeito psíquico é sujeito encarnado e, desta maneira, o olhar deve sempre recair 

sobre o modo dos sujeitos no mundo segundo a esfera corporal (ALVES; RABELO, 2001). 

As experiências narradas por médiuns umbandistas, que pude obter com este trabalho, 

integram toda espécie de particularidades que possam ligar este corpo com o contexto que o 

cerca, não se restringindo, apenas, à sua esfera orgânica. Esta última também é importante no 

sentido de ser tomada na integração com os fatos narrados, e não numa suposta supremacia. A 

constituição mútua entre os corpos e as pessoas toma uma dimensão relacional com tudo o 

que o cerca, expressando marcas individuais e coletivas integradas dinamicamente. 

                                                 
4 El significado simbólico del espíritu no se agota – o hasta puede relegar totalmente – en un discurso mitológico 
más o menos fijado, sino que se expresa en acción. La posesión es una mitologia vivente (BRUMANA, 1984, 
p.188). 
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Mantovani e Bairrão (2004) afirmam que, no candomblé, o corpo comporta sinais que 

podem ser de ordem física, psicológicas ou que o fiel não saiba explicar, mas que evidenciam 

a presença do orixá sob possessão.  

Segundo Birman (1995), a possessão se caracteriza pelo intercâmbio entre divindades, 

seres de outros planos e os homens que emprestam o seu corpo para que esses espíritos 

possam se corporificar, ou incorporar. Há uma possível ligação entre os mundos dos deuses e 

dos homens normalmente mantidos mais à distância quando há o transe de possessão, sendo 

estabelecida uma relação mais refinada de trocas mútuas entre ambas as partes, abarcando 

todo um conjunto de fenômenos que envolvem movimentos corporais, danças, falas, gestos e 

rituais diversos, não se limitando a um único aspecto.  

Pólvora (2001) diz que os movimentos que são repetidos são também transmitidos nas 

gerações subseqüentes. Assim, o corpo porta as tradições religiosas, que não são somente 

narradas pela oralidade, mas transmitidas pela corporeidade. Os movimentos do corpo dizem 

e revelam muitas coisas, configurando o campo das manifestações espirituais como um lugar 

privilegiado para o próprio estudo da cultura, da tradição religiosa e sobre os próprios sujeitos 

em suas particularidades, sempre sendo feitos a partir dessas inscrições culturais. 

Para afirmar a importância do corpo como local privilegiado de marcas culturais e 

pessoais, há a noção de possessão ritualizada, performática como afirma Carvalho (1992), que 

compreende o corpo como lugar por excelência de apreensão de mundo, de presença 

atualizada na situação de êxtase, de possibilidade de expressão e de significados variados. Por 

essas considerações, o corpo nas religiões afro-brasileiras tem um estatuto privilegiado e não 

somente periférico. O corpo é lugar por excelência das manifestações pessoais e sociais, 

interligadas de tal maneira que se torna difícil distingui-las com precisão, mas antes 

considerar a pertinência de ambas na construção desses fenômenos.   
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Há a peculiaridade de a Umbanda constituir-se como um culto de possessão com a 

possibilidade de expressões diversas e interligadas de maneira ricas em sentidos, mostrando 

que seus significados, que estão nela intrinsecamente expressos, são feitos pelos corpos e suas 

linguagens expressas através de seus integrantes. A linguagem é corporal, mesmo que por 

muitas vezes se toque no inefável, inevitavelmente. Mesmo assim, não descaracteriza a sua 

importância em se performar, em se mostrar em ato, pois nem tudo pode ser descrito e 

traduzível em palavras, por até poder representar uma parcela de recalque social de memórias 

nela impressas através dos corpos (BAIRRÃO, 2004).  

A linguagem da umbanda não é referencial, não etiqueta objetos, metafísicos 
ou não, o que lhe permite uma grande liberdade de composição. Pode 
conceber-se como processos de enunciação que envolvem a integralidade 
dos sentidos. Para se anunciar, depende de ações cuja superlativa eloqüência 
atinge o ápice quando mobiliza a totalidade do corpo, no acontecimento do 
transe (BAIRRÃO, 2004, p.5). 
 

 Portanto, o corpo toma um estatuto de vida, de portar marcas de cunho pessoal, 

histórico, social expressos na Umbanda, sem que precise esgotar a totalidade de sua 

compreensão através das narrativas. 

O transe claramente se propõe como uma estratégia de enunciação do 
indizível em palavras e pensamentos. Formula-se como trânsito entre 
imagens cheias de sentidos e as suas interpretações corporais [...] 
(BAIRRÃO, 2004, p.6). 
 

Para Bairrão (2004), o corporal assume a função de lugar-tenente das possibilidades de 

destacar as vicissitudes dos aspectos presentes na Umbanda, tomando como base, para tanto, 

as noções de significante como a possibilidade de circulação de qualquer elemento presente 

que se relacione com o enunciante e a letra sendo a inserção significante corporalmente. Desta 

maneira, torna-se viável a leitura de insígnias umbandistas sem a pretensão de localizar o 

sujeito enunciante, apenas constatar que inevitavelmente está implicado, e nem tanto 

questionar a ontologia dos seres espirituais, visto que estão perfomaticamente e verbalmente 

inscritos em qualquer forma de sua apresentação, sem, contudo, se representarem em um 

objeto ou qualquer outra coisa que puder tentar apreender a sua totalidade. Mais do que 
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procurar a gênese dos espíritos, trata-se de possibilitar a sua leitura através de seus sinais 

corporais, que expressam memórias coletivas e pessoais. Portanto, o autor se apropria de 

conceitos lacanianos para melhor elucidar o que o próprio campo já diz por si mesmo, sem 

sobrepor nenhuma leitura às suas manifestações. O transe e o corpo são a viabilidade para que 

expressões que transcendem o sujeito psicológico possam se expressar de maneira rica e 

multifacetada nas várias formas que se apresentam nos rituais umbandistas (BAIRRÃO, 

2004). 

Resumindo, partíamos do pressuposto de que os movimentos do corpo se 
constituíam numa linguagem e a nossa questão seria decodificar essa 
linguagem. O campo umbandista pareceu perfeito para refletir sobre tal 
questão. Há que lembrar que esse campo não apresenta um corpo de 
narrativas míticas bem assentadas e detalhadas (como encontramos no 
Candomblé, por exemplo); claro está que as entidades têm suas histórias e 
que estas histórias mostram elementos comuns (vou chamar de categóricos) 
e outros tantos propriamente individuais, idiossincráticos. Contudo, se estas 
histórias são narradas de modo sumário e quase convencional através da 
expressão verbal, elas se expressam de modo rico e detalhado nas 
representações corporais. A isto estávamos chamando uma linguagem 
corporal: não verbal mas seguramente bastante expressiva (CONCONE, 
2006, p.1) 

 
Concone (2006) chama a atenção para o paralelismo entre a gestualidade das entidades 

umbandistas e as narrativas destas decorrentes. Há aspectos psicológicos envolvidos nessa 

interação entidade/médium, sendo que a adaptação e o conhecimento desse ser que se apossa 

do corpo do médium vão sendo elaborados constantemente. 

No Espiritismo seus Guias se expressam não por meio do corpo de seus 
médiuns mas exclusivamente por sua fala. Acontece o contrário no 
Candomblé, onde o Orixá não fala mas se manifesta por um elaborado 
código corporal. A Umbanda absorve ambas as possibilidades: suas 
entidades se expressam através do que dizem e pelo código corporal que 
imprimem a seus “cavalos” [...] (BRUMANA; MARTINEZ, 1991, p.88-89). 
 

Procurei mostrar a importância do corpo para as religiões de possessão, os fenômenos 

extáticos em geral, em especial para as religiões afro-brasileira e na Umbanda mais 

especificamente. Neste último caso há a peculiaridade das falas aliarem-se aos corpos dos 

colaboradores de maneira que expressem conteúdos de uma riqueza discursiva, mesmo 

quando as palavras não dão conta de explicar as sensações corporais. Portanto, justifica-se o 
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atual estudo para tudo o que se refere à esfera corporal, por ser local por excelência a ser 

investigado. 
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2 UMBANDA 

A Umbanda é um culto de possessão (BRUMANA; MARTINEZ, 1991), que abarca a 

questão do corpo do médium em todas as suas dimensões, sendo esse exatamente o nosso 

foco de estudo nessa pesquisa. Essa religião afro-brasileira comporta uma quantidade de guias 

espirituais que são compreendidos como espíritos que já viveram em terra e que atualmente 

retornam mediados pelos corpos dos médiuns, que são pessoas possuidoras de uma ligação 

especial com o plano espiritual, morada dessas entidades. Por intermediarem esse vínculo, 

possibilitam ações de cura para os consulentes que procuram a Umbanda para o alívio de seus 

sofrimentos.  

Neste estudo privilegiou-se a pesquisa na Umbanda por comportar toda uma riqueza 

discursiva e ritual. Apresenta um imaginário vasto e de significações múltiplas, englobando 

tradições culturais que se expressam em pontos cantados, danças e movimentos corporais. 

Pode-se afirmar que nela se estabelecem e reproduzem dinamicamente formas atuais e 

passadas, muitas vezes esquecidas no meio social, de tradições culturais brasileiras, 

intercaladas com o modo de ser de seus integrantes (BAIRRÃO, 2003).  

Nessas linhas, observei características próprias que as definem, abarcando gestos, falas 

etc., mas comportando, cada uma delas, especificidades que as distinguem de outras. Essas 

idiossincrasias são as que mais nos interessam nesta pesquisa, pois fiz um exame detalhado de 

dados referentes ao imaginário umbandista mais geral, que faz com que certas entidades se 

agrupem por possuírem certos moldes em comum com aquilo que diz respeito ao mais 

particular da história contada em cada situação de campo. Pretendo, com isso, descrever com 

o maior número de dados possíveis a relação dos médiuns com o corpo em centros 

umbandistas. 

A Umbanda é uma religião afro-brasileira, ou seja, de origem africana, mas que 

engloba também traços indígenas, kardecistas e católicos (MAGGIE, 2001). Dessa forma 
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constitui-se uma religião tipicamente brasileira com peculiaridades e riquezas de todo um 

imaginário que é construído a partir desse intercâmbio de culturas. Isso acaba por fornecer um 

campo de estudo importante no que diz respeito ao conjunto de fenômenos envolvidos, bem 

como na produção discursiva aí presente. 

No início, a nova religião denominou-se espiritismo de umbanda, e não é 
incomum, ainda atualmente, os umbandistas se chamarem de espíritas, 
quando não de católicos. A umbanda conservou do candomblé o sincretismo 
católico: mais que isto, assimilou preces, devoções e valores católicos que 
não fazem parte do universo do candomblé. Na sua constituição interna, a 
umbanda é muito mais sincrética que o candomblé (PRANDI, 2004, p.226). 
 

Prandi (1995/1996) diz da possível origem da Umbanda como advinda do candomblé 

de nação angola, de origem banto, onde se cultuavam os índios como sendo os verdadeiros 

ancestrais brasileiros. A Umbanda, segundo o autor, teve seu início por volta de um século 

após o candomblé ter sido criado, mas dele obteve autonomia (PRANDI, 2004). Sendo assim, 

suas raízes estariam fixadas no candomblé, mas também absorvendo os ensinamentos do 

espiritismo kardecista e do catolicismo. 

O candomblé de “nação” angola, de origem banto, adotou o panteão dos 
orixás iorubás (embora os chame pelos nomes de seus esquecidos inquices, 
divindades bantos), assim como incorporou muitas das práticas iniciáticas da 
nação queto. Sua linguagem ritual, também intraduzível, originou-se 
predominantemente das línguas quimbundo e quicongo. Nessa “nação”, tem 
fundamental importância o culto dos caboclos, que são espíritos de índios, 
considerados pelos antigos africanos como sendo os verdadeiros ancestrais 
brasileiros, portanto os que são dignos de culto no novo território em que 
foram confinados pela escravidão. O candomblé de caboclo é uma 
modalidade do angola centrado no culto exclusivo dos antepassados 
indígenas. Foi provavelmente o candomblé angola e o de caboclo que deram 
origem à umbanda. Há outras nações menores de origem banto, como a 
congo e a cambinda, hoje quase inteiramente absorvidas pela nação angola 
(PRANDI, 1995/1996, p.66). 
 

Na Umbanda traços culturais africanos são alinhavados com outras marcas da cultura 

brasileira, apesar de às vezes aparecerem restrições a essas influências. 

A matriz negra, ao lado da indígena e da européia, é condição essencial da 
especificidade pretendida pela Umbanda, por lhe conferir a condição muito 
cara aos umbandistas de ser sua religião a única genuinamente brasileira, 
fruto da fusão dos cultos das três raças que constituiriam a nacionalidade. 
Tem ela de ser lembrada e afirmada, mesmo quando a nega na prática, na 
medida em que a cristianiza e kardeciza (NEGRÃO, 1996, p.147). 
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Portanto, a raiz negra tem certo peso para os umbandistas, embora muitos terreiros 

sigam no caminho de uma maior influência do kardecismo e do catolicismo em seus cultos. 

[...] em nossa análise da magia, que as religiões afro-brasileiras operam com 
base em um tipo de ética na qual prevalecem os temas persecutórios, e que 
essa predominância não estimula a emergência da noção de responsabilidade 
moral. No entanto, a visão em que a idéia de pecado está ausente combinou-
se historicamente, como bem mostra Lísias Negrão, com a virtude moral da 
caridade cristã. Essa combinação, que se faz via kardecismo espírita, re-
significa a ação mágica, colocando-a sob o controle de imperativos morais 
mais abstratos: reintroduz-se assim uma idéia de bem como uma norma geral 
partilhada por todos e que orienta a relação entre os homens. Embora não 
abandonado, mas, ao contrário, valorizado pela sua força, o ato mágico perde 
sua agressividade: reduz-se a uma magia defensiva, uma contra-magia que 
apenas desfaz pelo exorcismo o mal enviado pela inveja dos inimigos. A 
feitiçaria é, pois, condenada como uma ação moralmente reprovável, embora 
seus fundamentos não sejam descartados como eficientes, e a possibilidade 
de seu uso esteja ao alcance de qualquer pai-de-santo (MONTERO, 1994, 
p.81). 
 

A retirada da matriz africana das bases da formação da Umbanda foi necessária 

principalmente durante o período em que essa religião sofreu repressões fortíssimas por parte 

do Estado, assim como da imprensa. “Criaram os intelectuais umbandistas da época uma 

Umbanda branca e pura [...]” (NEGRÃO, 1996, p.147). 

Se de um lado, a afirmação das raízes negras do culto constituía-se em 
argumento indispensável à brasilidade pretendida, de outro lado, a 
persistência de elementos negros no culto, sobretudo rituais, 
consubstanciava-se no maior obstáculo à legitimação ansiada. Desde seus 
inícios, em seus esforços para fugir à repressão e afirmar sua condição 
religiosa, vinha a Umbanda, de certa forma, renegando suas próprias raízes, 
extirpando do culto seus componentes mais evidentemente negros, 
ocultando-os ou ainda os reinterpretando a partir de códigos que lhe eram 
estranhos (NEGRÃO, 1996, p.147). 
 

A tensão existente dentro da própria formação da Umbanda se deve aos interesses 

decorrentes de instâncias exteriores ao cotidiano dos rituais. Esta medida, de maneira alguma 

anula o valor e a importância dos tipos do panteão umbandista, apesar de represálias ou 

tentativas de amenizar a expressão da parcela africana tão preciosa à Umbanda. 

[...] O surgimento das federações e, em especial, daquelas ligadas ao 
movimento confederativo do Souesp representou a internalização, por parte 
da Umbanda, das críticas que lhe eram dirigidas do exterior. A busca tão 
ansiada de legitimidade fez com que parte dos terreiros adaptasse seu culto à 
expectativa do outro, de quem lhe poderia concedê-la, representada 
internamente pela Umbanda branca das federações. Combatendo estas o 
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“primitivismo” e a “barbárie” dos rituais sangrentos, a utilização ritual de 
elementos materiais socialmente estigmatizados como a pólvora e a 
aguardente, a indiferença ética dos despachos de Exu, procedeu à 
moralização do culto em consonância com as vigências cristãs. Algumas 
federações assumiram mesmo, com suas práticas de fiscalização, os papéis 
repressivos típicos da autoridade policial; outras, com suas atitudes antes 
pedagógicas, incluindo o diálogo e a cooptação, estiveram mais próximas da 
recente pastoral católica frente à própria Umbanda (NEGRÃO, 1996, p.159). 
 

Portanto, a tentativa de deixar a Umbanda mais “apresentável” ao público e, 

conseqüentemente, ter uma legitimidade social, foi uma preocupação constante, ainda mais 

por conta das federações (NEGRÃO, 1996). 

O social e o psiquicamente esquecido, morto ou maltratado, na Umbanda se 
dramatiza e retorna mais vivo do que nunca. Mas uma vez que os mortos 
revivem e se mostram nos corpos (dos) vivos, nos despistaria procurá-los 
num além metafísico, deixando de lhes prestar atenção e de abrigar os seus 
sentidos no âmbito em que de fato interpelam o humano e se comunicam – 
performances sociais e corporais, feitas para capturar todos os sentidos 
(envolvem banhos, ritmos, cores, odores, indumentárias, sabores, cenários, 
tatos, etc.). A nosso ver, despistam-se aqueles que tentam formular as suas 
pré-concepções metafísicas num tom científico e fecham os olhos a uma 
significância tão material, resolvendo interpretar os espíritos como coisas 
abstratas atinentes a um plano não sensorial, pois não é assim que eles se 
mostram (BAIRRÃO, 2005, p.5). 
 

 Na Umbanda parecem persistir traços relativos à negritude tomados muitas vezes 

como sendo depreciativos. Portanto, há algo na Umbanda que insiste, apesar da tentativa de 

emoldurá-la dentro de enquadres socialmente aceitáveis, que consiste em tentativas de 

apaziguamento, mas sem sucesso de total eliminação, de sua matriz africana, por exemplo. Os 

tipos do panteão umbandista deixam vivas as marcas de tentativas de repressão do social 

(BAIRRÃO, 2003), 

[...] para refletir os modos como marcas africanas, social e academicamente 
menos prestigiadas, sobrevivem psíquica e culturalmente e informam redes 
de solidariedade e formas de coesão social e familiares a largos continentes 
brasileiros (BAIRRÃO, 2005, p.4). 
 

Por causa disso, 

[...] Uma orientação de pesquisa solidária do popular deve dedicar-se a 
decifrar e incluir no campo do saber psicológico o peculiar modo como se 
constroem os sentidos e a realidade afro-brasileiros, por mais obscuras ou 
ininteligíveis que se afigurem, em vez de os desqualificar (BAIRRÃO, 2005, 
p.4). 
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Para isso, é fundamental que a Umbanda seja vista e ouvida pela perspectiva dos seus 

agentes diretos, os médiuns e as entidades umbandistas. A dinâmica cotidiana do terreiro 

expressa visões de mundo e, conseqüentemente, ações que dão um colorido especial às 

práticas dos rituais. Os elementos umbandistas formam uma combinatória múltipla de 

sentidos, específicos para cada situação, tornando possível uma leitura para além de 

explicações puramente descritivas de suas práticas. Os agentes falam por si só, de maneiras 

sinuosas, plenas de inferências. 

Ora, estou propondo uma relativização dessas visões radicais, procurando 
oferecer à leitura a sua face dinâmica e “prometeica”. A Umbanda é de fato 
múltipla. Não é religião de uma classe ou etnia, seu trabalho sincretizador 
nunca se esgota e as combinações são tão variadas quanto o peso relativo do 
material de que lança mão nesse processo. Malgrado essa plasticidade é 
profundamente popular nos símbolos que congrega e na estética que atualiza. 
A oposição alienação-cooptaçãoXcontestação nos parece não dar conta de 
uma dialética sutil interna ao campo umbandista. Foi tal dialética sutil que 
procuramos destacar ao lembrar que apesar das diferenças profundas que 
marcam esse campo religioso, as figuras míticas que o povoam, na condição 
de figuras máximas, são buscadas nas camadas populares, subalternas, 
“dominadas” (CONCONE , 2006, p.8). 

 
A autora propõe uma leitura cuidadosa para poder ampliar o leque de possibilidades de 

entendimento dos espíritos umbandistas. “A Umbanda costuma escapar das generalizações; 

reserva sempre uma surpresa àquele que se aventura a enquadrá-la num modelo simplificador 

[...]” (CONCONE, 2006, p.9). 

Bairrão (2002) em “Subterrâneos da Submissão” contribui para pensar como o 

imaginário popular é povoado por memórias culturais, muitas vezes recalcadas, que acabam 

surgindo nos discursos de entidades umbandistas. Nesse estudo o autor realiza pesquisa 

participante com um grupo dessas entidades, os exus, que colaboram para a elucidação do que 

não pode ser dito nem tampouco conhecido. 

O imaginário umbandista não fica restrito à religião:  

[...] na Umbanda é um poder de “fora” da sociedade o que se faz presente 
“dentro” dela para operar eficazmente. Poder no mundo do qual são 
excluídos, os espíritos umbandistas o extraem dessa própria exclusão. Com 
efeito, e confirmando a tese de M. Douglas, é a marginalidade destes 
espíritos, que não pode ter outra fisionomia a não se a de sua inferioridade 
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em termos dos valores do sistema social, o que determina sua força 
(BRUMANA; MARTINEZ, 1991, p.86). 

 
As entidades umbandistas são caracterizadas por aspectos culturais brasileiros. Desde 

o caboclo na representação do índio, o preto-velho remetendo ao sábio escravo, passando pelo 

caboclo boiadeiro como sendo a figura do valente nordestino, o marinheiro, e por aí adiante 

(PRANDI, 2005). Como afirma o autor: 

Cada tipo um estilo de vida, cada personagem um modelo de conduta. São 
exemplos de um vasto repertório de tipos populares brasileiros, emblemas de 
nossa origem plural, máscaras de nossa identidade mestiça. As entidades 
sobrenaturais da umbanda não são deuses distantes e inacessíveis, mas sim 
tipos populares como a gente, espíritos do homem comum numa variedade 
que expressa a diversidade cultural do próprio país. Uma vez escrevi que a 
“umbanda não é só uma religião, ela é um palco do Brasil [...]”. Não estava 
errado (PRANDI, 2005, p.131-132).  
 

Esse intercâmbio entre a cultura brasileira e os espíritos umbandistas, que acaba por 

dotar-lhes características típicas brasileiras, configurando o seu modo de expressão como 

comportando essas configurações, torna-se um campo propício de estudos sobre como a 

cultura participa da “moldagem” do “ser” espírito, desse outro que se apossa do corpo do 

médium. 

Negrão (1996) ressalta o caráter essencial da Umbanda em absorver, em seu 

imaginário, os tipos populares brasileiros de uma maneira muito peculiar e criativa. 

Não obstante as idiossincrasias de cada terreiro e as influências religiosas 
que os atingem diferencialmente, há na Umbanda um universo simbólico 
comum claramente delineado e associado à criatividade do imaginário 
popular brasileiro. As tendas ou terreiros constituem-se no lócus por 
excelência da produção e reprodução do sagrado; neles foram gerados os 
mitos primordiais da Umbanda consubstanciados nas figuras dos Caboclos, 
Pretos Velhos e Exus, secundados por inúmeros outros de elaboração mais 
recente (NEGRÃO, 1996, p.145). 
 

Portanto, a originalidade da Umbanda se dá no fato de ela exaltar o social de maneira 

muito entrelaçada com o meio circundante, podendo ser vista e estudada para além de sua 

esfera puramente religiosa. O contorno da Umbanda não se limita ao seu espaço físico, mas 

antes dá-se pela possibilidade em evidenciar os múltiplos significados e atribuições dos tipos 
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humanos e de seu próprio panteão, expressos em suas narrativas e vivências corporais, como 

também na composição dos seus variados elementos rituais. 

[...] A Umbanda, ou melhor, o conjunto da religiosidade popular do qual a 
Umbanda é parte essencial, tem um peso na vida brasileira muito difícil de 
mensurar por meio de estatísticas. Trata-se de um código para a 
interpretação e para a ação que permeia a sociedade brasileira e cujas 
marcas se manifestam em diversos registros (BRUMANA; MARTINEZ, 
1991, p.30). 
 

 E os mesmos autores acrescentam: 

[...] a Umbanda, a religiosidade popular brasileira em geral, diz algo que não 
é dito por outros registros da cultura brasileira. Ou melhor, que a sua 
presença reorganiza o campo geral da cultura brasileira cindindo-a nas áreas 
que, de uma maneira ou de outra, reproduzem seu código, e cujo próprio 
código ela condensa, e naquelas que o negam, naquelas regiões nas quais 
nossos “outros” são um “nós” e nós somos “outros” e naquelas onde nós 
somos “nós” e os outros, “outros”. 
Porque a Umbanda é, antes de mais nada, uma questão de “outros” 
(BRUMANA; MARTINEZ, 1991, p.30). 
 

Logo, a Umbanda é um campo propício ao conhecimento de nós mesmos, brasileiros. 

Não há dissociação entre essa modalidade religiosa e a cultura nacional.  

Mas não se trata apenas de “outros” evidentemente distantes. [...] Nós, os 
“observadores”, convivemos cotidianamente com “outros” sobre os quais, 
em geral, sabemos menos do que sobre os “objetos” das etnografias 
clássicas.  
[...] Este “outro” carrega em si a marca de nossa própria sociedade, o reflexo 
de nós mesmos. Conhecê-lo é, portanto, aceder à nossa própria imagem, 
invertida e talvez perversa, mas irrenunciável (BRUMANA; MARTINEZ, 
1991, p.31). 
 

O universo umbandista é composto de uma série de elementos, presentes nos discursos 

manifestos e também no que não é dito diretamente, ou não se percebe num primeiro 

momento. Porém, não quer dizer que não estejam presentes atuando nos corpos e nos sentidos 

dos freqüentadores, tanto médiuns como a assistência, além do próprio pesquisador. Este 

último comparece como um questionador dos fatos que pode observar, mas nem por isso 

deixa der ser afetado por eles. 
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Borges (2005)5 destaca a maleabilidade adaptativa para a adaptação da Umbanda 

relativamente aos locais onde se instala.  

Como já mencionamos, a umbanda é uma religião capaz de se adaptar ao 
contexto social em que é inserido. Esta adaptação à cultura local pode ser 
observada no culto umbandista praticado nesta casa em Salvador. Um 
exemplo desta adaptação é a comida servida no fim da Gira de Escravos. A 
refeição servida foi o Xinxim de Galinha com farinha feita com azeite de 
dendê, uma comida típica do local. Outro forte sinal de adaptação cultural 
está na nomenclatura usada pelos praticantes, que se diferenciam muito de 
um lugar para outro. No Rio de Janeiro, onde a umbanda foi criada, a palavra 
exu é largamente usada, diferente da denominação “escravo”, utilizado por 
esta casa em Salvador. Neste centro, acredita-se que a palavra exu é muito 
forte e deprecia estas entidades que assumem um importante papel neste 
contexto (BORGES, 2005, p.199). 
 

A Umbanda, para todos os colaboradores que entrevistei, toma parte de suas vidas de 

maneira integral. Mesmo quando não estão participando das giras ou dos trabalhos nos 

terreiros, seus guias espirituais e orixás são personagens de suas vidas cotidianas.  

Nos relatos dos colaboradores sobre a Umbanda, aparecem o aspecto emocional 

daqueles que se dedicaram constantemente e intensamente, como eles próprios narram, nessa 

missão de entrega e aprendizado junto ao espiritual para que outros, além deles próprios, 

pudessem se beneficiar de algo que lhes transcende. Como eles próprios narram, ser 

umbandista, é estar a serviço de mensagens que lhe são enviadas e, por terem a habilidade de 

entrar em contato com os seres espirituais, nada mais estão fazendo do que uma missão para 

ajudar a quem precisa, como também serem ajudados. 

Seguem narrativas sobre a Umbanda, do ponto de vista de quem a vivencia, o que se 

justifica por neste se valorizar uma interlocução entre o saber acadêmico e o popular. 

Narro a seguir as falas dos médiuns que participaram desta pesquisa. Coloco as iniciais 

dos nomes na frente de cada fala, que por se tratar de um diálogo, distingo suas falas das 

minhas, que iniciam com a letra “F”. 

Sobre a Umbanda, disse-me Mãe Silvana: 

                                                 
5 O autor fez uma pesquisa com um terreiro de Umbanda na cidade de Salvador.  
 



 

 

36 

 

M. S. A Umbanda para mim não é só uma religião. A Umbanda é um meio 
que eu tenho, que eu encontrei de ajudar pessoas, e também de ser ajudada. 
Porque muitas vezes eu saí do fundo do poço por causa da minha 
espiritualidade, por causa da minha fé. Por isso que eu não abro mão da 
minha fé, não nego a minha religião pra ninguém. Deus, quando nos coloca 
aqui, para os médicos ele dá o centro cirúrgico, para os pedreiros a enxada, 
para os médiuns ele deu a Umbanda. Ela é um meio de direcionar essa 
energia para auxiliar, porque eu acho que a Umbanda nada mais é do que 
uma doação sua, de seu dom, em benefício dos outros. Os médiuns são um 
instrumento utilizado por uma força espiritual superior para servir de 
intermediário entre as pessoas e a espiritualidade, nós somos essa 
ferramenta. A Umbanda, para mim, é essa intermediação. Ela tem fins 
maravilhosos. A conscientização da espiritualidade, do espírito, da existência 
do espírito, a conscientização de que nós somos humanos, somos seres 
humanos, e nós somos feitos de uma energia vinda de um ser muito especial, 
e por isso nós somos especiais. Só que as pessoas não têm consciência disso. 
Nós somos feitos à semelhança de Deus e as pessoas não vêem o que de 
mágico tem isso, da importância em sermos filhos de Deus. As pessoas não 
dão a importância devida a isso. As pessoas não se respeitam e, fazendo isso, 
eles estão desrespeitando um ser muito maior que foi aquele que nos colocou 
aqui, que nos deu uma missão. Para mim é um meio de conscientizar as 
pessoas a importância de Deus na nossa vida, do respeito que temos que ter 
para com nossos semelhantes. Quando você respeita o seu semelhante, você 
vai dar a ele o melhor, você vai querer respeito e vai dar respeito também. E, 
através da Umbanda, você aprende isso, a respeitar o seu próximo como seu 
irmão, a respeitar os espíritos, os orixás, respeitar Deus, respeitar Jesus, 
Oxalá.  
 
F. Você diz que a Umbanda não é só a hora do ritual então, é o dia-a-dia.  
 
M. S. É o dia-a-dia, é a convivência diária. É a humanização que traz a 
consciência dos outros. Além das suas mudanças internas, é o que você pode 
fazer para mudar o que está fora.  

 
F. Quando você diz “Umbanda” você está se referindo à casa que te fez mãe-
de-santo, ao mundo espiritual, ao quê exatamente? 
 
M. S. É o conjunto. A Umbanda é minha mãe-de-santo que me deu os 
fundamentos, são os meus mentores espirituais, a minha mãe Iansã que é 
quem me guia dentro da doutrina. Tudo o que aprendemos dentro da 
Umbanda é tudo muito humano. Você vê muito o lado do outro, vê se o 
outro está alimentado, se ele está tomando banho e o que você puder fazer 
para ele estar bem alimentado você vai fazer. E a Umbanda é esse conjunto. 
Está desde os orixás, que têm a preocupação com a evolução espiritual, e a 
evolução própria dos orixás. E uma forma que eles podem evoluir é através 
da ajuda e da humanização das pessoas, através dos médiuns que são os 
intermediários. A Umbanda para mim é algo muito importante. É a casa, é a 
doutrina. E é isso que dá realização na Umbanda, que você não está 
passando a vida em vão, está deixando algo aqui. E não é para você ser 
futuramente apontado para os outros dizerem sobre sua importância como 
mãe-de-santo. A maioria das pessoas que eu ajudei sequer sabia que eu era 
da Umbanda. Aqui no Lar dos Idosos, por exemplo, mesmo não 
incorporando os orixás eu estou seguindo a doutrina da nossa santa lei de 
Umbanda, que é ajudar o seu semelhante e a maioria não sabe que eu sou 
mãe-de-santo. Outro dia, eu estava com uma senhora aqui no Lar, e ela me 
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disse que estava tranqüila, apesar de não estar se sentido bem. Ela disse que 
sentida como se a mãe dela estivesse com ela naquele momento e era eu 
quem estava lá. Então ela viu em mim a confiança para superar aquele 
momento de dor. Isso é muito gratificante. E os familiares adoram aqui, 
sabem que os velhinhos são muito bem tratados. Isto é cumprir a missão, 
porque todos os velhinhos querem ficar aqui no asilo. Eu sempre cuidei de 
idosos, mas sempre me identifiquei com Lar dos Idosos e aqui estou sendo 
realmente útil. Eu me sinto gratificada, sinto que estou cuidando dos 
velhinhos. A Iansã é mãe por excelência, ela é dura às vezes, mas ela cuida. 
Ela passa essa tranqüilidade.  
 

Também sobre Umbanda, a dirigente espiritual, Luciana, do terreiro Flecha de Ouro 

diz que: 

L. É um trabalho de caridade e de evolução. Para ajudar os outros e para se 
ajudar. O médium ajuda os outros, mas ele primeiro se ajuda. Às vezes a 
gente está precisando muito mais do que quem está na assistência. E a gente 
vê problemas maiores do que o nosso e daí a gente pensa: “mas o meu 
problema não é nada perto deste outro aí.” Porque às vezes você está no 
terreiro e tem o seu problema de dinheiro, por exemplo, mas o problema do 
outro é a perda de um familiar, um problema de saúde, pior do que o seu. 
Daí eu vejo que o meu problema tem jeito.  
 
F. É um jeito de você aprender a partir dos problemas dos outros? 
 
L. É. Você acaba procurando ensinamento para ajudar a pessoa e daí, mais 
para frente, a gente percebe que o ensinamento era para a gente mesmo, não 
só para a assistência. Era uma preparação para algo que eu ia passar. Eu vejo 
isso com constância. Não só na minha vida, como vejo isso acontecendo 
com muitos médiuns. Tem muitos livros que falam que os guias passam para 
os consulentes aquilo que o médium dele está precisando. Então, às vezes 
não está muito bem com algo, se seus guias atenderem dez pessoas naquele 
dia, oito têm os mesmos problemas que o seu. É incrível. Além de ser um 
trabalho de caridade, é muito mais um trabalho de aprendizado. E é aquela 
coisa: “olha, tá vendo, não é só você que passa, todo mundo passa, você 
aconselhou ela, e o que você vai fazer para você?” Parece que o seu 
problema chama outras pessoas.  
 
F. Uma vez você disse que há uma espécie de corrente de elementos que se 
ligam uns aos outros na Umbanda. Pelo que você falou, parece que o 
problema vem e volta, como se fossem elos da corrente. Sem você explicar 
para as pessoas que você está passando por um problema, as pessoas [...] 
 
L. [...] te trazem o mesmo problema. Elas vêem para você resolver o seu 
problema. Os cambonos, que estão ali do lado ouvindo, dizem para a 
entidade: “o senhor falou para ele ou falou para mim?” Todo mundo 
aprende. A comunicação deles não está dirigia só a uma pessoa, eles estão 
vendo quem mais precisa daquilo. Os guias trabalham por códigos parece. 
Entre eles se comunicam por um olhar, por um gesto, eles já sabem o que um 
está querendo dizer para o outro e para a gente também, dependendo como 
uma entidade incorporada te olha, tem algo errado comigo. 
 
F. E nem sempre se compreende na hora, não é? 
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L. Não. Às vezes só depois de dias você percebe o que o guia quis dizer. Às 
vezes eles falam algo que a gente não entende na hora, mas vai passando e 
depois a gente entende. Eu vejo que até para pessoas de fora mudam a forma 
de ver as coisas, como uma flor, que eu digo que eu trato as flores como um 
ser vivo. Eu vejo que a Umbanda ensina o respeito por qualquer ser vivo, por 
um pouquinho de água, por erva e em todas as formas tem uma vibração de 
um orixá, uma vibração de Deus. Eu vejo que os outros mudam os 
comportamentos quando a gente fala as coisas de outra maneira, de tratar 
uma flor com maior respeito, eles param para pensar. Com os guias a gente 
volta a prestar mais atenção na natureza, a gente fica mais sensível, mais 
humano também. Acho que os conhecimentos sobre pedras também, eu 
percebo que algumas pessoas se interessam, parece que contagia os outros, 
mesmo que não estejam na Umbanda exatamente. A vida da gente fica mais 
fácil com a Umbanda, faz a gente olhar o outro lado do ser humano. 
Normalmente a gente está acostumado a ver os defeitos e a Umbanda nos faz 
ver que cada um tem um jeito. Às vezes a gente fala que uma pessoa é mal-
humorada, mas por que ela é assim? Às vezes ela pode estar com um 
problema espiritual, às vezes é uma mediunidade travada que precisa ser 
trabalhada, e daí se você convive com a pessoa e vê que não é mal-humor, é 
um outro problema. Eu estou sempre em vigia, pensando que eu tenho que 
fazer tudo perfeito. Eu sou muito crítica comigo e tento ser boazinha com as 
pessoas. Mas eu fui aprendendo com a Encantada que eu precisava olhar 
mais para mim, de me respeitar mais e não ter que aceitar tudo o que os 
outros falam. Eu aprendi a dizer não, eu tenho que me agradar primeiro para 
depois ajudar os outros. A Encantada me diz: “pense em você, primeiro 
você, segundo lugar você, terceiro lugar você, se sobrar você olha os 
outros.” Antes eu pensava que esse tipo de pensamento muito egoísta, e não 
é isso, depois eu entendi. Se eu não estou bem, como eu vou ajudar os 
outros? Se eu não estou bem, o guia vai ter que se densificar6 muito mais, 
fazer um esforço, não é bom para os guias também. Eu me desgasto muito 
mais, o que eu poderia ajudar na corrente rezando e não necessariamente 
incorporando. Aí você passa a se ver desse outro lado. Porque tem gente que 
fala que Umbanda é doação. Tudo bem, só que você não pode doar o que 
você não tem. Foi isso que eu aprendi. A gente só pode dar o que a gente 
tem, porque daí você passa de caridoso a ser tonto dos outros. O que eu 
aprendi com os guias foi que nem sempre quando eu falo um “não” eu estou 
prejudicando as pessoas. Às vezes a pessoa precisa ouvir um “não” para 
procurar melhorar, porque é fácil ir ao terreiro e depois não tentar melhorar 
sozinha. Porque daí isso gera dependência, depois coloca culpa no terreiro, 
mas não na falta de vontade de evoluir. Isso eu aprendi muito também, que o 
ser humano é muito acomodado. Só de você ficar cambonando7 o guia, a 
quantidade de informação que você recebe é muito maior do que qualquer 
livro. Você vê que eles sabem o que estão fazendo, mas as pessoas não 
prestam atenção.  
 
F. Você acha que a informação feita sobre a Umbanda pelos guias já é o 
suficiente? 

                                                 
6 Nas explicações da dirigente, a incorporação ocorre quando há compatibilidade dos planos espirituais do 
médium e do espírito. Desta maneira, o médium tem que procurar elevar o seu plano, que normalmente é visto 
como mais denso em comparação com o plano espiritual, e os guias espirituais, ao contrário, têm de “densificar” 
ou baixar o plano. Porém, esta situação não é vista como favorável quando o esforço recai muito sobre os 
espíritos, tornando-se muito densos para que possa haver a incorporação. 
7 Ficar como cambono que é a pessoa que auxilia as entidades na hora do passe. 
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L. Ah é. O conhecimento que eles têm, para eles tudo tem um fundamento, 
uma erva, um risquinho no ponto riscado, todo detalhe contém muita 
informação. Você pega uns livros de Umbanda que são lixo, eles denigrem a 
imagem das próprias entidades deles, é complicado. 
 

Do mesmo terreiro, Flecha de Ouro, sobre a Umbanda, a médium Eulália me narrou: 

E. Pra mim Umbanda é caridade, só. É você ajudar as pessoas que vêm com 
carência, sem escolher o jeito, a cor, a roupa que a pessoa está vestida, é 
você se entregar. A função da Umbanda e do médium é entregar a matéria 
para que a entidade venha amenizar o sofrimento de quem vem procurar. 
 
F. Então a Umbanda pode ser feita em qualquer lugar? 
 
E. Em qualquer lugar. Se as pessoas fizerem com amor, de coração, você 
pode fazer no quintal da sua casa. Você coloca duas cadeiras, a pessoa 
conversa com você, é um passe. Agora, tanta firmeza e tanto assentamento 
sem o principal que é a caridade, não adianta. O que adianta ter um monte de 
imagem, de coisas firmadas no chão e o principal você não ter, que é a 
humildade. Acho que uma coisa complementa a outra, mas de que adianta 
acender uma vela se o seu interior não está iluminado? Eu só queria entender 
porque alguns são médiuns inconscientes e outros são mais conscientes, quer 
dizer, eu sei, é pra a gente ficar mais alerta, mas tem hora que isso balança a 
gente. Por exemplo, eu que sou muito emotiva, acabo me envolvendo no 
problema da pessoa, se bem que é a entidade que cuida disso e eu deixo pra 
ela cuidar. Pra mim não deveria nem se chamar Umbanda, e sim casa de 
caridade, porque é o que a Umbanda faz.  
 
F. Você escolheu a Umbanda por quê? 
 
E. Porque minha mãe ia na Umbanda e a gente ia junto. Conheci o Ricardo 
lá na Umbanda. Comecei a gostar da religião. Desde pequena fui pra 
Umbanda pra tomar passe quando tinha doença, preto-velho dava passe. 
Umbanda é doação, sem escolha. Pra entidade, não existe distinção das 
pessoas, elas atendem todos.  

 
Sobre o mesmo tema, mais um colaborador, Ricardo, do mesmo terreiro, diz que: 

R. A Umbanda representa [...] ela tem que representar o bem ao próximo, é 
essa a finalidade. Caridade, mas sempre atendendo a alguém. Teria essa 
finalidade. 
 
F. Teria essa finalidade, por quê? Não tem? 
 
R. A maioria não tem. Eu acho que a própria religião tem muito ainda do 
ritual, se preocupando muito mais em aparecer. 
 
F. Então o que você chama de ritualístico é a performance? 
 
R. Isso, é a aparência, a performance, e não o ritual em si. É bonito, é 
espetáculo o ritual, mas eu acho que o fundamental ainda não é isso. A 
essência do nome Umbanda, do que as entidades fazem, não é isso. Não 
adianta fazer um trabalho bonito e não ter um resultado tão bom. Acho que 
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não dá pra fazer só pra aparecer. Acho que os adeptos, em todas as religiões, 
acabam visando mais o eu, o ego. 
 
F. Você não diz então só da Umbanda, com relação ao espetáculo. 
 
R. Não, mas como a Umbanda tem a possibilidade de trazer o ensinamento 
dos espíritos mais evoluídos, com as incorporações, ela teria que privilegiar 
os ensinamentos, e não a vaidade. Acho que pelo fato dos médiuns estarem 
mais próximos dos espíritos, por incorporarem, deveriam praticar mais esses 
ensinamentos. Porque quem peca, que vai pela vaidade, são as pessoas, não 
as entidades. Mesmo aqueles que não incorporam, a mensagem é a mesma. 
Mas a possibilidade de comunicação é maior para os médiuns. Mas nem 
todos fazem 100% a caridade, ou fazer sem olhar a aparência, nem eu nem 
ninguém.  
 
F. E você está na Umbanda por quê? 
 
R. Justamente por isso, para tentar captar e seguir esses ensinamentos que os 
espíritos passam, para aprender, para errar menos e para ter uma vida mais 
tranqüila. Não tanto no material, e sim na consciência, do meu eu interno. 
 
F. No que você acha que a Umbanda mudou a sua vida? 
 
R. Eu olho as coisas de modo diferente. Eu olho o ser humano de modo 
diferente hoje do que quando era mais novo. Não é fácil de captar, mas com 
o passar dos anos dá pra entender a mensagem das entidades. 
 
F. Você passou a querer ajudar mais os outros? É isso? 
 
R. É isso. Mas eu acho que é ajudar em tudo, a olhar melhor para os outros 
sem julgar tanto. Antes eu julgava mais. Eu era mais impaciente com os 
outros antes. Eu vejo a diferença do meu comportamento antes e agora. Eu 
não olho tanto mais pela aparência. Eu acho que primeiro as entidades 
tentam mudar a forma do próprio médium pensar e depois tentam mudar os 
que procuram ajuda. E a experiência é vivida, a consciência adquirida é 
vivida. Não é um processo rápido nem perfeito, mas dá pra fazer algo. Eu 
acho que a Umbanda deveria mostrar mais isso na prática, e não só na fala. 
As entidades procuram mudar a forma do médium pensar.  
 
F. Porque a Umbanda diz que é para se fazer caridade. 
 
R. Fala, mas nem sempre isso é praticado.  
 
F. Você acha que tem que haver um lugar para a Umbanda ser praticada? A 
Eulália falou de se colocar as cadeiras e atender. 
 
R. Eu acho que precisa de um lugar físico, pra se ter uma referência. O ser 
humano se apega muito a isso, se não fica muito vago. Acho que precisa de 
um ponto de referência. Qualquer terreiro é um ponto de referência, as 
pessoas já vão com essa intenção.  
 

Pesquisadores e umbandistas dizem da importância da Umbanda para aqueles que a 

procuram como um meio de tornar suas vidas menos sofridas. O intenso convívio entre 
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humanos e espíritos é relatado pelos médiuns e é foco de interesse por parte dos 

pesquisadores, seja com enfoque para as relações sociais estabelecidas, para o resgate de 

memórias históricas e sociais, para a compreensão das relações humanas e psicológicas 

expressas nas relações de médiuns e entidades, dentre outros interesses em averiguar e 

contribuir para enriquecer o que o próprio campo já oferece. Portanto, pesquisadores 

compreendem que a Umbanda pode e deve ser vista a partir de diversas perspectivas, sem que 

uma anule a outra; ao contrário, amplie a riqueza que lá já existe estendendo sua visibilidade 

tanto para praticantes desta religião, dando-lhe ouvidos e expressões para que se mostre, 

resgatando a brasilidade típica da Umbanda, tão vivida na pele de seus médiuns e de seu 

panteão composto por pretos-velhos, caboclos, baianos, marinheiros, exus e pombas-giras, 

crianças, ciganos e toda classe de entidades que a Umbanda vai absorvendo no decorrer de 

sua história, assim como também dando uma outra compreensão para os que não têm contato 

direto com essa religião brasileira, dando-se visibilidade através dos meios acadêmicos e de 

pesquisa. 

Se a Umbanda se relaciona com o espiritismo, com o catolicismo, com os 
espíritos dos caboclos, com a tradição africana, ela não deve porém ser 
considerada nem espírita, nem católica, nem cabocla, nem africana, mas sim 
como uma religião que apresenta traços tipicamente brasileiros. Não 
devemos pensá-la qual uma síntese química, como aquela que se obtém nos 
laboratórios. Trata-se sobretudo de uma síntese social [...] (ORTIZ, 1980, p. 
108). 

 
Seguindo a linha de raciocínio de Prandi (2005), que afirma que “o candomblé, como 

as demais religiões, está sempre em movimento, em mudança” (p.101), apesar de sua área de 

estudo se centrar no candomblé, percebe-se que com a Umbanda há também mudanças, que 

ocorrem pelo acréscimo de classes de espíritos de seu panteão, por exemplo, o que não a 

descaracteriza, mesmo assim, de ser uma religião de ajuda a quem necessita, com consultas 

feitas por incorporação de espíritos que falam diretamente com os consulentes, preservando 

viva a memória das classes de espíritos da terra, de espíritos escravos, de crianças e espíritos 

marginalizados, ou de outros que trabalham no mar, na terra com a agricultura, ou qualquer 
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outra forma que passa a unir aspectos da natureza com atividades humanas, resgatando, 

também, aspectos regionais brasileiros, como os baianos, dentre outros.  

Os colaboradores, que aqui expressaram suas opiniões sobre a Umbanda, tão bem 

colocaram como suas vidas foram intensamente modificadas, tanto para uma compreensão de 

si mesmos, como para um olhar diferenciado sobre os outros, ressaltando o constante 

aprendizado e humanização das relações que eles estabelecem. Humanos e espíritos, e toda 

classe de seres que lá se apresentam, sempre de maneira inovadora, narram histórias, 

exprimem opiniões, aconselham, ou seja, a mistura de elementos é o que mantém a Umbanda 

viva e cheia de histórias a nos contar, sem que se esgote, em suas narrativas, algum tipo de 

revelação ontológica de seus espíritos. Por mais que eles se revelem a quem quer que seja, 

maior se mantém o seu mistério e mais dados pude obter para esta pesquisa. Portanto, a busca 

na Umbanda é uma tarefa interminável, e, por isso mesmo, enriquecedora, tornando-se uma 

fonte inesgotável de dados ricos em diversos níveis, por isso tanto interessa à pesquisadores 

de diversas áreas. 

A Umbanda é, portanto, para pesquisadores e praticantes, essa fonte inesgotável de 

enigmas e revelações, rede interligada de relações múltiplas, por nela se dramatizarem 

vivências pessoais, coletivas, sem que precise ser vista de longe, de maneira imparcial. Ao 

contrário, todos podem entrar na Umbanda, podem transitar para conversar com os espíritos e 

com os médiuns. É uma religião que não descrimina quem a procura, apenas se coloca a 

ouvir, como tanto narram os colaboradores, e também se coloca a ser ouvida, que creio eu ser 

o ponto de maior ajuda por parte dos pesquisadores. A Umbanda dá ouvidos aos conflitos, às 

dúvidas, aos questionamentos, às tentativas de unificação, e igualmente às tentativas de se 

mostrar diversa, única, verdadeira, ou seja, não há coerências intrínsecas ao sistema 

umbandista, e sim incoerências e tensões necessárias para que ela se mantenha viva, como é a 

dinâmica da vida tão expressa na Umbanda. 
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3 PSICANÁLISE 

 

3.1 Psicanálise e estudos sobre o êxtase: aproximações e reflexões sobre o tema 

Em um trecho do Seminário 5, Lacan (1999) comenta obra de Michel Leiris, na qual 

este autor comenta episódios de possessão, ressaltando seu aspecto teatral: 

[...] vê-se claramente como episódios de transe de consistência incontestável 
aliam-se, casam-se perfeitamente com o caráter externamente tipificado, 
determinado, esperado, conhecido, pré-situado, dos chamados espíritos, que 
supostamente se apoderam da subjetividade dos personagens que são sede de 
todas essas manifestações singulares. [...] (LACAN, 1999, p.350). 
 

Lacan (1999) sugere uma linha de raciocínio para acompanhar tais manifestações de 

possessão, sugerindo que estas evidenciam um caráter adaptável por parte dos espíritos nos 

humanos, pois “os espíritos têm de se portar bem, têm uma aprendizagem a fazer.” (p.350). O 

autor diz das insígnias que são inscritas na pessoa em possessão. 

A possessão, com tudo o que ela comporta de fenômenos poderosamente 
inscritos nas emoções, num patético em que o sujeito fica inteiramente 
possuído durante o tempo da manifestação, é perfeitamente compatível com 
toda a riqueza significante ligada à dominação exercida pelas insígnias do 
deus ou do espírito. Tentar inscrever a coisa na série da simulação, da 
imitação, e outros termos dessa espécie, seria criar um problema artificial 
para satisfazer as exigências de nossa própria mentalidade. A identidade 
mesma da manifestação desejante com suas formas é totalmente tangível ali 
[...] (LACAN, 1999, p.350). 
 

Portanto, para Lacan (1999), a possessão se situa dentro da ótica do desejo, ou seja, 

necessariamente os sujeitos estão implicados por suas inscrições significantes. Neste sentido, 

o autor aponta para a mesma direção que esta pesquisa percorre, ou seja, de considerar as 

experiências de êxtase como da ordem das inscrições significantes corporais. Porém ressalto 

que não irei investigar o desejo dos sujeitos envolvidos em campo, mas sim as experiências 

extáticas narradas e vividas pelos colaboradores.  

Farei aqui uma exposição de algumas tentativas de aproximação da psicanálise para 

explicar os fenômenos de êxtase. A questão que se coloca na atualidade é sobre a 

possibilidade de utilização da psicanálise de uma maneira próxima à realidade estudada, sem 
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anular os enunciados que são proferidos em campo, achatando-os em certezas provindas de 

outro contexto.  

Esta pesquisa persegue essa indagação, sobre uma possível aplicabilidade dos 

conceitos lacanianos ao estudo do corpo e das situações de êxtase na Umbanda e de que 

maneira eles podem ser utilizados, ou não.  

Não seguirei o caminho de alguns psicanalistas adiante citados, como Quinet (1989) e 

Alberti (1998), que sugerem modelos de interpretação dos estados de êxtase a partir de 

conceituações da psicanálise. Aproveitando o próprio Lacan (1999), mas numa outra direção, 

em que se vêem os fenômenos de possessão como significantes, e não como sendo a 

incorporação de significantes, como na leitura de Quinet (1989), voltarei minha atenção para 

as vicissitudes e particularidades dos fenômenos do êxtase para esmiuçá-los na medida do 

possível com ajuda de alguns operadores lacanianos. O que muda é a forma de aplicação da 

teoria lacaniana para a escuta de fenômenos de êxtase na Umbanda. 

No intuito de relacionar e diferenciar da nossa proposta com esta pesquisa estudos 

psicanalíticos já realizados sobre o êxtase, na sua maioria sobre cultos afro-brasileiros, a 

seguir, farei uma exposição de algumas dessas construções. 

Como foi notado, o veículo de acesso ao divino é o corpo da pessoa que vivencia a 

possessão. Fica evidenciada tal ligação no próprio termo “incorporação” que, para os 

umbandistas, significa o processo de acesso de seres sobrenaturais à pessoa do médium. 

Assim, não há como dissociar o corpo da vivência do êxtase, estando intimamente ligadas 

numa relação que se exprime pela própria palavra. 

Krack (1999), em seu texto “Algumas Observações antropológicas sobre a psicanálise 

no Brasil”, fala sobre o papel curativo dos cultos afro-brasileiros como um alívio dos 

sintomas e, dessa forma, como uma espécie de prolongamento do processo terapêutico 

(KRACK, 1999). 
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Outro estudo (ALBERTI, 1998), “O Pai no Candomblé”, descreve o processo pelo 

qual a subjetividade perpassa o processo de iniciação no candomblé, seguindo parâmetros 

lacanianos para tal formulação. É uma análise particular da situação do transe de orixá, 

identificando etapas psicológicas do processo de iniciação do filho no santo. Segundo esse 

texto, existe um crescente apaziguamento de uma relação inicialmente desconhecida para o 

médium iniciado, até a revelação do nome do orixá que lhe é correspondente, indicando uma 

nova etapa subjetiva. 

Mas também há estudos que entendem o universo dos terreiros afro-brasileiros de uma 

forma mais ampla, levando também em conta uma configuração social e inter-relacional, e 

não apenas processos psicológicos, como os descritos acima. Alberti (1998), no texto já 

mencionado, faz observações sobre o papel assegurador da figura do pai-de-santo no 

candomblé para o iniciado no santo, no sentido de poder controlar e mediar sua relação com o 

orixá, que inicialmente é frágil, sendo fortalecida no decorrer na iniciação. 

 Em um texto de Ângela Ferretto (1999), intitulado “Outro: Instruções de Uso”, a 

autora faz uma leitura do papel do candomblé na sociedade brasileira como assegurador e 

protetor dos iniciados nesta religião de uma sociedade que se apresenta como perigosa, 

deixando o indivíduo inseguro frente ao Outro. Este conceito é tomado emprestado da teoria 

lacaniana para designar a ordem simbólica inerente à cultura e que antecede o sujeito, 

participando da formação da subjetividade humana. Existiriam diferentes formas de como as 

pessoas se relacionam com esse Outro, determinando a particularidade de cada um, mas que 

no referido texto acabam por representar a sociedade brasileira e a forma ameaçadora com 

que ela se configura.  

Milan (1977), em seu livro “Manhas do Poder: Umbanda, Asilo e Iniciação”, 

observou as sensações nela provocadas e numa acompanhante, para traçar um jogo de poder 

instaurado num terreiro, quando foram conhecê-lo, dentro de uma ótica clínica. Vale ressaltar 
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a importância desse tipo de análise para a elucidação dos fatos psíquicos, justamente por se 

tratar de uma pesquisa participante na qual o pesquisador se torna uma pessoa inserida na 

trama de relações e extrai conclusões por meio desta participação. Por outro lado, neste caso 

específico há de se ressaltar que a autora se coloca de forma a isolar-se do seu “objeto” de 

estudo, não se questionando sobre a sua implicação e os efeitos em si causados, atribuindo-os 

única e exclusivamente a fatores externos a ela própria.  

Conforme pode-se perceber, nas construções teóricas citadas acima há um 

entendimento centrado totalmente no contexto clínico para a compreensão de realidade 

distinta do espaço terapêutico, mas que segue o mesmo raciocínio.  

Augras (1995), em seu livro “Alteridade e Dominação no Brasil: Psicologia e 

Cultura”, critica a maneira como alguns psicanalistas se posicionam frente às religiões afro-

brasileiras, tentando sobressair-se numa afirmação de poder de classe elitista, sem se darem 

conta de paralelos entre a sua retórica e processos internos ao seu grupo profissional, 

parecidos com o ocorrido entre pais-de-santo.  

Rivera (1998), em seu texto “Possessão, Teatro e Psicanálise”, que trata de questões 

referentes ao teatro e à possessão ritualizada, critica e questiona a posição por parte de alguns 

psicanalistas que, ao abordarem temas socioculturais, acabam por reduzi-los a uma ótica 

clínica. A autora acredita que, inversamente, a psicanálise pode ser colocada à prova num 

contexto, social, estrangeiro ao seu habitual local de atuação.  

Mario Fleig (2003), no texto “Da Possessão Demoníaca à Hipocondria” faz um 

paralelo entre as neuroses hipocondríacas, tratadas por Freud (FREUD apud FLEIG, 2003), e 

a possessão demoníaca, pensando questões da atualidade com relação ao declínio do Nome do 

Pai 8. O Nome-do-Pai estando em declínio, algumas formações adviriam em decorrência dessa 

situação, em forma de suplência, como a hipocondria, que surgiria no lugar de outras 

                                                 
8 A significância da função paterna. 
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suplências do Nome-do-Pai: as figuras de Deus e do Diabo. Uma maneira de analisar 

psicopatologicamente um fenômeno de âmbito social, embora se suportando numa pessoa 

singular. O autor narra a análise de um jovem que substitui os sintomas hipocondríacos por 

possessões de entidades espirituai. Trata-se de uma visão da possessão como tradução de 

sintomas psicopatológicos, já que ambos estariam ligados a questões psíquicas da mesma 

ordem, somente mudando a sua configuração na forma de manifestação. 

O autor, para ilustrar o caso, reporta-se ao texto “Uma neurose demoníaca do século 

XVII”, no qual Freud (FREUD apud FLEIG, 2003) trata o Diabo como correlato do 

inconsciente, do recalcado e do pai, por ser mau porque seduz, o que se mostra sem disfarces 

na possessão. A figura do pai, como autoridade, vista em declínio na sociedade, tem de 

encontrar outra expressão ou algo que venha suprir sua ausência. Freud (FREUD apud 

FLEIG, 2003), segundo o autor, mostra a utilidade das religiões para essa suplência e como 

nelas as neuroses encontrariam um lugar fértil para suas manifestações (FLEIG, 2003). 

Este tipo de análise pode ser aplicável ao estudo clínico, mas desvia o foco de análise 

dos fenômenos do êxtase, como fato social e experiência subjetiva compatível com 

determinadas compreensões culturais de pessoa, para o âmbito do seu aproveitamento e 

manipulação no quadro de certas economias e configurações psíquicas, da mesma maneira 

como outros intentaram reduzir o valor de produções artísticas, por exemplo, à sua gênese em 

condições psíquicas dos seus autores.  

Vamos nos deter em dois textos com mais detalhe, pois se aproximam desta pesquisa, 

no sentido de utilizarem termos lacanianos para a explicação do fenômeno da possessão, só 

que mais especificamente em terreiros de candomblé. Porém, a diferença maior não seria essa, 

e sim a maneira como procedem, sendo aí exatamente que vou questionar a possível aplicação 

de conceitos lacanianos em terreiros, como uma possível aplicação da teoria psicanalítica, 

para dar conta ou não, do fenômeno do êxtase.  



 

 

48 

 

O primeiro texto intitula-se “O pai no candomblé” de Sônia Alberti (1998) e o 

segundo é “Possessão: posse e gozo” de Antônio Quinet (1989). 

Alberti (1998) faz observações sobre o papel assegurador da figura do pai-de-santo no 

candomblé para o iniciado no santo, no sentido de poder controlar e mediar a relação do 

neófito com o orixá, que inicialmente é frágil, sendo essa relação fortalecida no decorrer da 

iniciação. A autora, portanto, também leva em consideração a figura paterna como 

instauradora da lei, através do Nome-do-Pai que interdita o acesso do sujeito ao objeto 

proibido (e, decorrentemente, aos objetos permitidos). A autora comenta que a maioria dos 

estudos feitos até então eram do âmbito da etnopsiquiatria, que descreviam o processo de 

iniciação nos cultos de origem africana “como forma de apaziguamento do sujeito acometido 

por uma sintomatologia histerioforme [...]”; ou mesmo de “alguns textos que levantam a 

questão da possessão na psicose” (Alberti, 1998, p.75).   

Alberti (1998) não faz uma verificação em campo, nem tampouco considera as 

significações que a própria religião atribui a essa iniciação, se preocupando em relatar as 

sensações dos próprios neófitos e suas versões para o ocorrido. No caso narrado pela autora, 

seguem-se interpretações numa linha de enquadrar os fenômenos do transe dentro da 

perspectiva psicopatológica. 

Seguindo o texto, Alberti (1998) descreve o processo pelo qual a subjetividade passa 

pelo processo de iniciação no candomblé, seguindo parâmetros lacanianos para tal 

formulação. É uma análise particular da situação do transe de orixá, identificando etapas 

psicológicas do processo de iniciação do filho no santo. Segundo esse texto, existe um 

crescente apaziguamento de uma relação inicialmente desconhecida para o médium iniciado 

até o conhecimento de revelação do nome do orixá que lhe é correspondente, indicando uma 

nova etapa subjetiva.  
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A autora faz uma equivalência entre o Orixá e o Outro, como sendo esse Outro do 

significante e da cultura. Esse Outro/Orixá escolheria o seu filho, sem que essa escolha seja 

muito fácil ou pacífica por parte do sujeito, ou seja, do médium que teria esse orixá como 

sendo seu pai e o traria em seu corpo no fenômeno de possessão. Mas tudo dependeria desse 

processo de iniciação que seria uma espécie de “ajustamento” a essa sua nova condição, em 

que o Outro/Orixá possuiria de fato o neófito, que, para isso, teria de nele se alienar. 

 Sem se deter muito nos pormenores da teoria lacaniana dos discursos, Alberti (1998) 

se vale dela para mostrar que ocorre “um quarto de volta no discurso originalmente histérico” 

(p.77) para que se produza o sujeito barrado, ou seja, submisso ao seu orixá, comparando essa 

posição com o discurso do mestre. Assim, primeiramente tem-se o transe de uma maneira 

desorganizada por causa da “entrada” do orixá, seguindo por uma morte do eu em que “o 

sujeito perdeu seu nome, seu corpo e durante uma semana permanecerá cadáver” (ALBERTI, 

1998, p.77). Porém, com as oferendas devidas dadas ao orixá, este fará, com isso, uma troca e 

dará vida ao iniciado no santo, que se encontrava em estado de afânise. 

Os Iaôs ficarão um certo tempo (de sete a 18 meses) sem personalidade; 
como dizem os antropólogos, a antiga está morta, ou seja, houve uma perda 
da gestalt imaginária do sujeito diante da irrupção de real com a qual se 
deparam (ALBERTI, 1998, p.78). 

Alberti (1998) traduz esse estado como se equivalendo a uma cisão subjetiva: 

[...] de um lado, sem personalidade, de outro, como Outro. O que 
originalmente foi desintegração absoluta do eu (eu não sou eu, sou o Outro) 
é agora vivido como construção de uma identificação ao Outro, a entidade 
que do sujeito tomou posse. Esta identificação é simbólica, reiterando a 
construção da metáfora paterna que inscreve no Outro – inicialmente 
desregrado e mesmo agressivo – a Lei do Pai (p.78). 
 

Num certo sentido essa interpretação se aproxima da freudiana, interpelada também 

por Mário Fleig (2003), como já citado anteriormente, por atribuir ao pai, na figura do orixá 

em possessão, o papel de instaurador da ordem que fora perdida, numa espécie de suplência 

pela carência da lei. Dessa forma, o candomblé serviria como uma certa proteção frente a uma 

carência vivida pelo sujeito na sociedade, enfoque aproximado também ao de Ferretto (1999). 
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Mas, por outro lado, a autora se vale da utilização de conceitos como Outro em 

equivalência direta com o orixá, como também o faz Quinet (1989) acerca do significante, 

como será visto mais à frente. Há um entendimento de uma destituição subjetiva que antecede 

a possessão, por conta da vivência direta com o real. Faz-se necessário um questionamento 

desses pressupostos colocados nesse texto, que mesmo sem enquadrarem o fenômeno da 

possessão em nenhum quadro nosológico, se aventuram em reescrevê-lo num vocabulário 

lacaniano sem uma maior averiguação a respeito do que isso possa acrescentar aos dados do 

problema ou pelo contrário deturpá-los, nem tampouco explorar as suas significações no 

âmbito da cultura no qual está inserido. Tudo se passa como se o discurso do analista, em vez 

de sem palavras, como a psicanálise lacaniana preconiza, tivesse à priori palavras melhores 

para substituir e dizer mais verdadeiramente o enunciado da possessão. Nestas condições, o 

único resultado possível é a troca da semântica candomblecista (do seu imaginário) pela 

semântica da psicanálise (por um imaginário psicologista afinado com a nomenclatura da 

psicanálise lacaniana). 

O próprio Lacan (1991) se refere aos cultos de possessão no Brasil, fazendo um 

paralelo com a mitologia grega: 

Seja como for, verão em Fedra que a maneira pela qual os amantes 
agenciam o amor varia segundo a epopsia da qual participaram, o que quer 
dizer iniciação, no sentido que possui esse termo no mundo antigo, 
designando cerimônias muito precisas durante as quais se produzem esses 
mesmos fenômenos que no decorrer dos tempos – e ainda atualmente, 
contanto que se façam deslocamentos de latitude sobre a superfície do globo 
– pode-se encontrar sob a forma de transes ou de fenômenos de possessão, 
em que um ser divino se manifesta pela boca daquele que dá, digamos assim, 
seu concurso. 
Platão nos diz assim que aqueles que tiveram a iniciação de Zeus não reagem 
no amor como aqueles que tiveram a iniciação de Ares. Substituam esses 
nomes por aqueles que, em tal estado do Brasil, podem servir para designar 
tal espírito da terra, da guerra, tal divindade soberana – não estamos aqui 
para fazer exotismo, mas é justamente disso que se trata (LACAN, 1991, 
p.314). 
 

Neste trecho, Lacan (1991) trata da questão do desejo em relação ao politeísmo e ao 

monoteísmo cristão. A imagem de Jesus crucificado entra no lugar dos vários deuses, 
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concentrando, assim, o desejo humano. Passagem interessante de nota pela indicação direta ao 

Brasil, como também assinala Segato (1995). 

Em outra passagem Lacan (1991) retoma a temática da possessão, mais uma vez a 

propósito dos gregos: 

[...] Quando se trata das práticas daqueles que os gregos chamam de 
mainômenoi, aqueles que enlouquecem com o transe, com a experiência 
religiosa, com a paixão, ou com tudo o que quiserem, o valor da catarse 
supõe que o sujeito entre, de uma maneira mais ou menos dirigida ou mais 
ou menos selvagem, na zona aqui descrita, e seu retorno comporta aquisições 
que se chamarão de possessão – vocês sabem que Platão não hesita em 
mostra isso nos procedimentos catárticos – ou como se quiser. Há aqui toda 
uma gama, um leque de possibilidades, cujo catálogo exigiria um longo ano. 
(LACAN, 1991, p.387-388). 
 

Lacan (1991) apenas faz uma citação sobre o tema da possessão entre os gregos, sem 

maiores investigações a respeito, são apenas suposições teóricas sobre o tema. Da mesma 

maneira, Lacan (1985) diz das experiências místicas que podem apontar para um gozo Outro, 

ou seja, uma possibilidade de os sujeitos estarem posicionados para experimentar êxtases 

religiosos, citando Santa Teresa D’Ávila e São João da Cruz como alguns místicos que 

possivelmente poderiam estar nesta posição diferenciada. Como nos diz Lacan (1985) “[...] A 

mística [...] é algo de sério, sobre o qual nos informam algumas pessoas [...] gente dotada 

como São João da Cruz [...]” (p.102). 

[...] como para Santa Tereza – basta que vocês vão olhar em Roma a estátua 
de Bernini para compreenderem logo que ela está gozando, não há dúvida. E 
do que é que ela goza? É claro que o testemunho essencial dos místicos é 
justamente o de dizer que eles experimentam, mas não sabem nada dele 
(LACAN, 1985, p.103). 
 

Assim, esse gozo não é da ordem do sexual, e sim uma possibilidade de o sujeito sentir 

sua existência supostamente de maneira mais próxima da plenitude. Digo supostamente 

porque Lacan (1985) está diferenciando o gozo sexual, que é delimitado pela inscrição do 

sujeito na ordem da linguagem, sendo esta a sua condição de existência enquanto sujeito, pois 

para ser sujeito é inevitável acarretar algum tipo de satisfação que é inevitavelmente da ordem 

do sexual por ser articulada na cadeia de linguagem -, de uma outra satisfação que não seria 
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delimitada por essa inscrição da linguagem, porque escaparia de poder ser dita, na linha dos 

êxtases místicos. 

Portanto, Lacan (1985) está procurando conceituar uma forma suplementar de 

satisfação, a partir de conceitos já elaborados em sua obra para dar conta de explicar as 

experiências de êxtases místicos, mesmo sem fazer uma investigação de campo, porque 

também não é este o seu interesse e propósito. 

Farei, agora, uma discussão do texto do psicanalista Antônio Quinet (1989), intitulado 

“Possessão: posse e gozo”, no qual se desenvolvem articulações entre alguns conceitos 

lacanianos como significante, sujeito e gozo, para explicar o que denomina como clínica da 

possessão (p.46). 

Quinet (1989) pensa a possessão como sendo da ordem do gozo, dando-lhe um 

sentido, e diz que há duas direções para a leitura sobre possessão por psiquiatras: uma atribui 

à possessão uma variedade de patologias e a outra vê nesse fenômeno um tipo de tratamento 

psicológico. O autor pensa em três conceitos lacanianos para pensar o que chama de “clínica 

da possessão: significante, sujeito e gozo” (p.46). Ele associa o termo possessão, como 

equivalente de posse, para remetê-lo diretamente ao conceito de significante e de linguagem. 

“[...] magia estaria encontrando sua razão no significante.” (QUINET, 1989, p.46). 

Este texto traz a concepção de que a linguagem, que circula socialmente, também é 

criadora do laço social nos cultos de possessão, em que se inscrevem “enunciados 

primordiais” (QUINET, 1989, p.46). Há um sistema de símbolos compartilháveis entre os 

integrantes dos cultos, e é nesse sentido que a possessão vem se tornar o que Quinet (1989) 

chama de “práticas discursivas” (p.47). Segundo o autor, desde Bastide vários sociólogos 

nomeiam a possessão e o transe de socialização do transe, por este fenômeno místico poder 

ser significado dentro de uma estrutura ritual.  
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Segundo Quinet (1989), ele segue uma linha de raciocínio dada por Lacan no 

“Seminário 7”, segundo a qual o mito individual e o coletivo não são opostos. A possessão 

seria um sinal de que o sujeito estaria padecendo do significante, corporificado como orixá 

que toma posse do corpo do médium. E, dessa forma, haveria uma encenação em ato dos 

personagens/orixás que dramatizariam ao vivo o que é narrado no mito:  

[...] O culto de possessão é, portanto, a encenação do mito: participantes e 
espectadores podem facilmente designar que orixá desceu a partir da 
maneira como o cavalo age, dança e se veste (QUINET, 1989, p.47). 
 

Quinet (1989) retoma a tese lacaniana, segundo a qual os Deuses são da ordem do real, 

e desta ordem também são a maneira como eles interpelam os médiuns, podendo ser na 

brutalidade do transe, numa doença, pelo sonho ou um num encontro repentino. Esta espécie 

de chamado, precisa ser decifrado para que se identifique de qual orixá se trata, como um 

signo deste. Segundo o autor, como os orixás não comportam singularidades próprias, é pelas 

vestimentas ou assessórios diversos que são identificados. Nesse sentido, faz uma 

equivalência entre o orixá e o sujeito barrado, que em si não é ninguém, precisando também 

de “vestimentas” (p.47).  

O estado que precede a possessão parece estar associado, como em Alberti (1998), a 

um enfrentamento ao real, em que se faz necessário a entrada da ordem simbólica com a 

instauração da lei paterna para que se coloque um limite a essa intromissão do real, com a 

perda da noção de si, como nos assinala Alberti (1998), ou pelo mal-estar que é cessado 

quando é incorporado o significante na sua forma de vestimenta de orixá. No processo de 

iniciação o corpo é literalmente tomado pelo orixá. 

Tal como aponta Alberti (1998), também para Quinet (1989) o sujeito é coagido pela 

escolha do orixá, submetido a esse chamado, tornando-se o próprio orixá na possessão. Mas 

no texto em questão o orixá equivale ao significante que representa o sujeito para os que 

assistem o ritual e para uma rede de saber que é partilhada pelo grupo. Para que se possa 

compreender o que os deuses dizem é necessário o conhecimento do mito. Deste modo, 
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haveria um significado rígido e único para um determinado ato ritual. A nomeação do orixá é 

um ponto central. 

[...] que marca a passagem de um fenômeno à sua significação: a causa é 
nomeada, a Coisa é, pelo menos é o que se tenta, domada pelo significante. 
O religioso, como diz Lacan em La science et la verité, entrega a Deus o 
encargo de sua causa, mas assim ele corta o seu próprio acesso à verdade 
remetendo aqui a Deus, acolá ao orixá, a causa do seu desejo. O santo 
significante é uma reposta ao mal-estar, à causa real da incompletude do 
sujeito. Como qualquer outra religião, o culto da possessão não é apto a 
salvar a Coisa (QUINET, 1989, p.47). 
 

E, mais à frente, Quinet (1989) faz uma associação da possessão com o gozo: 

Na possessão vemos o verbo que se faz carne – o significante que toma o 
corpo. O verbo da possessão, segundo o dicionário, é possuir, fruir, 
desfrutar, gozar. Durante o próprio fenômeno da possessão, seu aspecto 
paroxístico, espasmódico, de intensidade crítica só confirma isso: o possuído 
goza (p.48). 
 

Acima, Quinet (1989) associa a possessão com o pesadelo, e como neste há o gozo do 

Outro sentido como angústia, e o mesmo ocorre na possessão. Neste sentido, a nomeação do 

orixá, representando um significante, apazigua o gozo do Outro. E, numa associação direta 

entre o gozo feminino, que não é interpelado pelo significante, podendo equivaler-se ao êxtase 

da possessão. Para que possa, então, o sujeito ser possuído, é necessária sua entrada num 

outro âmbito, que seria o gozo feminino, na sua condição de não estar totalmente amarrado 

com o significante.  

Será que quem é possuído, independente de seu gênero, não é situável no 
lado mulher na partilha dos sexos por ter acesso ao gozo feminino? – esse 
gozo suplementar para além do falo, de que as psicanalistas mulheres até 
hoje não puderam falar (QUINET, 1989, p.48). 
 

Esse questionamento de Quinet (1989) acerca da possessão como sendo da ordem do 

gozo feminino não se opõe ao seu entendimento como gozo do Outro, levando à angústia e à 

necessidade concomitante de nomeação. Gozo do Outro e gozo feminino não se opõem, muito 

pelo contrário. A Mulher e Deus são duas figuras do Outro. 

A teoria lacaniana parece estar sendo usada como numa espécie de sobrevôo, quando 

há a pretensão de se nomear os vários aspectos em questão, por um puro desconhecimento das 
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sutilezas que envolvem o fenômeno do transe, ficando, este sim, na ordem do inominável para 

Alberti (1998) e Quinet (1989). E, quando passam a traduzi-lo através da teoria lacaniana, 

mesmo sem categorizá-lo dentro de patologias, o reduzem a esta teoria previamente 

explicativa. Utilizam-se da rede conceitual lacaniana como se ela em si mesma, em vez de 

operadores para dar conta de outros significados, se constituísse numa meta-significação de 

outros discursos, sem averiguar a sua aplicabilidade ao discurso do outro, no caso à “lógica” 

dos terreiros.  

Vários questionamentos tornam-se necessários e há significações próprias aos terreiros 

que necessitam ser ouvidas. Nos casos dos textos de Alberti (1998) e de Quinet (1989) há 

exemplos de como o imaginário concorre com outro imaginário, no estilo de dizer que os 

médiuns incorporam significantes, por exemplo.  É de fato muito comum que estudiosos da 

área psi em vez de darem ouvidos ao dizer da possessão dela se sirvam como pretexto para 

uma aplicação direta de seus pressupostos. Torna-se fácil encontrar uma patologia associada a 

determinados comportamentos observados à distância, ou mesmo deduzir quais os 

mecanismos internos envolvidos, sem uma verificação em campo.  

Desta forma, a psicanálise enfraquece-se e desprestigia-se aos olhos de cientistas 

sociais mais atentos a sutilezas e filigranas. O que está em pauta é como proceder dentro da 

área social, aplicando teorias psicológicas ao levar em consideração o meio em que os sujeitos 

estão envolvidos e o que os seus atos testemunham, o que é bem diferente de um 

reducionismo psicologista. 

 Como nos ressalva Bairrão (2005): 

No caso da psicologia social, talvez o principal transtorno causado pela 
leitura realista de Freud, o achatamento dos seus modelos heurísticos em 
descrições objetivas de uma suposta realidade psíquica, seja o retalhamento 
da psicanálise em fatias, cada uma delas dedicadas a um setor da realidade. 
Ora, não cabe supor uma teoria social psicanalítica isolada da dimensão 
clínica e dissociável da metapsicologia. 
Não é este o caso, uma vez que os textos freudianos usualmente entendidos 
como “sociais” especificam e aprofundam aspectos da metapsicologia 
extremamente pertinentes clinicamente. Isolados numa espécie de psicologia 
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social psicanalítica, redundam em um entendimento pobre do social 
(BAIRRÃO, 2005, p.441-442). 
 

 Com essa citação deixo em aberto a nossa discussão nesse trabalho. Como propor uma 

avaliação da aplicabilidade de conceitos lacanianos em terreiros de Umbanda? Fica lançada 

uma interrogação acerca da pertinência do procedimento descuidado de extensão ao campo 

social de operadores psicanalíticos diminuídos a significados compositores de uma concepção 

de realidade. Na contramão de 

[...] a utilização da psicanálise como método capaz de resgatar os sentidos 
dessas vozes, e não como um sistema de proposições teóricas sobre a 
natureza humana e o psiquismo, uma vez que não se visa substituir ou 
traduzir etnoteorias por concepções embasadas naquelas, mas tão somente 
recuperar o inconsciente, ou seja, partes de discursos concretos 
transindividuais não ditas, nos próprios termos em que se formulariam.” 
(BAIRRÃO, 2005, p.443). 
 

 Essa proposta é formulada por Bairrão (2005) no seu texto “A escuta participante 

como procedimento de pesquisa do sagrado enunciante”, em que faz uma crítica àqueles que 

dispõem de um material feito a partir de leituras e conceitos acadêmicos, imputando-as sobre 

o social, significações que lhe são conhecidas, sem ouvir para além do enunciado proferido o 

que o popular tem a dizer sobre si. Reconhece que memórias históricas e pessoais são 

entrelaçadas nesses discursos, de modo a ultrapassar o dito, fazendo-se ouvir através do que 

também não é dito, por se mostrar nas sutilezas dos rituais e das falas. 

Nesta perspectiva apontada por Bairrão (2005), o autor toma a psicanálise lacaniana 

como método de escuta participante, em que o pesquisador se coloca a ouvir e dar voz a essas 

sutilezas que são muito válidas por, inclusive, revelarem aspectos psicossociais. É uma 

tentativa outra de aproximação da psicanálise em terreiros afro-brasileiros, não se reportando 

à teoria como explicação direta de mecanismos psicológicos dos médiuns. A inovação se dá 

pelo método de investigação, compreendendo o outro – entidade/médium – como enunciador. 

No texto de Segato (2003) “Antropología y psicoanálisis: posibilidades y límites de un 

diálogo”, a autora tenta uma aproximação entre as duas disciplinas, fazendo uma comparação 
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entre o método analítico na clínica e a investigação antropológica em campo, dizendo que as 

duas se equivalem, numa certa medida, no que se refere à escuta, embora o paciente, segundo 

Segato (2003), se beneficie do tratamento analítico ao passo que o nativo não teria esse 

retorno por parte do antropólogo. Diz que é a partir do que denomina transferência – os afetos 

do paciente dirigidos ao analista, numa espécie de espelhamento dos seus conflitos internos 

que são colocados na figura deste último – que o processo analítico se efetua, da mesma 

maneira que é a partir da contratransferência que o antropólogo efetua sua pesquisa de campo. 

[...] a projeção de expectativas do observador sobre o observado seguida de 
procedimentos de auto-correção e reencaminhamento de seus pressupostos 
ou pré-conhecimentos, até chegar a uma reflexão sobre os pressupostos de 
seu próprio solo cultural (SEGATO, 2003, p.5, tradução nossa)9. 
 

 A autora segue afirmando que para Crapanzano tanto a experiência do antropólogo 

como a do analista são transferenciais, na medida em que tanto as narrativas do analisando e 

do nativo presentificam suas posições de experiências pessoais, se tornando um mecanismo de 

verificação dos dramas vividos, tendo o interlocutor um papel central nos seus 

questionamentos que evocam respostas, contrariando uma suposta neutralidade em 

questionamentos e entrevistas que não considerem esses pressupostos. Os lugares sociais que 

são ocupados por ambos, interlocutor e nativo, servem de base para a investigação e deixam 

marcas nas etnografias de campo. 

 Numa interessante observação, Segato (2003) comenta que o psicanalista detém uma 

teoria de antemão para guiá-lo no processo de cura, ao passo que o antropólogo verificará, a 

partir do estudo de campo, se sua teoria comporta o que ele observara. A minha preocupação 

durante esta pesquisa foi a de me posicionar em campo, primordialmente, como uma 

investigadora, da maneira como a autora comenta que faz um antropólogo.  

                                                 
9 [...] la proyección de expectativas del observador en su observado seguida de procedimientos de auto-
corrección y reencaminamiento de sus presupuestos o pre-conocimientos, hasta llegar a una re-flexión sobre los 
presupuestos de su propio suelo cultural (SEGATO, 2003, p.5). 
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E, nesse sentido, o intercâmbio entre psicanálise e o campo social de investigação 

implica suspender a teoria, baseando-se numa escuta privilegiada das narrativas e suas 

nuances, que aparecem, inclusive, impressas no corpo e no que não é dito diretamente. A 

contribuição psicanalítica é, no caso desta escuta, diferente de uma escuta clínica, como 

Segato (2003) aponta: 

Por outro lado, a matéria-prima da Psicanálise é o texto verbal, a fala, 
enquanto que a matéria da Antropologia é o texto vivido, a interação social e 
seu contexto discursivo verbal. Assim, enquanto o psicanalista “escuta” seu 
paciente, o etnógrafo observa a vida cotidiana de seus nativos ouvindo seus 
diálogos e lhes fazendo as perguntas necessárias para dotar de sentido as 
ações observadas. Uma vez mais, se o paciente vai ao divã, o antropólogo sai 
ao campo e observa seu sujeito in situ (SEGATO, 2003, p.7, tradução 
nossa)10. 
 

 Porém, pelo fato de psicólogos se aventurarem no campo para fazer pesquisa, há de se 

tomar em conta esse texto vivido, a história narrada a partir da realidade do pesquisador. 

 Segato (2003) diz que o psicanalista escuta os aspectos inconscientes, ou seja, que não 

estão tão evidentes no discurso e que os antropólogos se detêm nos aspectos narrados, sem se 

aventurar por linhas ocultas, e os que tentaram caminhar nesse sentido não tiveram muito 

espaço de escuta, ou seja, para a autora há uma diferença na hora da escuta, sendo a saída para 

eles: 

[...] é correlacionar o texto verbal com o texto da interação social, 
correlacionar a fala com as práticas, assim como também comparar os 
enunciados nativos entre si. O psicanalista escuta as fissuras e falhas do 
discurso; o antropólogo deve escutar nas articulações entre ação e palavra, 
assim como as inconsistências entre os discursos diferentemente situados dos 
diversos atores sociais (SEGATO, 2003, p.8, tradução nossa)11. 

 

                                                 
10 Por otro lado, la materia prima del Psicoanálisis es el texto verbal, el habla, mientras la materia de la 
Antropología es el texto vivido, la interacción social y su contexto discursivo verbal. Así, en cuanto el 
Psicoanalista “escucha” a su paciente, el etnógrafo observa la vida cotidiana de sus nativos oyendo sus 
conversaciones y haciéndoles las preguntas necesarias para dotar de sentido a las acciones observadas. Una vez 
más, si el paciente va al diván, el antropólogo sale al campo y observa su objeto in situ (SEGATO, 2003, p.7). 
11 […] es correlacionar el texto verbal con el texto de la interacción social, correlacionar el habla con las 
prácticas, así como también comparar los enunciados nativos entre sí. El psicoanalista escucha en las fisuras y 
fallas del habla; el antropólogo debe escuchar en las articulaciones entre acción y palabra así como en las 
inconsistencias entre los discursos diferentemente situados de los diversos actores sociales (SEGATO, 2003, p. 
8). 
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Porém, a autora dá uma outra possibilidade de aproximação entre psicanálise e 

antropologia, no que se refere ao trabalho de campo: 

Ao fazê-lo, substituí o procedimento da metáfora, próprio das análises 
simbólicas de cunho sociológico habituais, e propus o procedimento da 
metonímia, que implica traçar o itinerário deste sujeito de significante em 
significante, através de uma cadeia transcultural que ele articula em direção 
ascensional ao sagrado, inspirado por uma aspiração muito próxima ao do 
desejo amoroso. Assim, utilizando a cadeia metonímica de significantes 
como referência para a leitura do comportamento do sujeito que crê e que se 
submete à experiência da conversão religiosa, torna-se mais acessível 
compreender as vicissitudes da fé dos sujeitos que abraçam credos 
diferentes, transitando entre repertórios de símbolos religiosos que, como 
observadores, nos parecem incompatíveis (SEGATO, 2003, p.9, tradução 
nossa)12. 
 

A utilização aqui é das várias significações que assume, para o sujeito, a sua fé 

religiosa, para compreender os mecanismos envolvidos (SEGATO, 2003). 

Portanto, apesar das aproximações, fica evidenciada no texto da autora acima a 

diferenciação no que se refere ao tipo de escuta, ficando para os psicanalistas a escuta do 

oculto, de outra rede de discurso que não o apresentado na realidade dada da experiência. É 

neste ponto, exatamente, que esta pesquisa se questiona sobre a maneira de proceder no 

campo. Pois apesar de haver diferenças apontadas por Segato (2003) entre o proceder 

antropológico e o psicanalítico, seria possível uma escuta de processos sutis na Umbanda sem 

que o pesquisador se detenha no discurso proferido, mas sim em outro entendimento do que 

se passa em campo, mas sem precisar transformar essa escuta numa clínica psicológica da 

possessão. As indagações feitas por Segato (2003) são muito pertinentes por possibilitarem 

um questionamento a esse respeito, o fio condutor desta pesquisa. 

Seguem-se, então, alguns desses conceitos considerados pertinentes para esta tarefa. 

                                                 
12 Al hacerlo, substituí el procedimiento de la metáfora, propio de los análises simbólicos de corte sociológico 
habituales, y propuse el procedimiento de la metonimia, que implica trazar el itinerario de este sujeto de 
significante en significante, a través de una cadena transcultural que él articula en dirección ascensional a lo 
sagrado, inspirado por una aspiración muy próxima a la del deseo amoroso. Así, utilizando la cadena metonímica 
de significantes como referencia para la lectura del comportamiento del sujeto que cree y que se somete a la 
experiencia de la conversión religiosa, se vuelve más accesible comprender las vicisitudes de la fe de sujetos que 
abrazan credos diferentes, transitando entre repertorios de símbolos religiosos que, como observadores, nos 
parecen incompatibles (SEGATO, 2003, p.9). 
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3.2 Conceitos psicanalíticos lacanianos passíveis de aplicação ao estudo de fenômenos 

extáticos 

3.2.1 Justificativa dos operadores conceituais lacanianos 

O estudo deste mestrado tem o enfoque no corpo como lugar privilegiado onde o 

sagrado se manifesta na relação de médiuns e entidades umbandistas com ele. Desta maneira, 

foram selecionados conceitos da psicanálise lacaniana que pudessem abarcar o conceito de 

corpo dentro desta teoria, já que a compreensão é de que o sujeito é marcado através das 

inscrições corporais e não somente limitado à esfera intrapsíquica. Assim, posteriormente irei 

aproximar o saber popular retirado da vivência junto ao campo deste saber acadêmico, para 

verificar suas implicações. 

A psicanálise tem uma visão diferenciada da pessoa humana por não compreendê-la 

dissociada da maneira como fala ou age, ou seja, a abordagem lacaniana compreende o 

homem como se apresentando de maneira articulada a uma estrutura de linguagem que lhe é 

correspondente, acrescentado do fato de que não há uma causa única e específica que possa 

sempre explicar uma determinada ação. Não há um enfoque determinista, mas antes uma 

investigação das particularidades dos sujeitos para poder, junto a ele, pensar sobre sua 

maneira de se posicionar frente ao mundo, mesmo que estes não lhe sejam percebidos 

conscientemente. Portanto, o que é ressaltado pela psicanálise lacaniana é o determinismo do 

inconsciente, e não da consciência, que se reflete nas ações humanas. 

Neste sentido, o corpo toma lugar de primazia na teoria lacaniana por ser local por 

excelência aonde as pulsões irão se articular para demarcá-lo como um corpo erógeno 

contornado por letras, significantes corporalmente situados, dando forma a esse corpo-sujeito, 

feito a partir de inscrições do Outro13. 

                                                 
13 Estes conceitos serão descritos de maneira mais articulada mais adiante. Apenas os amarrei rapidamente para 
poder mostrar que os conceitos lacanianos se entrelaçam com a visada para o corpo. 
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Não haveria sentido algum em abordar o sujeito humano a partir de suas falas, 

exclusivamente. Não há dúvida de que o homem tem essa faculdade de poder se comunicar 

através dos sons articulados que saem de sua boca, podendo elucidar suas idéias pelo 

discurso. Porém, a psicanálise lacaniana, por não fazer uma dissociação entre mente e corpo, 

propõe um olhar mais de perto para a questão do sujeito, que está implicado 

irremediavelmente nas suas ações, independentemente de uma vinculação ao somático ou ao 

psíquico. 

A pessoa humana é vista com suas falas interligadas a todo e qualquer elemento que 

componha os seus gestos ou movimentos, de uma maneira geral. Portanto, jamais será um 

corpo físico separado da mente pensante que consideraremos nesta pesquisa. O corpo é agente 

e lugar de inscrição significante e, portanto, local de coexistência entre o pensar e o agir, sem 

que estes sejam expostos de maneira tão às claras. A conceituação lacaniana propõe um olhar 

para as minúcias, para as sutilezas presentes nas ações humanas, que acaba por tornar nossa 

existência humana mais poética e diversificada.  

A Umbanda, como foi visto anteriormente, é um âmbito privilegiado de expressões 

corporais diversas. Danças, gestos, falas, risos, músicas, choros, e todo tipo de manifestação 

humana tem lugar para se exprimirem e de maneiras distintas. As subjetividades estão postas 

nas narrativas umbandistas. As pessoas, que lá procuram ajuda, se emocionam, dão risadas, 

ficam reflexivas, expõem seus problemas mais íntimos, falam de familiares, amigos e de todas 

as pessoas que são importantes em suas vidas. Não há como estar na frente de uma entidade 

incorporada sem ter uma questão em mente, nem que seja averiguar a sua existência e se 

mostrar apático frente a ela. A subjetividade está colocada em ação, inevitavelmente.  

E é justamente sobre as ações que as entidades respondem e atuam, como certa vez em 

que uma entidade me pediu para que eu dançasse para Iemanjá14 junto com ela, para que eu 

                                                 
14 Orixá que é o mar. 
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movimentasse meus sentimentos, minhas águas. Nós estávamos com movimentos 

equiparados, separadas, mas frente a frente, e no final da dança, eu me senti bem melhor, 

houve um resultado no processo. Numa outra situação, eu estava vendo uma entidade de 

Iemanjá passar e me senti no mar, de fato. Senti-me no meio do mar, senti o gosto do sal da 

água na minha boca. Fica claro nessas duas situações que a minha subjetividade está 

implicada, pois entro em relação com essas duas entidades, e nos dois casos sinto efeitos no 

meu corpo. No primeiro caso, sinto uma melhora a partir da dança feita por mim e pela 

entidade em minha frente, o meu corpo ficou mais relaxado e minhas preocupações 

diminuíram. No segundo caso, onde está o mar? Na minha frente ou dentro de mim? Será que 

está ao meu redor? Que corpos são esses que se modulam nas relações com as entidades? As 

experiências de êxtase contemplam uma série de detalhes, exemplares para se pensar a 

questão do corpo. 

Neste sentido, este trabalho não procura uma compreensão da subjetividade dos 

colaboradores, mesmo porque sua subjetividade está posta em ato, como já falado 

anteriormente. Não irei transformar o espaço social dos terreiros de umbanda numa espécie de 

clínica social ou divã para investigação do inconsciente. O que está em pauta é poder 

investigar, da melhor forma possível, a partir do que a própria umbanda mostra, a confluência 

entre os conceitos operadores lacanianos, a serviço de melhor visualizar o que os dados de 

campo já mostram por si mesmos, sem encaixá-los dentro da lógica da psicanálise lacaniana, 

à revelia das minúcias que surgem na Umbanda. A abordagem lacaniana permite um discurso 

sem palavras, um manejo do significante do outro nos seus próprios termos. Letra, 

significante (metonímia e metáfora), objeto a, corpo, real, gozo e Outro não são significados 

rivais e antagônicos a espírito/entidade, etc. São operadores conceituais que não precisam ser 

entendido como coisas.  

[...] Eu sustento a idéia de que a psiquiatria ocidental (em especial a 
psicanálise) constitui uma forma alternativa para compreender percepções e 
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comportamentos que em outras partes são acomodados na linguagem e na 
lógica da possessão por espíritos [...] (LEWIS, 2003, p.xiv, tradução 
nossa)15. 

 
A aproximação entre psicanálise e possessão por espíritos, como ressalta Lewis (2003) 

no prefácio da terceira edição de seu livro “Ecstatic Religion: a study of shamanism and spirit 

possession”, pode trazer contribuições para os estudos tratados nesta pesquisa, por justamente 

justificar uma aproximação dos conceitos que serão descritos na seqüência deste trabalho com 

os enunciados dos colaboradores. 

Os conceitos cuja aplicabilidade aos dados de campo será examinada são: letra, 

significante (metáfora e metonímia), corpo, Outro, objeto a, gozo e real, que servirão para a 

análise direta das minúcias que os colaboradores falam com relação às sensações corpóreas 

dos fenômenos de êxtase. 

Portanto, todo conceito lacaniano que possa servir mais como análise da subjetividade 

apenas entrará na descrição dos conceitos psicanalíticos de maneira a melhor explicar como a 

psicanálise lacaniana pensa a questão corporal. É o caso do uso mais comum dos conceitos de 

sujeito, pulsão e desejo, quando se subordinam a uma psicologia clínica, para investigarem a 

interioridade psíquica. 

Não é intenção deste estudo averiguar se o colaborador desejou incorporar ou se 

desdobrar, por exemplo, se ele teve acesso ao gozo do Outro nas experiências de êxtase; ou 

seja, toda e qualquer tentativa de “adivinhar” motivações psíquicas, sobrepor enunciados 

psicológicos aos ditos de fato, será desconsiderada. Compreendo que essa forma de proceder 

engessa os dados em conclusões precipitadas e sem a possibilidade de esmiuçar as 

particularidades das experiências de êxtase em si mesmas, por se voltar a atenção para o 

psiquismo individual e não para o sujeito em si, no que concerne à esfera corporal, que é o 

foco desta pesquisa. Mesmo porque, este enfoque do gozo é colocá-lo distante do que ele se 

                                                 
15 [...] I argue that Western psychiatry (and especially psychoanalysis) constitutes an alternative framework for 
understanding perceptions and behavior wich elsewhere are couched in the language and logic of spirit 
possession [...] (LEWIS, 2003, p.xiv). 
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apresenta de fato na vida de qualquer pessoa, por ser a condição por excelência da existência 

do ser, do existir no mundo, e não uma situação limite que extrapola a condição humana. 

Para saber, em última instância, se a modulação conceitual lacaniana permite 

amplificar a audição do enunciado nos termos do idioma de possessão umbandista, como 

sempre em psicanálise a prova decisiva é a confirmação, o assentimento, por parte dos 

colaboradores, tanto os humanos como os seres espirituais. 

Segue, assim, o desenvolvimento dos conceitos lacanianos no que se refere ao corpo, 

destacando os operadores conceituais: corpo, significante (metáfora e metonímia), letra, 

Outro, objeto a, gozo e real para posteriormente aproximarem-se do campo na etapa de 

análise. 

 

3.2.2 Conceitos lacanianos que tratam do corpo.   

O sujeito não é outra coisa – quer ele tenha ou não consciência de que 
significante ele é feito – senão o que desliza numa cadeia de significantes. 
Este efeito, o sujeito é efeito intermediário entre o que caracteriza um 
significante e outro significante (LACAN, 1985, p.68). 
 

O sujeito está em relação íntima com o significante. Não se concretiza num indivíduo 

circunscrito ao seu corpo físico. O que a psicanálise lacaniana aponta é para o fato de o sujeito 

ser pensado articuladamente à cadeia de linguagem: 

[...] A linguagem é a base empírica da função da qual concretamente se pode 
cogitar qualquer saber, mesmo o não sabido. Porém, do ponto de vista 
psicanalítico, como linguagem necessariamente pressupõe um sujeito [...] 
(BAIRRÃO, 2003, p.128). 
 

Mas, bem entendido, sem que a linguagem se reduza ao verbal. De um ponto de vista 

lacaniano, a linguagem não se reduz ao falado: 

Essa palavra, ele a diz para nós não somente pelo verbo, mas por todas as 
suas outras manifestações. Pelo seu corpo mesmo, o sujeito emite uma 
palavra que é palavra de verdade, uma palavra que ele nem mesmo sabe que 
emite como significante. É que ele diz sempre mais do que quer dizer, 
sempre mais do que sabe dizer (LACAN, 1986, p.303). 
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Constatamos a existência do sujeito e do inconsciente pelos efeitos da presença da 

cadeia de linguagem, expressa em gestos, falas, ou seja, em atos diversos, pois “[...] não é o 

inconsciente que fundamenta a linguagem, é pela linguagem que há notícia do inconsciente. 

[...]” (BAIRRÃO, 2003, p.128). 

A psicanálise vem demonstrar a coexistência do sujeito e do inconsciente. Não há 

como pensar um em separado do outro, pois “[...] a presença do inconsciente, por se situar no 

lugar do Outro, deve ser buscada, em todo discurso, em sua enunciação” (LACAN, 1998, p. 

848). O inconsciente articula-se em significantes e a sua condição lógica é um sujeito que, 

acima de tudo, é ação. 

Dizer é o sujeito estar em ato, não se reduz ao discurso falado. A enunciação está em 

toda forma em que se pode anunciar a presença do sujeito que, por ser efeito do significante, 

não se limita à fala, e sim a todo e qualquer elemento sutil que componha uma cadeia 

simbólica, ou seja, estruturada.  

A partir do quando passamos ao que é da ordem do significante? O 
significante pode estender-se a muitos elementos do domínio do sinal. Mas o 
significante é um sinal que não remete a um objeto, mesmo sob a forma de 
rastro, embora o rastro anuncie, no entanto, o seu caráter essencial. Ele é 
também um sinal de uma ausência. Mas, na medida em que ele faz parte da 
linguagem, o significante é um sinal que remete a outro sinal, que é como tal 
estruturado para significar a ausência de um outro sinal, em outros termos, 
para se opor a ele num par (LACAN, 1985, p.192). 
 

A cadeia configura-se pelos significantes que são, por definição, elementos 

interligáveis e não precisam, do ponto de vista psicanalítico, se restringir somente às palavras 

ou qualquer outra coisa em si. O que determina tratar-se de um significante é o ato de 

significar, o fato de se produzir sentido, já que “[...] não existe sentido senão metafórico, só 

surgindo o sentido da substituição de um significante por outro significante na cadeia 

simbólica.” (LACAN, 1999, p.16).  
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Como salienta Lacan (1999), a metonímia diz da continuidade da cadeia significante, 

ao passo que a metáfora é quando um significante é substituído por outro, pois, “O 

significante é essencialmente de natureza substitutiva em relação a si mesmo.” (p.353). 

O sujeito está implicado em toda forma de articulação significante, jamais reduzido a 

uma forma concreta da realidade comum, e “[...] o inconsciente é o evasivo – mas 

conseguimos cercá-lo numa estrutura, uma estrutura temporal [...]” (LACAN, 1998, p.32).  

 Um significante é somente em relação a outro significante demarcando sempre sua 

diferença radical, nunca um é igual a outro. Não podemos igualar, por exemplo, a palavra 

“casa” com a sua forma concreta no mundo e dizer que essa palavra representa uma casa e, 

portanto, é um significante. Não há um elemento do mundo concreto que se equivalha à 

palavra diretamente no sentido de esta palavra ser um significante. Não há relação direta entre 

as coisas e as palavras que as representam. A representação, no caso da psicanálise lacaniana, 

somente é efetuada entre pares de opostos significantes que, em si mesmos, nada representam. 

[...] O dia e a noite não é de modo algum algo que seja definível pela 
experiência. A experiência pode indicar apenas uma série de modulações, de 
transformações, e mesmo uma pulsação, uma alternância de luz e da 
obscuridade, com todas as suas transições. A linguagem começa na oposição 
– o dia e a noite. E a partir do momento em que há o dia como significante, 
esse dia é entregue a todas as vicissitudes de um jogo por meio do qual ele 
acabará por significar coisas bem diversas. 
Esse caráter do significante marca de maneira essencial tudo o que é da 
ordem do inconsciente. [...] (LACAN, 1985, p.192-193). 
 

Esta passagem de Lacan (1985) marca de maneira primorosa o estatuto do 

significante. As variações entre o dia e a noite, por exemplo, são todas as que não se limitam 

aos empregos das palavras exatas, são da ordem da experiência em si mesma. “[...] somente as 

correlações do significante com o significante fornecem o padrão de qualquer busca de 

significação [...]” (LACAN, 1998, p.505). 

No discurso podem estar incluídas as palavras, porém sempre o que mais importa é 

colocar o sujeito em pauta com relação à linguagem, “[...] na medida em que qualquer 



 

 

67 

 

discurso se suporte e seja suporte de um sujeito, [...] obriga-o a supor o sujeito sempre em ato 

em todo ato de palavra [...]” (BAIRRÃO, 2003, p.133). 

 
Neste sentido, os atos inscritos dentro de uma cadeia de linguagem implicando um 

sujeito são aqueles que importam para a psicanálise e para a análise de campo desta pesquisa, 

já que encontraremos diversas maneiras de o sujeito se colocar: nos movimentos, ações, 

danças, gestos, ou seja, em toda uma gama de situações que o incluam dentro de uma rede 

discursiva em que ele próprio está sujeito. 

Correlativamente, a noção de corpo estende-se para qualquer horizonte que implique 

um sujeito articulado a uma cadeia enunciativa, não se limitando a uma visão biologizante. O 

corpo não se limita ao físico nem em o sujeito à uma interioridade psíquica concernente à 

consciência. Ao contrário, o sujeito está além do eu, fora da consciência e adentro do Outro. 

O sujeito está, portanto, sempre articulado em uma estrutura significante, uma cadeia 

atualmente produtora de sentido (um discurso). 

Se se entender o Outro como a estrutura (representante do sujeito) e o “a” 
como os furos do “tecido estrutural”, devidamente assinalados na primeira 
em razão do entrelaçamento dos fios, pode-se compreender como cada novo 
ponto, como conjunção dos fios numa borda, em vez de superar a cisão 
subjetiva apenas redivide o furo e, portanto, no lugar do objeto, repõe o 
(sujeito como) desejo (BAIRRÃO, 2004, p.116). 
 

O sujeito nunca será obturado em sua falta, por ser constitutiva do seu inconsciente 

que é estruturado como linguagem, marcando o Outro como faltoso de um significante que 

represente o sujeito. Como afirma Lacan (1998): “[...] o inconsciente se manifesta sempre 

como o que vacila num corte do sujeito [...] em que o sujeito se saca em algum ponto 

inesperado.” (p.32). 

[...] a noção de estrutura e a do significante aparecem inseparáveis. De fato, 
quando analisamos uma estrutura, é sempre, pelo menos idealmente, do 
significante que se trata [...] (LACAN, 1985, p.210). 
 

A estrutura marca a presença do significante como condição do humano, implicando 

necessariamente o sujeito. “Um sujeito inconsciente que nunca chega a ser dito e de que se 
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encontram rastros na forma do sentido que se vai depondo do enunciado.” (BAIRRÃO, 2004, 

p.236). 

Não há, portanto, um significante que diga quem é o sujeito e a psicanálise lacaniana 

advoga que nem tudo é da ordem da palavra e o significante está também do lado da ordem da 

experiência corporal e não apenas preso ao estritamente lingüístico.  

O significante é um elemento da rede simbólica, mas jamais se prende a uma única 

significação por justamente circular e sempre remeter ao próximo significante continuamente.  

[...] Pelo fato do sujeito submeter-se à marca da cadeia significante, é 
fundamentalmente instituído nele por alguma coisa a que chamamos 
metonímia, e que não é nada além da possibilidade do deslizamento 
indefinido dos significantes sob a continuidade da cadeia significante 
(LACAN, 1992, p.171). 
 

Essa cadeia simbólica é importante pelo fato de apontar para o sujeito, que segue sua 

lógica, mas não aparece óbvio aos olhos desatentos.  

[...] O inconsciente, justamente, só se esclarece e só se entrega quando o 
olhamos meio de lado. [...] vocês olham para ele, e é isso que lhes permite 
ver o que não está ali (LACAN, 1999, p.25). 
 

Deve-se olhar para as sutilezas das manifestações do inconsciente, presentes nas 

combinatórias dos elementos significantes que se mostram nas sinuosidades dos atos.  

[...] o próprio significante, se incorpora em existências, aventuras e 
horizontes humanos que, só imediatamente, imaginariamente, se afiguram 
substantivamente consistentes [...] (BAIRRÃO, 2004, p.55). 
 

O sujeito, psicanaliticamente falando, está no mundo de maneira significante, que não 

se encerra no âmbito da palavra. O sujeito está em ato, primordialmente na transferência que 

estabelece com o Outro16. Assim, o dizer transcende a palavra enunciada verbalmente, mas 

antes comporta todo e qualquer enlaçamento significante. 

[...] O ato é modo de dizer (o significante). Nada mais óbvio, pois o ato, por 
comportar sentido, realiza-se como veículo da significância.  
Dizer é ação de enunciar [...] 
[...] Lacan não apenas ressalta a possibilidade de haver discurso sem 
palavras, como até chega a considerá-lo preferível (BAIRRÃO, 2004, p.76). 

                                                 
16 Transferência é sempre o que liga o sujeito ao Outro, remetendo-o, necessariamente, à sua história pessoal que 
é marcada pelas suas marcas primeiras, pela cadeia significante e pela sua relação com o seu objeto de desejo. 



 

 

69 

 

 
A incidência do Outro é sempre faltosa, sem garantias, pois “[...] não há Outro do 

Outro, ou dito com outras palavras, não há metalinguagem [...]” (LACAN, 2003, p.325). Não 

há metalinguagem porque não há a possibilidade de alguém sair da sua implicação subjetiva e 

suscetibilidade aos sentidos do Outro, ou seja, escapar das incidências do inconsciente e 

alcançar uma posição estritamente “objetiva” relativamente a uma suposta realidade exterior.  

Esta parte é fundamental para entender que nesta pesquisa. Quando vou a campo, 

considero-me igualmente mais um elemento que se integra, de uma maneira ou de outra, à 

realidade que ali que se me apresenta. Por isso, não tenho igualmente a pretensão de lançar 

uma teoria que se sobreponha ao campo, numa tentativa de interpretá-lo diferentemente do 

modo como as redes discursivas que o consubstanciam o apresentam. A busca é poder ao 

máximo, e dentro das possibilidades apresentadas na Umbanda, utilizar elementos da 

psicanálise para tornar mais audíveis ou resgatar sentidos até então silenciosos do que é 

enunciado no contexto umbandista, e não sobrepor um saber (acadêmico) a outro (popular). 

Qualquer outro procedimento nada acrescentaria à compreensão da Umbanda e 

deturparia a psicanálise, degradando-a numa especulação sobre a realidade rival da proposta 

pelo universo dos nossos colaboradores. 

A psicanálise lacaniana compreende que as pessoas não têm acesso direto a uma 

realidade. Sujeito e mundo sempre se articulam por uma mediação interpretativa em que algo 

escapa de ser significado e, portanto, o verdadeiro estatuto do mundo manifesto é a fantasia. 

A fantasia não é ilusão, mas articulação do sujeito ao real perdido, que “toca” apenas 

através de significantes. A realidade, qualquer que seja, não é ilusão, mas não se separa da 

forma como as pessoas nela se inserem, das sensações que podem descrever a sua existência e 

do modo como podem dizer como é a sua realidade. O que pode se fazer é ler os diversos 

universos fantasísticos culturalmente constituídos. 
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A teoria freudiana considera que a realidade é o produto acabado de uma trabalhosa 

elaboração psíquica. O mundo objetivo deixa traços no psiquismo cuja composição em 

sistema, na qualidade de impressões sensíveis, atingem o organismo, sendo que a teoria 

lacaniana fundamentará a idéia de inscrição de uma escrita, descomprometida de qualquer 

realismo. 

O traço não é representativo de um objeto exterior fiel às suas linhas. Este falta e, 

neste sentido, a teoria lacaniana dirá dessas primeiras inscrições como marcações de uma 

“falta” e chamá-las de traço unário. Marcam um lugar faltante, por se situar entre o real e o 

simbólico, possibilitando que, a partir dessa marcação da falta, os significantes, que são o 

apagamento do traço, passem a ser contabilizáveis, ou seja, que outros se articulem entre si. 

“O traço unário é a atadura entre o real e o simbólico. Do real marca a identidade da falta e 

como significante registra pura e simplesmente a diferença.” (BAIRRÃO, 2003, p.224). 

[...] o traço unário é, talvez, sem a legibilidade do flagelo no corpo, a 
primeira marca do outro. A partir dele nos reconhecemos, mas isso só é 
possível porque atualiza em nós algo que nos ultrapassa: inscreve em nós a 
diferença e uma ausência. Ausência porque o que assinala o traço unário não 
está lá onde acreditar-se-ia dever estar, ele marca uma falta, uma ausência. 
Diferença porque o traço dessa ausência nos lança numa rede, na qual o 
traço ganha ares da lingüística saussuriana, em que um elemento se afirma 
na sua diferença. O traço opõe-se a outro e, assim, se diz enquanto diferença 
[...] (BENTO, 2002, p.207). 
 

O traço unário nada inscreve por si só, porque nós não existimos antes do traço unário. 

É justamente via traço unário que se constitui um corpo sujeito.  

A fala, com efeito, é um dom de linguagem, e a linguagem não é imaterial. É 
um corpo sutil, mas é corpo. As palavras são tiradas de todas as imagens 
corporais que cativam o sujeito [...] (LACAN, 1998, p.136). 
 

A relação do sujeito com seus traços constitutivos nunca se dissolve, pelo contrário. 

Essas marcações primeiras inscrevem-se como letras (na acepção psicanalítica do termo, 

significantes essencialmente localizados), significantes que “tocam” ao corpo, que não apenas 

fazem sentido, mas realizam sentidos corporalmente “sensíveis” (movimentos, visões, odores, 

sabores, ritmos etc.), além de socialmente compartilháveis (culturais). 
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A “pró-moção” do sujeito, a sua animação, há de ser pensada pela inscrição 
da palavra como escritura. Poder-se-ia dizer, pela “realização simbólica” que 
o corpo é. O real é escritura na medida em que esta, ao fazer a palavra viver, 
dá corpo ao sujeito (BAIRRÃO, 2003, p.143). 
 

O simbólico e o real estão atrelados necessariamente, numa condição de poderem dar 

conta da dimensão do sujeito. Este, portanto, não se reduz à cadeia significante que lhe é 

irredutível e constituinte, nem tampouco deve ser pensado como sendo uma essência 

imutável. A repetição do que é irredutível ao sujeito diz respeito à sua inscrição corporal que é 

marcada pelas letras que o concernem em sua história pessoal. 

 Psicanaliticamente conceituada, a escrita constitui-se de marcas da inscrição do 

significante no real. Denuncia a falta de um significante que represente o sujeito. Portanto, o 

conceito de letra está intimamente associado ao conceito de significante, mas não se confunde 

com ele totalmente. Ela é definida como a encarnação do significante, ou seja, o seu suporte 

material dando bordas ao corpo.  

A letra é a posição espacial do significante, e como posição espacial a letra precisa ter 

extensão, portanto materialidade. A letra é significante concretizado em algum suporte 

tangível por algum órgão dos sentidos. Mas pela sua afinidade com o espaço, um ponto forte 

passa a ser a ligação da letra com o olhar, com o visual, e por extensão com o visionário. As 

viagens, vidências, etc. dirigem-se todas à pulsão escópica. 

As letras podem ser lidas, vistas e inscritas. A inscrição depende da musculatura, do 

corpo. A leitura, da visão. Na Umbanda, vibração, visão, sensações corporais, vão e vêm, 

inscrevem-se e lêem-se letras, mesmo que o seu efeito não se patenteie conscientemente. 

Do ponto de vista lacaniano, para todos os efeitos, o ponto de confluência entre 

simbólico e sujeito é o real do próprio corpo. 

De fato, o sujeito do inconsciente só toca na alma através do corpo, por nele 
introduzir o pensamento [...] O homem não pensa com sua alma [...] 
Ele pensa porque uma estrutura, a da linguagem – a palavra comporta isso -, 
porque uma estrutura recorta seu corpo, e nada tem a ver com a anatomia. 
[...] (LACAN, 1998, p.136). 
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Neste sentido, os significantes circulam na cadeia simbólica, mas por participarem da 

inscrição corporal como letras, nesta medida eles se repetem, indicando a presença do real 

(para Lacan a repetição é indicativa do real). A repetição dos mesmos traços, garantida pela 

inscrição corporal de marcas singulares, revela algo da especificidade do sujeito. Corpo e 

significante estão intrinsecamente ligados, na medida em que o sujeito se situa corporalmente 

(mais precisamente, pulsionalmente). 

Letra e pulsão se articulam, na medida em que o corpo pulsional necessariamente é 

esse contorno dado pelo simbólico ao real do corpo em que as marcas significantes inscritas 

no corpo, como letras, apontam para o impossível sujeito, por não poder se representar, mas 

pode ser inferido através desses sons que marcam o corpo e fazem o significante falar. 

Tudo o que Freud soletra das pulsões parciais nos mostra o movimento [...] 
circular do impulso que sai através da borda erógena para a ela retornar 
como sendo o seu alvo, depois de ter feito o contorno de algo que chamo de 
objeto a (LACAN, 1998, p.183). 

 
A pulsão não é individual, ela é relacional (COSTA, 2003). Implica objetos que se 

relacionam com as partes do corpo, como fezes, seio, voz e o olhar, que são tanto do sujeito 

mãe, por exemplo, como de seu bebê, ou seja, objetos a. Portanto, são objetos compartilhados 

(MASAGÃO, 2004). Não são objetos individuais que alguém possui, mas sim dizem do 

caráter circular do objeto da pulsão que coloca os sujeitos em relação, fazendo laço social.  

São objetos que se caracterizam por serem, ao mesmo tempo, internos e 
externos, objetos destacáveis e intercambiáveis, que abrem caminho para a 
constituição do objeto comum, do objeto comunicável (MASAGÃO, 2004, 
p.266). 
 

 Para se compreender o conceito de pulsão, é necessário saber que ela precisa 

necessariamente de um alvo. Porém, esse alvo não é de um objeto específico, já que pulsão se 

diferencia de necessidade. Mas ao passo que a pulsão se coloca a percorrer essas zonas 

erógenas, que são as cavidades do corpo, ela faz o contorno no objeto a. Ele não é da ordem 

do simbólico, não tem um formato e nem tampouco pode ser apreendido, somente cumpre a 
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sua função de causar o desejo humano em busca da satisfação almejada, mas que nunca se 

completa.  

É aqui que eu adianto que a importância que o sujeito dá à sua própria 
esquize está ligada ao que a determina – isto é, um objeto privilegiado, 
surgido de alguma separação primitiva, de alguma automutilação induzida 
pela aproximação mesma do real, cujo nome, em nossa álgebra, é objeto a 
(LACAN, 1998, p.83). 
 

Assim, o corpo é compreendido pulsionalmente, à revelia de uma espacialidade 

delimitada pela anatomia. Os sujeitos são constituídos pela possibilidade de inscrição 

significante no corpo como letra, pelo fato de o sujeito ser efeito da presença de algo que o 

inscreve como sujeito enquanto tal, ou seja, a pulsão. Nesta qualidade, entendem-se como 

letras as marcas que contornam as bordas das zonas erógenas, local por excelência da 

pulsão17. 

Por essa razão é que rastreamos em campo tudo o que pode dizer respeito aos órgãos 

dos sentidos, que tão marcadamente fazem parte das descrições de êxtase. Por isso Lacan 

(1998) vai distinguir os órgãos dos sentidos, como por exemplo o olho em si, da sua função 

como olhar, este sim tomando primazia na sua relação com a pulsão, que sempre se dirige ao 

Outro. 

Em nossas relações às coisas, tal como constituída pela via da visão e 
ordenada nas figuras da representação, algo escorrega, passa, se transmite, 
de piso para piso, para ser sempre nisso em certo grau elidido – é isso que se 
chama o olhar (LACAN, 1998, p.74). 
 

Portanto, para esta pesquisa o que importa, com relação aos relatos sobre êxtase, é 

descrever as impressões “sensíveis” dos colaboradores, prestando atenção às nuances 

discursivas que se ligam às várias descrições corporais por eles narradas. Por não se tratar 

estritamente de interpretar os significantes da particularidade dos sujeitos envolvidos, não nos 

interessa entrar no mérito das suas motivações psicológicas ou eventuais condicionantes 

psicopatológicas, mesmo porque a finalidade última desta pesquisa é verificar se a psicanálise 

                                                 
17 Lacan (1998) esclarece que “[...] o real é, no sujeito, o maior cúmplice da pulsão [...]” (p.71). 
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lacaniana propicia uma audição do Outro no contexto umbandista e não diagnosticar 

indivíduos. 

O nosso foco não é a objetivação do psiquismo dos colaboradores, mas ensaiar uma 

decifração de aspectos inconscientes do discurso do Outro na Umbanda (ou seja, resgatar 

sentidos que já lá estão sendo ditos, mas não escutados) e para isso, 

[...] os processos devem, certamente, ser articulados como circulares entre o 
sujeito e o Outro – do sujeito chamado ao Outro, ao sujeito pelo que ele viu a 
si mesmo aparecer no campo do Outro, do Outro que lá retorna. Este 
processo é circular, mas, por sua natureza, sem reciprocidade. Por ser 
circular, é dissimétrico (LACAN, 1998, p.196). 
 

Assim, a partir dos sentidos que vão sendo tomados a partir das narrativas na 

perspectiva de quem fala (espíritos, médiuns ou qualquer outro enunciante) pode-se esmiuçar, 

na medida do possível, os traços referentes às experiências de êxtase, já que os processos das 

relações humanas são mediadas pelo Outro, por ele retornando o que se colocou em 

circulação no campo das relações, sem que o que é feito ou dito seja compreendido em sua 

totalidade, posto que, 

[...] Do real nada se conhece, apenas se sabe da tangência, ou melhor, da 
coincidência, da sua forma com o que desta logicamente se torna sensível na 
linguagem [...] (BAIRRÃO, 2003, p.136). 
 

As relações das pessoas com o mundo sempre são mediadas pelo Outro e, por isso, o 

mais importante não é se a entidade fala ou o médium. Eles não são antagônicos, mas antes 

são portadores de fala, sempre dirigida ao Outro, inobjetivável.  

Por essa razão que não me coloquei em campo para supostamente desvendar a 

natureza dos espíritos, a sua “verdadeira” essência, mas fui tateando as possibilidades de suas 

inscrições sensíveis nos médiuns, em marcas que são ditas como presenças de brilhos, luz, 

aromas, movimentos involuntários etc. 

[...] O Outro se entende aqui como corpo próprio, o que pode causar 
confusão, na medida em que Lacan define primeiro o Outro como sendo o 
lugar da palavra e da linguagem [...] (VALAS, 2001, p.44). 
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Mas o significante toca o corpo, tateia, inscreve-se como letra. É neste nível de 

apreensão corporal que o significante delimita o acesso ao gozo do corpo próprio, nunca 

podendo gozar do corpo do Outro, porque “[...] é o Outro que goza” (LACAN, 1985, p.36), 

ou seja, é o próprio corpo, enquanto Outro, que tem a propriedade de gozar, de ser vivo. 

Direi que o significante se situa no nível da substância gozante [...] 
O significante é a causa do gozo. Sem o significante, como mesmo abordar 
aquela parte do corpo? [...] (LACAN, 1985, p.35). 
 

É no corpo que o significante se “liga” ao real, se materializa como letra. O corpo, 

portanto, é o espaço real do Outro, este entendido como lugar da significância, impossível de 

total apreensão, mas incidente em qualquer ato humano. 

A linguagem gestual própria da nossa espécie comporta as possibilidades 
dinâmicas e expressivas da corporalidade, modalizadas cultural e 
historicamente. Movimentações somáticas para serem vistas pelo 
interlocutor, discursos completos num único volteio, mímicas que 
transmitem o que se pensa num instante, numa mudez que potencializa a 
eloqüência, tudo isso quando se pretende atingir o outro de maneira 
imediata. Assim, muitas seriam as manifestações, na vida cotidiana, de como 
os significantes lingüísticos nem precisam ser proferidos: se a boca fica 
fechada, as mãos podem falar, os dedos são capazes de dizer, se o corpo 
inteiro se exprimir na poética do espaço para não deixar dúvidas e dar o 
recado (CESAROTTO, 2003, p.93-94). 
 

Nunca chegamos ao cerne do Outro, ao total do corpo, mas temos acesso a letras que 

se repetem como significantes em enunciados que contam histórias singulares mas também 

circulam socialmente e se expressam como marcas corporais, postos que não apenas se 

inscrevem no corpo, como se enunciam do corpo. 

 Tendo em vista o quadro teórico psicanalítico lacaniano, bem como a sua específica 

interpretação, acima esboçados, assim como os objetivos desta pesquisa, farei agora uma 

descrição sucinta do modo como serão empregados, no estudo, os conceitos lacanianos que 

serão postos em diálogo com os resultados da pesquisa de campo. 
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3.2.3 Conceitos lacanianos considerados para efeito de análise 

3.2.3.1 Letra 

A letra será entendida como o significante inscrito no corpo de maneira sutil, não no 

que se percebe imediatamente. Pode ser uma percepção, uma visão, uma voz interior, uma 

cachoeira que é avistada, dentre outras. Não está (apenas) inscrita no corpo anatômico, mas 

faz do corpo o lugar tenente da posição do sujeito. O som de um navio, por exemplo, tem 

efeito de se constituir como letra, na medida em que esteja ligado a uma cadeia associativa 

que implique o sujeito nesse contexto. Necessariamente, a letra, por sua proximidade com o 

corpo, é rastreada por aquilo que se marca como dito ligado ao sensorial sutil. 

 

3.2.3.2 Significante (metáfora e metonímia) 

O significante é todo o elemento lingüístico que não precisa ser estritamente a fala, 

mas ser do registro do simbólico, ou seja, aquilo que possa represente um sujeito para outro 

significante, sem nunca chegar a ser signo de um objeto determinado, distinguível de efeitos 

de significação.  

Em geral vai surgir nos nossos dados como letra, a sua tradução estética e sensível; ou 

seja, considerado não apenas do ponto de vista da sua atinência ao campo de um simbólico 

estruturado (ordenado segundo leis próprias), mas também “encarnado” em aspectos estéticos 

e sensoriais, que interpelam e se dirigem ao sujeito corporalmente situado, isto é pulsional. 

Os significantes não são representações, nem signos. Freqüentemente são 

intercambiáveis (metáfora) ou se vinculam por algum critério de contigüidade (metonímia). 

Para efeito da sua utilidade em psicanálise, esta noção não se prende a uma 

determinada classe de objetos materialmente homogênea (grafismos ou fonemas, por 

exemplo). Importa o seu cunho de rede associativa, independentemente de se concretizar em 

gestos, palavras, imagens, objetos etc. 
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É muito importante levar em conta que qualquer significante pode representar um 

sujeito para outro significante e parecer ser esse o quadro na Umbanda, na qual quaisquer 

elementos do idioma podem se apresentar como nomes próprios de entidades do panteão. 

 

3.2.3.3 Outro 

O Outro não é nada em si mesmo, que não a coleção de significantes que integram 

uma determinada rede simbólica, que por sua vez é condição sine qua non para que possa 

haver algum dizer e por conseqüência supor-se alguém, um sujeito, na posição de enunciante 

do articulado em significantes (mensagem do Outro). 

Estas características parecem refletir adequadamente o contexto dos rituais 

umbandistas, que pressupõem sempre uma relação de alteridade, a interpelação por alguém, 

independentemente do modo como, no seu âmbito, esse alguém possa vir a ser definido. 

Não vou me ater a nenhuma hipótese sobre a realidade metafísica dos espíritos, mas há 

de convir que se revelam em sinais que integram um repertório simbólico e participam de um 

conjunto ao qual talvez se possa aplicar, adequadamente, a noção lacaniana de Outro.  

A concepção lacaniana de alteridade, na qual se encontram o simbólico e a agência (o 

sujeito) em hipótese alguma autoriza que se explique ou restrinja a classe de seres que possam 

ser entendidos como agentes, como sujeitos. É no quadro de uma determinada cultura e 

linguagem que poderão ser deduzidos os tipos de personagens que possam ser considerados 

agentes no quadro de um idioma. 

 

3.2.3.4 Objeto a 

Objeto a é uma noção de difícil definição, porém útil para indicar aquela parcela da 

experiência dos nossos sujeitos que permanece indizível, por se situar no real, embora não 

possa ser excluída do campo, mesmo que existam palavras que, abstratamente, a conceituem. 
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Entidades, orixás e espíritos, por exemplo, em si mesmos, são da ordem do real e não haverá a 

tentativa de os “traduzir” noutro vocabulário para os “explicados”. Por vezes, aparecem na 

experiência real dos participantes de uma maneira que, em parte podem fazer sentido, e 

associarem-se às cadeias significantes ou comover o corpo na qualidade de letra, mas em 

parte escapam de ser significados, ainda que se imponham como sensações irrepresentáveis.  

Portanto, para estes resíduos inapreensíveis em si mesmos reservaremos o uso do termo 

“objetos a”. 

Serve para apontar a particularidade de objetos que não podem ser apreendidos, mas 

somente rastreados por aquilo que se desloca da relação do sujeito com seus objetos, em 

traços sensíveis. Diferenciam-se das letras, que parcialmente os recobrem, por se viverem 

além ou aquém de uma relação de sentido, pela impossibilidade da sua assunção como 

significantes. Portanto, esta noção poderá ser útil para ajudar a situar a natureza sensível e 

imediata das sensações de êxtase. 

 

3.2.3.5 Corpo 

É impossível na Umbanda desconhecer o papel crucial da experiência estética e do 

corpo na enunciação dos sentidos dos rituais e, por isso, tudo indica que a concepção 

psicanalítica de corpo poderá ser útil aos nossos propósitos.  

O corpo em psicanálise não é o corpo objeto anatômico, mas o corpo sujeito, o corpo 

pulsional. É entendido como lugar de fronteira entre o simbólico e o real. Enquanto real, 

escapa à captura simbólica, mas também é a realidade sensível na qual o Outro, os 

significantes, podem inscrever-se como letras e dar corpo a um sujeito. 

Portanto, é na qualidade de corpo que real, Outro e sujeito se interpelam e dialogam 

entre si, podendo ser útil para compreender e dar lugar ao cunho performático do idioma 

umbandista. 
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3.2.3.6 Gozo 

O gozo será compreendido como a constatação da própria existência. Dada a 

dependência do sujeito do significante (da possibilidade de sentido), o gozo está inscrito nas 

vivências dos sujeitos, mas refere-se exatamente a um resíduo de sentido sem sentido. Ou 

seja, a noção nomeia o que parece não depender da significância, o que surge como pura 

realidade, impositiva e inexorável. Por isso fica acirrado nos contato com o que seja da ordem 

do corpo e do real. 

 

3.2.3.7 Real 

O real apresenta-se em toda situação de limite de significação, pela impossibilidade de 

assimilar, de maneira significante, os fenômenos extáticos. Portanto, ele será útil para pensar 

os impasses de simbolização, quando uma situação se impõe para os colaboradores e estes não 

podem significá-la por inferências significantes. Evidencia pela repetição de traços, pela re-

incidência do mesmo. 
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4 MÉTODO 
 

O foco desta pesquisa não é aplicar conceitos psicológicos de maneira a analisar os 

sujeitos, sua dinâmica psíquica, e sim como os fenômenos do êxtase se compõem com o que 

há de mais pessoal e, também, com o sistema mais abrangente dos terreiros ou do seu meio 

social, no intuito de averiguar em que medida conceitos lacanianos podem esclarecer ou 

obscurecer esses processos. Na contramão do que fazem alguns estudiosos da possessão, 

como alerta Brumana (1999): 

Grande parte dos esforços de alguns investigadores interessados nas religiões 
de possessão tem se dedicado a procurar ver dentro da “caixa negra” que ela 
é o agente religioso do transe para detectar os supostos mecanismos 
psicológicos e/ou neurofisiológicos que permitissem garantir que o “cavalo” 
é realmente uma inocente marionete, se não – como este pensa ou gostaria 
de pensar – de determinadas instâncias místicas, sim de níveis de si mesmo 
que lhe são conscientemente estrangeiros e incontroláveis, embora para o 
observador constituam fenômenos empíricos legitimamente sujeitos a um 
estudo científico (BRUNANA, 1999, p.162, tradução nossa).18 

 
Tornar visível o pensamento dos nossos colaboradores, possibilitar que possam ser 

tomadas como verdades as experiências de campo por serem proferidas por quem as vivencia, 

é uma meta traçada por esse trabalho. Nem por isso desconsiderei que não será alcançada a 

verdade em si mesma, pois não tive a intenção de reproduzir o discurso religioso e me tornar 

um representante de seus enunciados. Porém, não menos importante do que isso, o trabalho de 

pesquisador, no caso em questão, é visto no sentido de possibilitar que o que é trazido pelo 

saber acadêmico possa ser aproveitado o máximo possível, para ajudar a decompor os 

elementos do imaginário umbandista e ampliar sua leitura. Será feita uma discussão sobre os 

reais alcances e auxílios que puderam ser proporcionados por conceitos da psicanálise 

lacaniana, ao final da análise dos dados. 

                                                 
18 Gran parte de los esfuerzos de algunos investigadores interesados en las religiones de posesión ha sido 
dedicada a intentar ver dentro de la “caja negra” que es el agente religioso del trance para detectar los supuestos 
mecanismos psicológicos y/o neurofisiológicos que permitiesen garantizar que el “caballo” es realmente una 
inocente marioneta, si no – como éste piensa o querría pensar – de determinadas instancias místicas, sí de niveles 
de sí mismo que le son conscientemente ajenos e incontrolables, aunque para el observador constituyan 
fenómenos empíricos legítimamente sujetos a un estudio científico (BRUNANA, 1999, p.162). 
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Esta pesquisa se propõe a escrever sobre os terreiros de Umbanda de forma que eles 

possam se reconhecer neste trabalho. Para tanto, estabeleci uma constante comunicação entre 

o que produzi com o material de campo e os pontos de vista dos colaboradores. 

Em função disso, não sobrepus aos dados fatores tais como uma interioridade 

fisiológica ou psicológica, atendo-me ao modo como os participantes se revelam no âmbito do 

idioma da possessão, ou seja, à sua forma de se expressar e de pulsar com o “seu” corpo.  

Para isso, suspendi o juízo de realidade, compreendendo a enunciação corporal como 

portadora de aspectos sócio-culturais entrelaçados com questões psicológicas. O pesquisador 

coloca-se como participante ativo da pesquisa, sempre na posição de auxiliar a discutir a 

utilidade de teorias acadêmicas, no caso elementos da psicanálise lacaniana, frente ao saber 

imanente ao campo considerado. 

Inspirei-me na proposta de Lutz (1988), que afirma que os estudos em etnopsicologia 

servem para apreender o modo de como as pessoas pertencentes a um meio cultural vivem, se 

relacionam, e podem dar sentidos às suas vivências diversas nos seus próprios termos.  

[...] etnopsicologia explica a variação inter- e intrapessoal, e ambas 
constroem e derivam das observações das pessoas em consciência, ação, e 
relacionamentos (LUTZ, 1988, p.83, tradução nossa)19. 

 
Nesta perspectiva, o pesquisador coloca-se como participante ativo da pesquisa, 

sempre na posição de auxiliar na discussão de alguma teoria acadêmica frente aos fatos 

apresentados em campo. 

Assim, o método utilizado para colher os dados de campo foi o etnográfico, com 

ênfase na pesquisa participante. 

Como estudar um campo religioso sem ferir o reduzir a parâmetros já definidos, nem 

tampouco nos tornarmos puramente reprodutores dessa religião? Uma solução é dar voz a 

quem vivencia a experiência extática em suas multifacetadas formas, não no intuito de 

                                                 
19 [...] ethnopsychologies explain inter- and intrapersonal variation, and they both construct and derive from 
people’s observations of changes in consciousness, action, and relationships (LUTZ, 1988, p.83). 
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apreender a completude da experiência expressa nesses fenômenos, mas antes as suas 

múltiplas configurações, as expressões que lhe são atribuídas, os sentidos variados que 

aparecem a partir dessas experiências extáticas e que não se limitam puramente ao campo 

religioso (BAIRRÃO, 2001). Aspectos históricos e da sociedade estão inevitavelmente 

envolvidos no fenômeno extático, sendo imprescindível averiguar seus significados a partir da 

comunidade em que se inserem (MAGEO, 1996; AUGRAS, 1983).  

Estando feitas estas considerações preliminares, a seguir assinalarei o que considerei 

em campo e como eu procedi junto aos colaboradores. 

Durante a descrição de cada terreiro, adoto a maneira como cada colaborador elabora 

suas idéias e concepções sobre espiritualidade, para que se tornem claras as configurações que 

cada local tem, bem como as particularidades de cada colaborador, por compreender que há 

uma série de fatores que vão delimitar o campo do estatuto do corpo, que vai desde a 

subjetividade envolvida, os próprios terreiros e suas configurações, as cidades que se 

localizam e tudo o que os cerca. 

Respeitei a maneira como os dados apareceram, sem mudar suas falas. Desta maneira, 

destaquei os significados que cada um deu, por exemplo, do que é um orixá, uma entidade, 

um espírito, de como é formado o corpo, como é feita uma incorporação, etc. As opiniões são 

muito particulares, como será verificado no decorrer das apresentações das entrevistas. 

Porém, o intuito não é chegar a uma verdade sobre esses temas, e sim averiguar a 

particularidade de como cada colaborador vivencia os fenômenos extáticos na Umbanda na 

sua esfera corporal.  

Porém, é necessário ressaltar que eu me incluo na pesquisa de maneira a dizer para os 

colaboradores sobre minhas sensações e impressões frente ao que me narram ou ao que eu 

observo, mas somente concluo minhas observações quando há um retorno por parte de meu 

interlocutor. De qualquer maneira, o que pude perceber foi que essa atitude de minha parte 
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possibilitou que os diálogos surgissem numa maior riqueza de detalhes. É bem verdade que eu 

poderia, ao realizar uma intervenção por seguir uma linha de raciocínio minha, deixar de 

observar outras coisas importantes de serem notadas. Mas creio que isso seria inevitável, visto 

que não tive a pretensão de me estender para todos os acontecimentos que surgiram, mas 

antes poder deixar com que surgissem de maneira mais verdadeira e espontânea dentro do 

possível. Assim, dei ênfase e importância suprema aos diálogos, e não somente às perguntas 

pré-formuladas com suas respostas correspondentes.  

Desta maneira, esta pesquisa participante que realizei junto aos terreiros se 

caracterizou em colher materiais referentes às experiências de êxtase me colocando como uma 

integrante participativa nos encontros com os colaboradores. Falei diretamente com as 

entidades espirituais, tomei passe quando necessário, ou seja, me coloquei em campo como 

um consulente se coloca a serviço dos trabalhos das entidades. No entanto, tinha, ao mesmo 

tempo, uma visão sobre os fenômenos extáticos corporais e um interesse em sua investigação, 

o que dirigia minhas perguntas aos colaboradores para esse foco principal.  

O que quero ressaltar é que não me tornei somente uma consulente como outras 

pessoas que procuram a Umbanda só para a finalidade de auxiliar seus problemas, nem 

tampouco uma pesquisadora que está isenta das intervenções de campo. A maneira como me 

inclui dentro do universo umbandista, para poder saber sobre os fenômenos extáticos, foi 

realmente participativo. Posso dizer que foi como pesquisadora/consulente, pois os espíritos 

falam sobre quem os procura, independentemente da intenção esperada por parte destes 

últimos. Recebi conselhos das entidades sobre como proceder em minha pesquisa, sobre uma 

vela que precisava acender quando me sentia mais cansada e com uma menor energia, ou seja, 

as entidades falam com os consulentes da maneira como acham melhor, segundo o que 

percebem de uma necessidade que ele está passando e isto também ocorreu comigo.  
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A vivência dentro da Umbanda como uma consulente/pesquisadora foi algo que me 

beneficiou em ambas as posições. Os conselhos que me davam eram pertinentes com o meu 

estado emocional no momento, por exemplo, com alguma confusão que sentia, me ajudaram a 

olhar e a me situar melhor dentro de meus conflitos internos. Foram, também, momentos de 

descontração, de agradecimento, de emoção. Não há, no meu entender, como ficar neutro 

diante de uma entidade de Umbanda. A forma carinhosa como recebem a quem os procura, 

sempre dispostas a ajudar no que for preciso. No caso desta pesquisa, se mostraram dispostas 

tanto com informações sobre os processos de êxtase, nas concepções de corpo, nas idéias de 

como se dá as incorporações, o que é um espírito, orixá, encantado, ou qualquer outro assunto 

que surgisse. 

Sabia do objetivo da pesquisa, mas não sabia o que aconteceria em campo, e o que 

pude perceber foi que a dissertação foi ganhando corpo à medida que a pesquisa caminhava. 

Muitas falas só ganharam significado à posteriori. Penso que a riqueza dos dados foi possível 

pela implicação ativa de ambos os lados, da minha pessoa como consulente/pesquisadora e 

dos terreiros e seus agentes, tanto médiuns como entidades. 

Neste sentido, as entrevistas foram semi-estruturadas. Elas enfocavam a experiência 

extática com os corpos envolvidos. Portanto, minhas perguntas se orientavam neste sentido, 

mas os dados apareceram de acordo com a experiência do momento. O que era inesperado, o 

que surgia em decorrência de associações diversas, mesmo que aparentemente não tivessem 

ligação com o tema principal da pesquisa, foram considerados.  

Todas as narrativas que apareciam, todo e qualquer aspecto surgido durante as 

interações com os colaboradores, foram elementos importantes para o trabalho em questão no 

que diz respeito às suas várias conexões e ligação com a estrutura maior dos terreiros e os 

significados que estes imputam para o que lá ocorre. Assim, a atenção foi dada para a rede de 

linguagem mais ampla que envolve todo e qualquer conteúdo expresso por palavras, gestos, 
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pontos cantados, danças, ou seja, a compreensão é a de que o que se diz ou se faz nos terreiros 

tem uma lógica intrínseca, mesmo que não compreendida de imediato. É uma espécie de 

corrente que liga todos os elos nela envolvidos, como me disse a dirigente do Templo de 

Umbanda Caboclo Flecha de Ouro: “se forma como uma corrente.” O elo da corrente é a 

ligação feita entre os integrantes da Umbanda, sejam eles humanos, espíritos, artefatos, ou 

qualquer outra coisa que interaja com os nossos colaboradores e a que estes possam lhes 

atribuir alguma importância para que se tornem seus interlocutores, mesmo que não 

respondendo a eles diretamente. 

Conversei com os colaboradores nos terreiros de Umbanda, durantes os rituais e fora 

deles, ou seja, também nas residências ou mesmo locais de trabalho. Os fenômenos extáticos 

considerados foram: incorporações, desdobramentos, “viagem astral” e sensações diversas 

que envolviam a manifestação do espiritual, que poderiam ser descritas como sendo audíveis, 

visíveis, sensíveis corporalmente, dentre outras. No primeiro caso, descrito na literatura como 

transe de possessão, que ocorre quando um ser espiritual possui o médium e há a 

possibilidade de conversa com o agente em causa, coletei os dados na ação mesma em que 

ocorria a possessão. Neste caso, pude igualmente perguntar para os médiuns, desincorporados, 

quais as suas impressões, antes e depois das incorporações. Quando se tratavam de médiuns 

conscientes, perguntei o que sentiam durante as incorporações. No caso de fenômenos 

extáticos que ocorriam somente com os médiuns, sem que eu pudesse testemunhar o ocorrido, 

apenas transcrevi o que eles me narraram20. 

                                                 
20 Marc Augé (1998), em “La guerra de los sueños”, faz uma distinção sobre o procedimento de intervenção 
com relação à possessão, que ocorre em ato, sendo o seu agente o ser que possui o corpo do médium, 
dramatizando a ação mesma, o que torna possível o testemunho de outros sobre o fenômeno. Num caso distinto, 
que o autor descreve como sendo o dos sonhos xamânicos e dos sonhos propriamente ditos, há uma situação 
semelhante à condição da elaboração onírica, que seria o acesso não ao sonho em si, mas sim à sua transcrição 
em palavras para que seja acessível àquele que escuta. Da mesma maneira, assinalo estas diferenças no que 
concerne ao acesso aos fenômenos. De qualquer maneira, no que se refere a esta pesquisa, considero, em todos 
os casos, inclusive o de transe de possessão, as narrativas e as atribuições que os colaboradores dão ao fenômeno 
extático, e não somente minhas observações. 



 

 

86 

 

Observei gestos, falas que se repetiam, sons, músicas, associações que os próprios 

colaboradores podiam fazer, que poderiam incluir qualquer acontecimento que estava 

ocorrendo no local ou mesmo ser uma recordação de alguma situação passada ou mesmo 

elaborações que poderiam ser formuladas durantes as conversas; 

Fiz anotações das narrativas dos médiuns e entidades, depoimentos, durante algumas 

entrevistas ou conversas com entidades e médiuns, mas na maioria das vezes eu anotava 

depois das conversas, principalmente quando participava dos rituais. Na maioria das vezes, o 

passe com a entidade, que eram as conversas que eu tinha com elas, poderia ter algum tipo de 

interferência se eu parasse para anotar, deixando que surgissem as livres associações e, 

conseqüentemente, uma conversa mais espontânea.  

Em alguns casos, e somente durante as entrevistas com os médiuns desincorporados, 

utilizei gravador, pois, na maioria das vezes, não tive permissão para utilizá-lo durante os 

rituais umbandistas propriamente ditos, e também percebi que mais valia a atenção dirigida 

diretamente com a entidade do que anotações na hora do passe, que na maioria das vezes é 

dinâmico e interativo. 

Todas as minhas observações e falas se dirigiam a perceber os movimentos corporais 

abrangentes, que poderiam ser descritos em palavras, mostrados em gestos, nos atos, no 

intuito de melhor auxiliar na compreensão dos fenômenos extáticos que abranjam a esfera 

corporal, ou seja, como lhes eram sentidos e vividos, sem a intenção de formular teorias 

psicológicas para explicá-los à priori. 

Após e durante a coleta dos dados analisei trechos das experiências narradas e cruzei 

com os conceitos lacanianos no intuito de poder verificar se e de que maneira podem ser 

aplicados ao campo.  

Na apresentação dos resultados foi preservado de maneira ética o que não é possível 

ser publicado, respeitando o espaço do que pode ou não ser dito ou revelado. 
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5 RESULTADOS 

Os diálogos proferidos são marcados com as iniciais dos nomes de cada colaborador. 

Assim, quando sou eu quem fala, é marcado com a letra “F”, inicial de Fabiana. Se for alguma 

entidade, é marcada a inicial do nome dela, ou se não for revelado, assim como de algum 

colaborador, é marcado a inicial da linha a qual pertence ou como o colaborador é chamado. 

Por exemplo, no caso de ser um caboclo que não tenha dado seu nome, ficará marcado com a 

letra “C”.  

 

5.1 Mãe Silvana 

Conheci Mãe Silvana por uma amiga em comum. Tenho ótima relação de confiança e 

empenho, da minha parte e da Mãe Silvana, para realizar a pesquisa. Mãe Silvana se diz uma 

pessoa muito seletiva, e disse que os meus orixás de cabeça são como os dela, ou seja, Iansã e 

Ogum, me tornando, assim como ela, uma pessoa muito sincera. Eu não falei nada a respeito, 

foi ela quem os relatou. Ela também fez consultas com seus orixás a meu respeito, que me 

aceitaram como pesquisadora dando a sugestão de perguntar a eles sobre a incorporação, e 

não somente a ela.  

 

O terreiro de Mãe Silvana situa-se à Rua Tambaú, n. 169, na Vila Real, no município 

de Várzea Paulista, próximo à Jundiaí, numa favela, como ela mesmo conta. Ele se situa atrás 

de sua casa, no mesmo terreno, num cômodo separado reservado para os assentamentos21.  

O seu terreiro fica próximo, mas não exatamente situado, numa encruzilhada onde 

reinam os exus da Iansã, compreendida, como narra Mãe Silvana, como sendo uma 

encruzilhada em Y, em cima de um morro acentuado, onde o vento22 incide. Sua casa na 

                                                 
21 Os assentamentos são feitos com ferramentas de cada orixá, contendo o seu devido elemento de vibração e 
mais os segredos, que dão sustentação para os trabalhos mediúnicos. 
22 Iansã é o vento. Por isso a relação entre o local onde sobre o morro o vento incide diretamente, tornando-se, 
por excelência, uma encruzilhada de Iansã. 



 

 

88 

 

favela se situa na parte inferior, e não superior do morro, que há uma encruzilhada em T e não 

tão acentuada como deveria para ser a encruzilhada de Iansã, mas há essa referência. 

Mãe Silvana, que é mãe-de-santo há mais de 30 anos como ela própria diz, conta que 

seu terreiro não possui dias para a realização dos trabalhos espirituais, sendo somente ela 

própria quem recebe os orixás e dá os devidos aconselhamentos para quem os procura, sempre 

com hora marcada e sem pagamento. Portanto, ela não vive das consultas espirituais. Como 

Mãe Silvana esclarece, o único orixá que pode cobrar é sua Cigana, Madalena.  

O orixá mentor de Mãe Silvana e conseqüentemente do terreiro, o Pai Jacó, é um 

Preto-Velho de 147 anos e mede 1,45m de altura, como explica a mãe-de-santo. 

Mãe Silvana diz não realizar desenvolvimento espiritual em outros médiuns, com 

exceção de uma filha-de-santo23.  

M. S. Comigo tem que passar 10 anos de doutrinação para depois começar o 
desenvolvimento, então nunca pensei em abrir um terreiro maior, são poucas 
pessoas que aceitam, tenho só uma filha-de-santo. 

 
No local onde a mãe-de-santo abre os trabalhos e realiza os atendimentos com seus 

orixás, como ela me esclarece, há um altar logo à frente, com assentamentos: de Iansã, que é o 

seu próprio orixá; de Exu; de Oxalá, que fica enterrado, no chão, para bater a cabeça quando 

se entra no congá; de Ogum e de Xangô, ambos de sua única filha-de-santo, sendo que todos 

ficam embaixo de uma mesa e cobertos.  

Na parte de cima do altar ficam: uma vela para o anjo da guarda; outras velas que ela 

acende para os santos de cabeça24 de uma filha-de-santo, ou seja, para os orixás Ogum e 

Xangô. Segundo Mãe Silvana, ela não se preocupa em acender uma vela para a sua Iansã, 

sincretizada numa imagem de Santa Bárbara, por dizer que a responsabilidade é maior para 

                                                 
23 Filha de desenvolvimento espiritual. 
24 São os orixás que regem a pessoa, os orixás de cabeça, os que dotam a pessoa de uma determinada 
personalidade a depender das características do orixá. 
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com os filhos-de-santo25 do que para com ela mesma. Há uma imagem de Jesus Cristo, 

sincretizado com Oxalá, na parte superior, com uma vela de sete dias com mel. Um pouco 

mais abaixo, encontram-se imagens de Oxum, de São Sebastião, de Iemanjá e conchas para o 

povo d’água à esquerda do altar; assentamento para Ogum, à direita do altar, com ferramentas 

e pedra representando os caminhos; uma Bíblia, também à esquerda do atar, que os orixás 

pediram por compreenderem que a Umbanda é uma religião cristã. Mãe Silvana, assim como 

seu Preto-Velho, seguem o calendário cristão e Pai Jacó cita muito a Bíblia e os ensinamentos 

cristãos.  

Pendurado na parede, ao lado esquerdo de quem entra, tem: uma guia 26da cambona27; 

uma guia de Caboclo e outra do Preto-Velho, nas cores marrom e branco; uma roupa para 

atendimento branca que Mãe Silvana usa; chapéu para o Preto-Velho e outro para o Baiano 

que é de couro e outra da Boiadeira, Maria Madalena. À direita de quem entra tem lugar para 

a Cigana Madalena com uma peneira para jogo de búzios, cartas ciganas e um oráculo egípcio 

com datas de morte para mumificar. Segundo Mãe Silvana, todos devem ser pagos se 

consultados. Mãe Silvana diz ser tudo simples, mas feito com carinho. 

 

Falar de Mãe Silvana é falar de sua inserção na Umbanda. Os acontecimentos de sua 

vida estão atrelados com a forma que sempre se relacionou com os orixás e com a 

espiritualidade, principalmente desde o seu nascimento quando ocorreu um fato de extrema 

importância, no que concerne a sua filiação de orixá, sua vivência junto ao espiritual e a sua 

forma de ser, agir e pensar, como será narrado mais à frente. 

Mãe Silvana conta que praticamente nasceu na Umbanda. Mãe e avó “há tempos 

atrás”, como conta a mãe-de-santo, tinham participação na Umbanda, pois benziam, mas, 

                                                 
25 Mãe Silvana diz sentir uma forte ligação e responsabilidade com seus filhos-de-santo, ao passo da mãe-de-
santo dizendo que são como seus filhos de sangue. 
26 Colar confeccionado seguindo as premissas da mãe-de-santo, para auxiliar nos trabalhos espirituais. 
27 Pessoa responsável em auxiliar a médium e os seus orixás quando incorporados. 
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atualmente são evangélicas, assim a maioria de sua família, incluindo suas duas filhas e um 

irmão que é pastor. Seu pai é Testemunha de Jeová há cerca de 14 anos, assim como sua 

falecida mãe também o era, mas sempre respeitaram a Umbanda, como explica a mãe-de-

santo.  

Mãe Silvana conta que nasceu e morou na roça, onde plantava e colhia algodão, 

tomate, com o resto de seus pais e mais dez irmãos, numa fazenda no interior de São Paulo, na 

cidade de Indiapora. Diz que era um trabalho muito duro e cansativo, mas que mesmo depois 

de trabalhar roçando, ia para a escola estudar. Porém, esta rotina tornou-se extremamente 

cansativa, dizendo ter que tomar analgésicos constantemente por causa das dores, quando ela 

estava na sétima série e teve que largar os estudos. Ela diz que tinha uns 14 anos na época.  

Mãe Silvana narra que conversava com os orixás naturalmente, como se fossem 

pessoas comuns, não fazendo a distinção do mundo espiritual do mundo corriqueiro. Ela diz 

que os via e os escutava, depois começou a conversar com eles mentalmente, não sabendo 

precisar com quantos anos isto iniciou efetivamente, quando lhe pergunto, por se tratar de 

algo natural para ela.  

A seguir, Mãe Silvana narra um evento extremamente importante e significativo em 

sua vida, que se passa em Vitória da Conquista, no estado da Bahia, para onde foi com alguns 

meses depois de nascer. 

M. S. Eu sou médium de berço. A minha mãe28 conta que minha 
mediunidade já vinha de antes, eu já nasci com esse dom. Com oito meses eu 
tive uma febre muito grande e os médicos achavam que eu iria morrer. Na 
verdade eram os curandeiros, farmacêuticos da época. Essa febre foi tão 
forte que caíram todos os meus cabelos. Quando minha mãe viu que eu ia 
morrer mesmo, ela foi num terreiro e me ofereceu para Iansã. Isso aconteceu 
em Vitória da Conquista, no terreiro do Zé Pequeno, que foi o meu primeiro 
pai-de-santo. Foi desses acontecimentos que surgiu a médium Silvana. Se 
alguém me perguntar quando começou a minha espiritualidade, eu digo que 
foi aos oito meses de idade. E por isso respeito muito a espiritualidade.  
 
F. Foi num terreiro de candomblé ou de Umbanda? 
 

                                                 
28 Mãe biológica. 
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M. S. De Umbanda. Esse Zé Pequeno era neto de santo do Roberto Linhares 
(sic) que foi fundador da Umbanda. Quando minha mãe chegou no terreiro, 
estava tendo uma festa. Ela chegou e pediu para falar com a Iansã do Zé 
Pequeno que estava em terra. Este Zé Pequeno é filho de Iansã. A Iansã não 
falava. Aí através do médium, do cambono29 ela falou. Minha mãe disse que 
eu já não pertencia mais a ela, mas sim à Iansã, porque ela não queria que eu 
morresse. Então ela iria me dar para a santa30, para Iansã, para que ela me 
deixasse viver. Aí o cambono disse que a santa falou que minha mãe poderia 
ir, mas que no tempo certo eu teria que voltar. Por isso que minha mãe, 
mesmo depois se tornando Testemunha de Jeová, sempre aceitou minha 
espiritualidade, porque ela nunca se esqueceu dessa promessa. Nesta época 
ela era espírita31, não de desenvolvimento, mas ela freqüentava. 
 

Mãe Silvana esclarece que a Iansã, sendo que ela própria, não fala. Incorporada em Zé 

Pequeno, fala através do erê incorporado em seu cambono, que passa a mensagem para sua 

mãe. Segundo suas explicações, o erê é um espírito muito evoluído, que faz a ligação entre o 

santo e as pessoas, passando suas mensagens. 

Mãe Silvana não se lembra do nome do terreiro de Zé Pequeno. Ela diz que melhorou 

do estado em que se encontrava e que, um tempo depois, sua mãe voltou neste terreiro, numa 

outra festa de Iansã, com Mãe Silvana bebê, para mostrar a esta santa que ela estava bem e 

que acreditava estar cumprindo a promessa de retornar com Mãe Silvana ainda pequena. Mas 

segundo Mãe Silvana, a santa disse à sua mãe que não era desse jeito que ela voltaria, mas 

que ela e sua mãe iriam saber como voltar.  

Com sete anos foi para a sala de aula, mas os orixás não queriam. Mãe Silvana explica 

que eles também não eram doutrinados e agiam para protegê-la, sem terem a compreensão 

necessária do ser humano e do mundo, tornando-se muito bravos com os outros 

principalmente quando Mãe Silvana era julgada como louca por conversar livremente com os 

orixás, se sentindo mal vista, como ela própria descreve.  

M. S. Eu não sabia mais separar a realidade do mundo espiritual e começou 
a me dar problemas, porque os outros me achavam uma louca, inclusive 
meus irmãos. Quanto mais as pessoas me discriminavam por isso, mais eu 

                                                 
29 Pessoa que fica ao próximo ao orixá incorporado para auxiliar no que for preciso. No caso descrito, ele auxilia 
a decifrar o pedido da Iansã. 
30 Santa é uma referência que os terreiros usam para se referir ao orixá, porém Mãe Silvana refere-se ao fato de 
que os orixás não são santos no sentido de não serem perfeitos, como está descrito mais abaixo desta dissertação. 
31 Umbandista. 
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me apegava aos orixás, mais eu achava que o mundo que eles viviam era o 
mais perfeito. Eu tinha vidências, premonições, conversava com os orixás. 
Minha família sabia que era a minha mediunidade, mas as pessoas de fora 
não. Para mim era estranho porque eu não tinha consciência da minha 
mediunidade, porque tudo era o meu mundo, o mundo mais correto, mas me 
sentia discriminada. 
 

Mãe Silvana diz ter aprendido muito com esses acontecimentos, porque vê a 

impaciência das pessoas, a indiferença delas faz com que ela seja mais compreensiva com os 

outros, segundo o que ela narra, embora antes agisse mais na defensiva por conta da falta de 

compreensão inicial de seus orixás. 

M. S. As pessoas ficavam rindo pelo fato de eu conversar com os orixás, 
porque elas não tinham essa percepção, o que geravam risadas, e os orixás 
viam esse comportamento como uma agressão, principalmente os caboclos 
que eram os que eu mais convivia na época. 

 
Os caboclos, segundo Mãe Silvana, eram mais livres e não gostavam de ficar em lugar 

fechado, incentivando-a para partir para cima de alguém se essa pessoa a desrespeitasse. 

Portanto, Mãe Silvana conta que vinha de um mundo livre e que ela achava natural e que se 

chocou com a civilização. Os orixás sempre participaram ativamente da vida dela, sempre 

conversavam com Mãe Silvana, segundo o que ela mesma conta, principalmente com relação 

às suas relações amorosas e sexuais, onde eles estavam por perto. “Eu não fazia nada porque 

eles ficavam olhando”, como diz Mãe Silvana. Ela explica que os orixás eram super-

protetores e estranhavam os comportamentos que viam nas pessoas, a forma como 

namoravam, por pertencerem a uma outra época. 

Ela ressalta a necessidade, então, de doutrina para que os orixás pudessem se habituar 

à época atual, pois ela explica que são espíritos que viveram em outras civilizações e que se 

chocavam, naturalmente, com a atual. Os pretos-velhos, como narra a mãe-de-santo, já têm 

características da tolerância, ao contrário dos caboclos. O seu Preto-Velho diz “vir32” na 

médium pelo grande caráter que ela tem. 

M. S. A doutrina dos médiuns é poder ter cada vez mais consciência dos 
orixás, da cultura de onde são, e um maior conhecimento da espiritualidade. 

                                                 
32 Incorporar. 
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E a doutrina e o desenvolvimento dos orixás é de que hoje nós vivemos em 
outro tempo. Isso pode ser conversado diretamente, ou mesmo numa 
conversa como essa que estamos tendo, eles também aprendem. Não precisa 
estar necessariamente estar incorporado. 
 

Conforme me conta, os orixás lhe passam os seus ensinamentos de outras vidas. A 

mãe-de-santo diz que o os orixás não precisam de imagens para realizar qualquer trabalho, 

sendo mais uma necessidade do médium para poder ter alguma referência material. Neste 

sentido, o seu altar comporta uma série de imagens que contém referências de santos católicos 

sincretizados com orixás, como será detalhado no decorrer deste trabalho. 

Mãe Silvana tem uma forte formação católica, o que aparece, também, no discurso de 

seu Preto-Velho, na importância que ambos dão ao conhecimento da doutrina católica, 

dizendo que Pai Jacó lê a Bíblia. 

Há uma valorização da simplicidade por parte de Mãe Silvana e também por parte de 

Pai Jacó. Percebo que há várias correlações nas maneiras como concebem o universo à sua 

volta e os valores morais. Ambos não vêem muita utilidade nos aspectos físicos e materiais, 

como imagens, roupas extravagantes, mas sim valorizam o lado espiritual e moral das 

pessoas. “É dispensável qualquer tipo de material, só uma roupa para preservação moral do 

médium”, diz Mãe Silvana. 

Aparece muito fortemente no discurso dela, como no de seu Preto-velho, as 

imperfeições da matéria e a pureza do espírito, constatado inclusive no que é narrado de sua 

infância e no choque com a civilização. Por um lado, a pureza da natureza, que eram os 

orixás, e de outro, a maldade das pessoas.  

M. S. O corpo material se apega aos vícios cotidianos, como a inveja e a 
arrogância. A matéria vai ficando de lado, quanto maior é a evolução 
espiritual. 
 

Mãe Silvana sempre ressalta a sua percepção e também a dos orixás sobre os defeitos 

das pessoas, sendo que eles a alertavam anteriormente, por conta de sua mediunidade, para 

que ela não sofresse algum tipo de desilusão ou frustração, protegendo-a do mundo, que se 
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mostrava mais perigoso. Os orixás se comportavam como pais dela, não querendo que ela 

sofresse, antecipando acontecimentos com medo desse possível sofrimento, pelo fato de as 

pessoas serem impuras ou imperfeitas, tentando poupá-la das dificuldades, como me conta 

Mãe Silvana. Ela própria diz que é e sempre foi muito desconfiada, característica herdada por 

ser filha de Ogum. Sempre teve uma autodefesa, pelo fato de seus santos serem guerreiros33.  

M. S. Só que nesse mundo tem muita perversidade, muita coisa ruim. Eu 
estranhei sempre muito isso. Para mim, entrar em contato com esse mundo 
foi um choque. Por exemplo, eu sempre te falei que ficava inconformada 
com o fato de uma mulher não estar preparada e engravidar. Ela não pensou 
nas conseqüências de ter um filho, tem um monte e depois fica pedindo 
ajuda para o governo, para todo mundo. Eu sempre soube o que iria fazer da 
minha vida, o que tenho e o que posso fazer. Tenho consciência, e vejo que 
muita gente não tem. Quando se tem consciência das limitações, mais 
evoluído se é.  

 
Quando estava com 11 anos iniciou-se efetivamente a doutrinação de Mãe Silvana, na 

casa de sua mãe-de-santo, que é sua tia biológica, na cidade de Indiapora, interior de São 

Paulo. Esta mãe-de-santo, Veni, é filha de Ogum Iara, que é seu segundo orixá, ou juntó34 do 

orixá de cabeça35, que é Iemanjá. Mas Mãe Silvana explica que é Ogum Iara o nome do 

terreiro que fez seu desenvolvimento em Vitória da Conquista na Bahia. “Este terreiro é um 

convento de velhinhas em Ilhéus, um tipo de internato”, diz Mãe Silvana.  

M. S. O Seu Zé Pequeno é irmão de santo da mãe-de-santo da minha mãe-
de-santo. Eu morava na casa dela para receber as doutrinas. Eu voltei para o 
terreiro, como a Iansã do Zé Pequeno tinha me dito, pela própria 
circunstância. Eu morava na roça e eu ia estudar de carroça todos os dias na 
cidade. E essa minha mãe-de-santo estava morando uns tempos na cidade. 
Aí, eu tive uma febre muito febre. 
 
F. Outra vez você teve febre? Esse retorno para Iansã teve a ver com o fogo, 
a quentura da pele por causa da febre? 
 
M. S. Teve sim, depois isso foi explicado para mim. Manifesta-se através do 
corpo, do calor corporal, por causa do elemento fogo de Iansã. Então, eu tive 
essa febre novamente, eu saí da escola e fui para a casa dessa minha mãe-de-
santo, que é minha tia. Eu estava muito mal de febre, ela pegou um colchão e 
colocou no chão para eu deitar. Ela já era espírita. Aí ela disse para meus 

                                                 
33 Iansã e Ogum. 
34 Orixá secundário, que acompanha o principal. 
35Orixá principal, que predomina na vida da pessoa, dotando-a de características semelhantes aos 
comportamentos dos orixás. 
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irmãos irem embora que eu iria ficar lá porque eu estava com muita febre. 
No decorrer da noite eu tive vários pesadelos, e eu chamava pelo meu pai.  
 
F. Foi aí que você teve o desdobramento que você me contou? 
 

Mãe Silvana já havia me contado um episódio de desdobramento, como ela própria 

denomina, me explicando que seu corpo astral sai de seu corpo físico indo ao encontro do seu 

pai, o que será detalhado na parte que irei falar das experiências extáticas de Mãe Silvana. 

M. S. Foi sim. Foi aí que eu saí36 e fui onde estava meu pai. Ainda à noite, 
não estou muito certa, o meu pai veio. Eu me lembro por cima de ter ouvido 
eles falarem assim: “ela já está pronta”. Aí alguém falava: “ela ainda é 
nova”. A minha tia dizia que eu tinha que desenvolver, e meu pai dizia que 
era muito cedo ainda.  
 

Mãe Silvana diz que seus pais eram católicos nesta época, embora não freqüentassem 

a igreja, mas levavam os filhos para benzer. Seus pais temiam que ela se iniciasse por conta 

de sua pouca idade cronológica, como conta Mãe Silvana, além da preocupação de sua mãe 

em esperar sua menstruação para iniciar o desenvolvimento. Porém, há uma outra leitura 

acerca do tempo de iniciação que se faz por sua tia, que será sua futura mãe-de-santo, contada 

a partir desta marca que se faz presente no corpo como febre, manifestando-se pela segunda 

vez aos 11 anos, sendo compreendida como sinal da manifestação de sua Iansã. Orixás e 

humanos têm visões diferentes, porém não excludentes, sobre quando se daria o início do 

desenvolvimento de Mãe Silvana.  

M. S. Tanto que o fato de eu ter que menstruar para iniciar meu 
desenvolvimento é confirmado pelo Ogum Iara, que é o orixá da minha mãe-
de-santo. Mas a minha Iansã estava marcando que era necessário começar o 
desenvolvimento, com o sinal da febre. Mas, dentro dos preceitos da 
Umbanda não era permitido que se iniciasse antes da menstruação. 
 

Esta necessidade de se iniciar o desenvolvimento espiritual consiste em se aprender as 

doutrinas, que são os ensinamentos sobre a espiritualidade, como narra Mãe Silvana, e as 

obrigações correspondentes, sendo a maioria guardada em segredo. Desta maneira, como Mãe 

Silvana sinaliza, não era uma cobrança de sua Iansã para que ela começasse com 

                                                 
36 Desdobrou, saiu do corpo e foi encontrar o seu pai. 
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incorporações propriamente ditas, e sim de ser um início intelectual para Mãe Silvana, que 

está perfeitamente de acordo com a compreensão acerca do seu desenvolvimento.  

M. S. Nesta época mesmo veio minha menstruação, com 11 anos. Mesmo 
assim, a minha Iansã quis que eu continuasse o aprendizado, a doutrinação. 
Meu desenvolvimento de incorporações efetivamente se deu aos 17 anos.  
 

Com treze anos, Mãe Silvana conta que se iniciou efetivamente no terreiro, em 

Indiapora, fazendo quatro obrigações dentro de camarinha37: a vinculação, que é a oferta da 

matéria (do seu corpo) para Oxalá, significando que nenhum espírito pode fazer mal à 

matéria; o batismo, que significa a sua aceitação da religião; o amaci de Exu, que é a firmeza 

na esquerda para dar sustentação e o amaci de Oxalá significando o fortalecimento de Oxalá 

na mediunidade.  

As obrigações subseqüentes foram feitas no terreiro da mesma mãe-de-santo, só que 

em Vitória da Conquista. Segundo Mãe Silvana, sua mãe-de-santo transitava entre os seus 

dois terreiros, assim como ela própria, já que seus pais eram baianos e constantemente iam 

para Vitória da Conquista. Mas ambos os terreiros seguiam as mesmas doutrinas. 

Mãe Silvana conta que a sua feitura de santo foi feita já no terreiro de Vitória da 

Conquista e foi nessa altura que começou a colocar os orixás em terra, ou seja, incorporá-los, 

aos 17 anos. Nesta cidade, Mãe Silvana passou pelas três obrigações restantes, ou seja, a 

feitura de santo, que é a “edificação, construção, coroação do santo em sua cabeça”, como 

narra Mãe Silvana. Nesta sua 5a camarinha, foram servidas comidas para os orixás, que “são o 

alimento da matéria, sincretiza a junção da matéria com o espírito”, diz Mãe Silvana, e, 

complementando “o coração é o alimento do espírito”. 

M. S. Nesta obrigação de feitura de santo é a vinculação definitiva, que você 
vai guardar para o resto da sua vida. Na Umbanda se diz que é a edificação 
do santo, a unificação do seu santo e você, seu espírito. É quando vocês se 
tornam praticamente um, igual, o mesmo. Eu fiz com a Iansã, e o Ogum é o 
juntó, é como se numa hierarquia tivesse um diretor e um vice-diretor.  
 

                                                 
37 Quartos dentro dos terreiros onde são realizadas as obrigações com os filhos-de-santo. A maioria do que é 
feito é mantido em sigilo, apenas alguns aspectos podem ser explicitados. 
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F. A Iansã tem uma dimensão imensa na sua vida como um todo, em várias 
explicações para os fatos, a forma como você age, etc., a Iansã está colocada 
de maneira integral. 
 
M. S. Com certeza. Eu tenho um respeito enorme pela Iansã. Com o Ogum 
também, mas a Iansã sou eu mesma. Isso se dá pelo fato da Iansã que eu 
trago ser uma das mais puras, que é Onira (sic), que trabalha no tempo. 
Tanto que a obrigação dela você pode colocar no bambuzal, dentro do 
cemitério, onde for que ela vai pegar. Ela não tem tantos cruzamentos. A 
Egunitá traz uma certa dualidade com Ogum Megê38, a Iansã de Balé que 
está muito vinculada às almas. A Egunitá só aceita as obrigações dela no 
cemitério, a Bamburucema só embaixo dos bambus. 
 

Mãe Silvana conta uma série de qualidades dos orixás que vão moldando 

características lhes são próprias e, conseqüentemente, próprias dos seus filhos. Os orixás, ela 

explica, vão se diferenciando uns dos outros em alguma medida a depender das qualidades, 

mesmo que pertencendo a um mesmo orixá, como é o caso das qualidades que ela cita do 

orixá Iansã, que são: Egunitá, de Balé, Bamburucema e a Onira (sic), qualidade da sua Iansã.  

M. S. Então, você vê que cada uma tem um lugar, já a Onira (sic) não, ela é 
no tempo. 
 
F. Ela é livre, está aí outra coisa que você própria sempre diz, da sua 
liberdade. 
 
M. S. Por isso que eu digo que o filho traz muitas características do santo. 
Como eu tenho a Iansã Onira (sic), eu trago características um pouco da 
Bamburucema, um pouco da Egunitá, que é viver e conviver com pessoas à 
beira da morte. A Egunitá é quem retira os eguns39, ela transita. Já a Iansã de 
Balé é quem toma conta deles dentro do cemitério. A minha relação com as 
pessoas idosas é minha aproximação com a Bamburucema, já que a Onira 
(sic) é tempo e pode estar em todos os lugares. Porque a Bamburucema é 
considerada a avó da Umbanda, justamente por ser um espírito40 que vem de 
bastante idade. Tanto que em determinadas religiões é considerada a legítima 
Iansã, a Bamburucema. Ela reina nas matas, tem uma ligação com Oxum, 
Ossaim e Oxossi. 
 
F. Você disse que a Onira (sic) tinha relação com Oxum. 
 

Eu digo para Mãe Silvana da relação da Iansã Onira (sic) com Oxum porque numa 

entrevista anterior ela havia feito essa correlação, que fica mais clara e é complementada nesta 

conversa. 

                                                 
38 Ogum é citado nas qualidades Megê e Iara. 
39 Espíritos de pessoas que morreram. 
40 Mãe Silvana. compreende os orixás como sendo espíritos que já viveram. 



 

 

98 

 

M. S. Sim, porque como ela é tempo, ela reina em todos os lugares. Tanto é 
que em muitos terreiros, se não for buscado nos búzios, que não tem axé, ela 
pode ser confundida com Oxum. Pelo temperamento pacífico, porque é uma 
das poucas Iansãs que não traz aquele comportamento arrebatador. Porque 
Iansã, quando dá os toques41 nos terreiros, quando elas chegam, arrepia 
mesmo. É maravilhoso. A dança dela é maravilhosa, é agitada. A Onira (sic) 
é mais tranqüila. A única coisa que não dá para confundir de jeito nenhum, é 
a falta de organização. Pessoas de Oxum lava demais, arruma demais, já 
Iansã não, você percebe que é Onira (sic) porque a coisa mais difícil é eu me 
organizar.  
 
F. Ela fala ou não? 
 
M. S. Não. Ela fala através do erê, ou pra alguém que esteja apto para ouvi-
la, como a mãe-de-santo, ou a mãe-pequena. Ou até mesmo uma cambono 
devidamente feita, levantada42. Mas não para outras pessoas.  
 
M. S. A Umbanda explica cada preceito, diferente do candomblé. A 
incorporação também é mais profunda, e não superficial como no 
candomblé. 
 

Na 7a camarinha houve a confirmação sacerdotal, ocorrida após 30 anos de 

desenvolvimento, no ano de 2005, em que Mãe Silvana retorna ao terreiro de Ogum Iara na 

Bahia, desfazendo inclusive uma quizila43 do mar, que formava bolhas que queimavam, 

“como se eu tivesse jogado água fervendo no meu corpo inteiro, formam queimaduras 

mesmo”. 

M. S. Tive alguns episódios antes deste período, mas sem a doutrina. A 
minha primeira manifestação com espírito foi com uma Pomba-Gira Cigana, 
eu tinha de 14 para 15 anos. Quando é um orixá de luz, vem devagar, com 
cuidado. 
 

Mãe Silvana diz que a partir das obrigações pôde incorporar seus orixás nos dias 

certos, com os banhos correspondentes, ou seja, seguindo as orientações e já sabendo mais 

sobre a espiritualidade.  

M. S. A partir daí, os orixás já vieram doutrinados, eu já tinha seis anos de 
doutrina. Eles já não me derrubavam. Tinham algumas dificuldades, como o 
de meu caboclo Seu Tupinambá se assustar quando viu a luz elétrica, 
jogando o meu corpo para longe e desincorporando, porque ele era de outra 
época, se assustou. Mas os orixás já sabiam que não podiam fazer o mal, que 
seria revertido contra eles, que deveriam respeitar os outros. Eles sabiam 
utilizar a magia tanto para fazer o bem como o mal. Porque não há magia 

                                                 
41 Toques de atabaque que são tocados no ritmo específico de cada orixá. 
42 Médiuns devidamente preparadas com os rituais específicos para terem o conhecimento necessário para a 
compreensão dos santos e o que eles transmitem ao público. 
43 Proibição, interdição que acarreta problemas para o médium. 
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branca ou negra, magia é magia. O que muda, é a forma de utilizá-la. Para se 
desmanchar uma magia, você tem que saber como se faz. A magia é uma 
faca de dois gumes, você usa como você quer. 
 

Uma das preocupações expressas por Mãe Silvana se deve ao fato de que, por ela ser 

uma médium inconsciente e não se lembrar do que ocorre na hora dos atendimentos quando 

está incorporada, é de seus orixás não fazerem nenhum mal a ninguém, nem passarem coisas 

ruins para serem feitas, o que não ocorre, segundo o que ela me esclarece, justamente pela 

doutrinação. 

M. S. Quando eu comecei o desenvolvimento de incorporação os orixás já 
tinham consciência que a magia é única e que eles poderiam ter o livre 
arbítrio para escolher a forma como eles iriam usá-la. Mas se usassem de 
uma forma negativa, essa negatividade recairia não somente sobre eles, mas 
também sobre mim. A magia é manipulação de elementos, tem uma série de 
coisas que interfere e influencia. Então, não precisei ficar mais um tempão 
incorporando os orixás para que eles aprendessem, eles já estavam 
doutrinados. 
 
F. Como foram as suas experiências de incorporação no seu 
desenvolvimento? Tinham atabaques, giras, como era? 
 
M. S. Eu tive um desenvolvimento diferenciado, porque quando o espírito 
toma uma matéria não tem que ter necessariamente atabaque e ficar girando. 
Na doutrina que eu recebi, eu só não posso estar cruzada44, não ter nada 
cruzado. O espírito é uma energia vibratória, e quando ele vai tomar o corpo 
e você estiver com algo cruzado, vai ter uma série de interferências, não para 
o espírito, mas para a sua matéria que poderá sofrer algum dano. Ao 
contrário do que as pessoas falam, que é a cruz de Cristo, não é nada disso. 
Porque tem gente que fala que tem um espírito já faz assim com o braço, em 
forma de cruz. É para não ter um curto-circuito. Se você pega dois pólos de 
energia, um positivo e outro negativo, e coloca junto, dá um curto-circuito. É 
necessária uma postura corporal. À princípio, os orixás até giravam um 
pouco, mas como eles já vinham doutrinados, ela tocava o adjá45 e eles 
vinham. Eu não tive dificuldades de incorporações. E poder receber os orixás 
foi uma forma de eu dizer para as pessoas que eu não estava louca, que eles 
existiam, que estavam aqui e que elas poderiam falar com eles. 
 

Fez o desligamento daquele terreiro de origem e abriu o seu próprio. Durante esse 

período, namorou com um homem e engravidou aos 20 anos esperando o bebê nascer para se 

casar então aos 21 anos, conforme Mãe Silvana conta, pois não queria que as pessoas 

dissessem que ela somente tinha se casado por ter engravidado. 

                                                 
44 Com os braços e pernas cruzados. 
45 Espécie de sineta tocada pelas mãos da mãe-de-santo para auxiliar e estimular as incorporações. 
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Ela narra que gostava muito do homem com quem se casou. Teve três filhos e depois 

de oito anos se separou. Atualmente não está se relacionando com ninguém e diz que não 

gosta de rótulos que a classifiquem dentro de uma categoria sexual ou amorosa. 

M. S. Os orixás não vêem o sexo como algo proibido ou ruim, mas eles 
também não vêem o sexo como uma forma de degradação feminina. O ato 
sexual é para ser visto como algo bonito, e não para ser feito como algo 
vulgar no sentido de ser feito com várias pessoas ao mesmo tempo e por 
fazer, sem as devidas precauções, sem a pessoa estar envolvida, se 
comprometer e saber das conseqüências. Eles sempre me ensinaram essa 
postura com o sexo. Que forma você pode ter um sexo saudável? Tendo 
relações com um único parceiro, independentemente de ser de papel 
passado, casado efetivamente, ou não. Os orixás não são contra o divórcio ou 
a separação, mas são a favor de amor. Não quer dizer que tem que ser um 
único parceiro na vida, mas no momento em que se está com alguém, tem 
que se comprometer. 
 

A prioridade, segundo Mãe Silvana, foi sempre voltada para seus filhos, preocupando-

se muito com a segurança deles no que se refere de ela não estar com um homem que 

possivelmente pudesse lhes fazer algum mal. Por essa razão, diz que não queria se casar outra 

vez. A mãe-de-santo diz que depois que seus filhos cresceram gostou da vida de solteira e de 

ter maior liberdade, acentuando sua vontade de não se não casar mais. Pergunto a ela com 

quantos anos ela considerou os seus filhos crescidos para ela se sentir mais independente. 

M. S. Os filhos de Iansã [as filhas deste orixá] crescem mais rápido. Nós 
temos o discernimento de perceber mais cedo a individualidade dos filhos. 
Eu sempre vi meus filhos como seres individuais, como seres adultos. Mas 
estou sempre por perto olhando, verificando, sem dar muito na cara. Eu 
sempre disse a eles: “vocês podem caminhar”. Mostro a eles que não estão 
sozinhos, mas dou a liberdade de caminhar. Minha irmã mais nova me disse 
uma vez: “você sempre me deu a liberdade de caminhar, e a certeza de que 
nunca estava sozinha”. Eu coloco muito essas características como 
personalidade das mães filhas de Iansã. Elas dão a seus filhos a liberdade de 
poder escolher o que vão ser profissionalmente, em tudo. E dão a certeza 
que, caso aconteça algo, que não esteja de acordo, que não é o melhor, elas 
estão lá para ajudar. Eu sempre disse para minhas filhas: “eu não me importo 
que vocês tenham filhos, mas que vocês tenham a responsabilidade e 
maneira de cuidar”. Tanto é que todos estão trabalhando, estudam, já têm 
suas responsabilidades, aprenderam desde cedo. Eu não acho ruim uma mãe 
solteira ter vários filhos, eu acho ruim ela não ter condições de sustentá-lo. 
Eu mesma tenho vontade de ter mais filhos, se tivesse condições financeiras 
no passado teria. Hoje, eu pretendo futuramente adotar uma criança. 
 

Diz sentir orgulho dos filhos que tem e da educação deles.  
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Segundo Mãe Silvana, os orixás sempre a orientaram, mas a deixaram tomar suas 

próprias decisões, mesmo que estas fossem difíceis e acarretassem situações contrárias a sua 

própria natureza, por ser filha de Iansã, tornando-a uma pessoa independente.  

M. S. Eu sempre mostrei às minhas filhas para não dependerem de homens. 
Elas devem arrumar uma maneira de se virar na vida, com dignidade, através 
do trabalho. Um homem deve vir para somar, e não esperar que eles lhes 
sustentem. Então se você já é feliz, você recebe outra pessoa com mais 
responsabilidade. Mas se você responsabiliza outra pessoa por sua 
felicidade, nem você vai ser feliz nem o homem vai ser feliz. Eu sempre 
ensinei minhas filhas a serem felizes sozinhas, e o que vier será um 
acréscimo. Estude primeiro, tenha um trabalho, sua independência, e 
acrescente um marido. 
 

Segundo Mãe Silvana, a condição de filha de Iansã as dota de um inconformismo 

frente às situações que não lhes agradam, colocando-as de modo a questionar e mudar o que 

crêem aprisioná-las, por elas defenderem a liberdade de expressão e de ação acima de 

qualquer coisa, não suportando ficar sob o comando de qualquer pessoa.  

M. S. Eu amo natureza assim, com os bichos soltos, é bem coisa de Iansã 
assim. Eu não gosto de ver os bichos presos, me dá dó. Ninguém nasceu para 
viver em cativeiro. Eu fico aqui46 24 horas por dia, mas é porque eu escolhi. 
Agora, se eu estivesse obrigada, eu não conseguiria. Se eu ficar controlada 
por outros eu não tolero. Eu sempre tive um controle muito grande sobre 
minha vida, sobre o que eu quero, sobre o que eu faço, desde criança. 
Sempre assumi as responsabilidades do que eu faço, desde a minha criação 
de família que era muito grande, eu tive que aprender a me virar. Chorona eu 
não sou, é muito difícil eu chorar. Às vezes algo insignificante me faz 
chorar, o que para outras pessoas poderia não fazer. Por exemplo, quando eu 
vejo a falta de respeito com o ser humano, isso me choca. Eu já assisti muita 
gente morrendo, cuidei de muitas pessoas em fase terminal. Mas isso não me 
choca. Descaso das autoridades com as pessoas indefesas, eu não suporto 
ver. Porque o outro não mede as conseqüências dos atos sobre os que são 
dependentes, como os senhores mais velhos. Eu suporto a morte e encaro 
isso com naturalidade, mas isso de ver pessoas indefesas, eu fico muito 
impactada, me faz chorar. Outro dia uma senhora da clínica faleceu, e eu 
fiquei emocionada na missa. Eu vi os outros senhores idosos e me senti 
muito responsável por todos eles. Eu me emociono em ver os senhores 
idosos que são dependentes dos outros, frágeis, delicados, isso me comove. 
Há uma deficiência da parte do governo em lidar com esses idosos. E todos 
nós vamos chegar até esse estágio de fragilidade que eles estão.  

  
 
  

                                                 
46 No Lar dos Idosos. No dia desta entrevista estávamos em baixo de uma árvore com macacos que andavam 
soltos. 
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Iansã, o orixá de cabeça de Mãe Silvana, dá os contornos da maneira como esta mãe-

de-santo se posiciona na vida de uma maneira geral, por demarcar o seu jeito de ser, como ela 

própria destaca.  

M. S. As filhas de Iansã são amorosas ao extremo. Elas incentivam o estudo, 
a disciplina dos filhos, incentivam a andar correto, mas não exigem. Elas têm 
filhos, amam os filhos, mas não são boas cuidadoras dos filhos. 
Normalmente elas deixam essa responsabilidade para outra pessoa cuidar. 
Ela trabalha fora e paga alguém para fazer isso. Para ela ficar em casa, 
cozinhar, lavar, não é muito o estilo das filhas de Iansã. Mas em 
compensação se tiver que comprar uma briga, defender os filhos, elas fazem. 
Elas lutam, vão até o fim, mostram que eles não estão sozinhos. Elas 
mostram que os filhos podem caminhar sozinhos, mas não estão sozinhos. 
Eu acho que para educação dos filhos isso é ótimo, porque a gente prepara os 
filhos para enfrentar o mundo e a realidade. Tanto que filhas de Iansã 
mostram o que existe, mas também mostram as conseqüências. Elas não 
privam os filhos do mundo, não deixam de mostrar.  
 
F. Você acha que até por ser um orixá guerreiro, as filhas de Iansã preparam 
o filho para a guerra? 
 
M. S. Exatamente. Não para ela lutar as brigas dele, mas para ele poder saber 
fazer isso. Ela deixa claro que em qualquer circunstância ela vai estar do 
lado, mas a briga dele é dele. Jamais ele entra numa briga sem dar conta 
sozinho, porque a mãe confia no filho para isso. Não mascara o mundo para 
ver o que é suave. Tem uma forma direta de falar. Eu nunca poupei os meus 
filhos das dificuldades. Sempre mostrei a realidade, a situação como é. Isso 
acabou dando aos meus filhos um valor para o trabalho, tanto que os três 
trabalham. Então, eu mostrei a eles que não existe outra forma de ganhar 
dinheiro se não pelo trabalho. Iansã mostra muito a realidade, é muito pé no 
chão. Elas são sonhadoras, não vivem sem desafios, quanto mais difíceis os 
desafios é um incentivo de vida. Basta ver a clínica, o projeto da gente, para 
ver que o incentivo vem das dificuldades para serem vencidas. E isso nós 
ensinamos para os filhos, que não existem coisas impossíveis, existem coisas 
difíceis. Foi isso que eu passei, e é isso que eles seguem. Eu sempre fui uma 
mãe rígida, nunca gostei que eles ficassem conversando em portão. 
 

Mãe Silvana tem 44 anos, e vem de uma família com 10 irmãos. Atualmente só tem 

seu pai, sendo que sua mãe faleceu em maio de 2006. Em maio de 2007, Mãe Silvana fala da 

perda de sua neta antes de nascer.  

M. S. No dia em que eu iria ficar sabendo que tinha perdido minha neta, os 
orixás me avisaram. Eles falaram comigo e pediram para eu passar uma 
mensagem para minha amiga advogada. Disseram que uma pessoa muito 
próxima iria perder alguém e que era para ela dar um apoio. Falaram isso 
muitas vezes, mas não podiam dizer que era eu. Depois fiquei sabendo. 
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Mãe Silvana conta que é cabeleireira e costureira de profissão, mas já trabalhou em 

outros serviços para sustentar sua família, incluindo o cuidado com idosos, tanto em 

residências como em clínicas, que sempre foi o que mais gostou de fazer. É proprietária 

atualmente de um asilo particular, o Lar dos Idosos Gomes de Freitas, situado no bairro dos 

Fernandes, na cidade de Jundiaí, desde outubro de 2007.  

M. S. Filhos de Iansã não baixam a guarda nunca, não desistem, é difícil 
pegá-los desprevenidos. Sempre buscam o lado bom das pessoas, tentam 
ressaltar este lado. Com esse projeto da clínica me colocou energia, porque 
os desafios me deram energia. O fato de trabalhar, de estar sendo útil, de 
ajudar as pessoas, já faz parte da minha religião, porque a Umbanda é isso. 
 

Ela mora numa casa ao lado do asilo, deixando sua casa na favela para os seus filhos. 

Ela diz que está muito realizada com o seu atual trabalho, mas ainda tem um sonho de ter uma 

casa para idosos que não precise ser sustentada por eles ou por suas famílias. Sempre teve 

vontade de abrir a Casa de Misericórdia de Santa Bárbara, uma santa sincretizada com seu 

orixá Iansã, que é o tipo de asilo que ela deseja ter.  

M. S. Iansã é mãe por excelência, é a personalidade mãe por excelência. 
Oxum é caracterizada como a “mãe das crianças que brincam”, aquela que 
cuida dos vestidinhos. A Iemanjá, a “mãe geradora”, aquela que cria.  

 
Esta fala de Mãe Silvana esclarece o fato de ela não ter terreiros com trabalhos abertos 

ao público, com incorporações de médiuns e passes das entidades de maneira sistemática. O 

seu trabalho, como ela própria diz, é no dia-a-dia, ajudando as pessoas, esclarecendo sobre 

espiritualidade de um modo geral, mesmo que elas não saibam que Mãe Silvana é mãe-de-

santo. 

M. S. Eu sou médium de doutrina. Mas a doutrina não é restrita à 
mediunidade. Ela é restrita às pessoas de um modo geral, aos espíritos 
encarnados ou desencarnados. É como se no decorrer da minha vida eu 
tivesse algo para ensinar para alguém. Então, quanto eu mais souber sobre 
espiritismo e sobre a espiritualidade de um modo geral, mais eu vou poder 
uma boa doutrinadora, que é aquela que passa os ensinamentos. A minha 
mediunidade não está vinculada com o fato de ser chefe de terreiros. 
 
F. Com a pesquisa, então, você está contribuindo dentro de sua função. 
 
M. S. Isso, dentro do que eu fui predestinada. A doutrinação, a explicação e 
o ensinamento. Aqui, neste momento, eu já estou fazendo o que eu tenho que 
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fazer, que explicar, que é de alguma forma facilitar a maneira de ver e de 
fazer as coisas para outras pessoas. Não é restrito a um terreiro, a eu passar 
para dez, quinze médiuns, não. É no decorrer da minha vida é passar 
aprendizado para outras pessoas. E por incrível que pareça isso acorre o 
temo todo, com pessoas que querem aprender a lidar com idoso, mesmo com 
pessoas que têm alguma formação técnica. Estou me ensinando. Eu percebo 
o meu trabalho quando as pessoas naturalmente dizem que aprenderam algo 
comigo. Essa é minha visão. 
 

Sua mediunidade se situa em doutrinar, em ensinar sobre a espiritualidade, em auxiliar 

os outros, e neste sentido, eu com a pesquisa sou mais uma dessas pessoas que está 

aprendendo. 

Ela pôde me narrar situações de desdobramento, de visões, sensações corporais, etc., 

ou seja, uma série de situações de êxtase corporal que enriqueceram esta pesquisa e estiveram 

de acordo com a forma que ela própria trabalha a espiritualidade. 

 
A transcrição abaixo descreve a concepção de pessoa de Mãe Silvana:  

M. S. Há o corpo, o peri-espírito, onde tem o cordão que liga à matéria e o 
espírito. O corpo é feito de: corpo, peri-espírito e espírito. São interligados. 
O eu é uma trindade. A vida após a morte é concepção espiritual também, 
não só material. Dependendo da forma como você concebe a morte, a sua 
mente interfere na maneira como você ficará depois da morte. Os 
Testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam que precisam ficar no caixão 
até a hora do juízo final, então sofrem com isso. Porque eles, os espíritos, 
vão sentindo as sensações da carne que está em decomposição. Ainda 
sentem cheiro, e todas as coisas do corpo, porque não se desprenderam 
ainda. O que não se perde é o amor e o ódio, e é a partir desses dois 
sentimentos que a pessoa escolhe como voltar outra vez para a vida. Nos 
dois casos há dependência, mesmo quando se gosta muito de alguém, isso 
quer dizer que ainda se depende das coisas da matéria. Depois da morte tem 
uma escola doutrinária. O corpo é um fardo. Não tem como se afastar da 
matéria quando se está incorporado. Está ligado pelo peri-espírito. Eu presto 
atenção no meu corpo, sempre fico perto. Tenho um zelo pela matéria, não 
quero ter dano com o corpo. Eu tenho que cuidar da minha matéria, só tenho 
ela, preciso ter confiança no espírito que virá no meu corpo, o que ele vai 
fazer. 

 
Mãe Silvana se refere aos espíritos umbandistas por orixás, conforme o que ela me 

explica, e estão situados numa escala hierárquica: os santos de cabeça, no caso dela, Iansã e 

Ogum, que são equivalentes aos diretores de uma escola; os orixás de direita, que prestam 

atendimento, são como os professores, como caboclos, pretos-velhos, baianos e outros; e os 
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orixás de esquerda, as pombas-giras e exus, que são como os alunos, são os que mais 

precisam aprender, mas que também dão atendimento se necessário. 

M. S. Os erês são espíritos de alta perfeição. Oxalá é um ser perfeito, nunca 
pode ser incorporado. Exu é um orixá que só incorpora em pessoas que 
ficam com um destino ruim. Iansã é um orixá intermediário. Os exus 
ensinam a sobrevivência, o que não devemos fazer. Os orixás não são santos, 
porque são seres em busca de aperfeiçoamento. Para reencarnar, o espírito 
tem que ter consciência que morreu. O espírito é a inconsciência, um pedaço 
tem que ficar no sigilo, no mistério. Quando uma pessoa amputa a perna, 
ainda sente as sensações da perna, fica gravado no inconsciente. 

 
F. Então o orixá de cabeça é esse organizador, que muitos terreiros 
umbandistas só trabalham com os orixás caboclos, pretos-velhos, ignorando 
esse lado dos santos. 
 
M. S. Esses espíritos já viveram aqui na Terra, eles estão tentando se redimir 
de seus erros. Agora, se a partir de uma passagem aqui na Terra eles não 
conseguiram fazer isso sozinhos. Quem me garante que conseguiriam agora? 
Eles estariam mais suscetíveis a erros, porque agora são espíritos, têm um 
poder ainda maior. Precisam, então, de outros para dizerem como fazer. 
Obviamente como Cristo, como orixá maior, orixá supremo, ele também está 
ligado a esses orixás: que é Oxalá. Só que entre Cristo e esses espíritos 
também existe a força desses santos de cabeça, desses orixás evoluídos, que 
foram espíritos que já tiveram passagem, que já evoluíram na Terra, mas que 
têm uma evolução muito grande. E esses espíritos cuidam para que esses 
orixás sigam o caminho que eles devem seguir, para não prejudicar as outras 
pessoas, nem a si mesmo.  
 
F. Então a sua Iansã também é um espírito, que viveu, que teve uma história. 
 
M. S. Isso é muito discutido dentro da Umbanda. 
 
F. Mas qual a sua concepção? 
 
M. S. É que sim, ela foi um espírito que viveu. Até Cristo, que é Oxalá, teve 
uma passagem aqui na Terra. Tem a hierarquia entre os orixás. Primeiro são 
os santos de cabeça, como se fossem os diretores de uma escola, que no meu 
caso são Iansã e Ogum. Depois vêm os orixás, que são o Pai Jacó e os 
outros, como se fossem professores. Aí tem os alunos que são os da 
esquerda. Tem muitos mitos que falam dos orixás, mas isso é uma história 
inventada pelo homem. Como poderia um orixá que tem um nível 
superevoluído ter inveja, raiva, e essas coisas? Não existe isso. São 
inventados para dar um interesse para os outros, para atrair e chamar gente 
para os terreiros. Essa é a parte mistificadora. Como pode um espírito de luz 
ter essas fraquezas? A Iansã, que é do fogo, tem o ardor sexual, mas isso não 
quer dizer que as filhas vão sair fazendo sexo com todos. Fogo é renovação.  

 

5.1.1 Narrativas de experiências extáticas 

Sobre a incorporação (possessão), declara: 
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M. S. A incorporação só é completa quando inconsciente. Outras pessoas 
trabalham com irradiação, quando é consciente. Isso ocorre no candomblé. A 
Umbanda é mais completa. A incorporação vai depender do orixá. Há vários 
tipos, inclusive as cruzadas, quando dois tipos de energias vibratórias 
querendo se manifestar ao mesmo tempo. 
 

Sobre a incorporação de caboclo: 
 

M. S. Para a incorporação do caboclo: o corpo é preparado, é preciso 
concentrar, libertar a mente de qualquer resíduo material, firmando no 
espírito e no lugar da natureza, das matas. Captar a energia vibratória da 
natureza, sentir a força dos caboclos. Sinto a proximidade de outras pessoas, 
mas sabendo que são espíritos. Eu escuto a cachoeira, sinto o cheiro da mata. 
A minha natureza se enfraquece e vai se moldando a essa energia que vem 
de fora, gradualmente e vou perdendo a consciência. É necessário 
desprender uma energia vibratória muito grande, quando vai ter a 
incorporação. O sexo é considerado um pecado, porque se aproxima mais do 
carnal, nada muito espiritual. A carne vermelha está associada à vida, ao 
carnal. A bebida, o álcool dá dificuldade de percepção. Por isso é necessário 
ter abstinência desses elementos, 24 horas antes da incorporação e 24 horas 
depois. A energia vibratória fica impregnada no corpo, você carrega energia 
do espírito e ele leva a sua energia, um pouco dela, com ele quando sai do 
corpo. Pode haver problemas de saúde devido à má preparação. Porém, 
durante o ritual, a utilização de bebida relaxa o corpo, o espírito se molda 
melhor ao corpo. 
 

 Sobre a incorporação do Preto-Velho: 
 

M. S. Quando é o meu Preto-Velho que vem [incorpora], eu não sinto a 
minha vagina, nem os seios. O espírito não tem sexo. A dor é material.  Já na 
irradiação, tem a consciência. Na incorporação completa se perde. Passa a 
sentir as sensações do espírito que está se aproximando, mas um espírito 
pode mistificar, fingir que é um outro. O que dá para saber é pela sensação, 
apesar dele querer se passar pela forma de outro. A energia é o espírito, a 
forma como ele se apresenta pode enganar.  

 
 Mãe Silvana narra aspectos que favorecem ou não a incorporação. Porém, ela não se 

prende a esse único fenômeno. Fala de outras formas de se conectar com o espiritual, que são: 

o desdobramento, a visão e sensações de espíritos. Ela diz não ter muitos vínculos na Terra, 

por isso tem medo de fazer o desdobramento medo de morrer. Ela diz que só o faz quando é 

solicitado pelos orixás, saindo para buscar pessoas no mundo físico.  

 No episódio que se segue, ela narra o primeiro desdobramento que teve, quando tinha 

13 para 14 anos e morava com sua mãe-de-santo, no início de seu desenvolvimento espiritual.  

M. S. Eu estava com gripe e queria ver meu pai. Estava com medo de 
morrer, estava de cama, e meus pais moravam na roça. Foi então que eu me 
senti levantando, mas não sentia mais as dores e fui ver o meu pai. Quando 
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passou uma névoa, vi meu pai e caminhei com ele por uns dois quilômetros. 
Eu via, escutava e sentia que estava caminhando, mas não me via, apesar de 
meu pai estar correndo, com charrete e cavalos. De repente senti uma 
consciência que tinha que voltar e voltei a deitar no corpo.  
 

Ela descreve o fenômeno do desdobramento, em que fica consciente47 o tempo todo, 

fazendo uma mentalização, que consiste em se concentrar para o objetivo do desdobramento 

em que há a saída de seu espírito do seu corpo físico. “Não sei a forma do meu espírito”, diz 

Mãe Silvana, me explicando que o seu espírito não se enxerga a si próprio, somente pode ver 

o corpo físico dela.  

 
Eu lhe pergunto sobre qual é a diferença entre a incorporação dos orixás que dão 

atendimento dos seus orixás de cabeça, que são Iansã e Ogum.  

M. S. A diferença das incorporações entre os seus orixás pessoais e os outros 
não é a vibração, mas o sentimento. Porém, na incorporação da minha Iansã 
eu vejo uma luz muito clara, me senti no meio de muito vento, depois abriu 
um mundo na minha frente. Depois eu incorporei.  

 
Eu lhe pergunto sobre a incorporação de seus orixás, o que ela sente. Ela descreve 

algumas sensações e o modo como eles são. Primeiro fala de seu Preto-Velho: 

M. S. O Pai Jacó eu sinto mais emoção, sabedoria, amor, fraternidade, 
dignidade, trabalho. Ele está na quinta escala de evolução, é o mais evoluído. 
Tenho sensação de paz, tranqüilidade. Ele tem 147 anos, é meu mentor 
espiritual. É quem eu tenho maior afinidade.  
 

Sobre o Baiano: 
 

M. S. O Baiano é um demandeiro nato, desmancha os trabalhos. Muito 
ligado ao plano dos exus. São preocupados, alegres. Ele é mais moralista do 
que o Preto-velho, com ele tem que ficar tudo certo.  
 

Sobre sua Preta-Velha:  
 

M. S. A Preta-Velha é Menininha, é bem velhinha, a sua aparência é de mais 
ou menos 80 anos. Fala pouco. 
 

A respeito de suas Pombas-Giras, ela descreve: 
 

M. S. Madalena é uma pomba-gira Cigana, é espanhola, carrega uma certa 
melancolia. Sofreu muito em terra. O próprio pai quem a matou, não aceita 
incorporar, não gosta de ser chamada de puta, porque também não foi puta. 
Ela trabalha na vibração de Iansã. A outra pomba-gira é a Esmeralda. Ela 

                                                 
47 Lembra-se do fenômeno quando este ocorre. 
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tem um poder sobre a magia, foi queimada na inquisição. Era negra. Ela não 
tem vaidade, repuxa o rosto, o lado direito, que foi queimado, cicatrizado. A 
boca entorta de um lado, o rosto é deformado. 
 

Em certo momento da pesquisa eu estava centrando minhas indagações acerca das 

incorporações dos espíritos, ou orixás, como Silvana prefere chamá-los. Minhas perguntas 

iniciais seguem essa linha de raciocínio.  

Em conversa com Pai Jacó, faço anotações em caderno de campo, o que me ajudou a 

organizar as idéias e a seqüência das narrativas, mesmo porque ele fala pausado, tem muita 

tranqüilidade e estávamos a sós, situados em frente ao altar de Mãe Silvana, acompanhados 

apenas da cambona, o que diferencia da situação normal de giras abertas ao público, em que 

os atendimentos são mais dinâmicos e com uma maior movimentação de pessoas no terreiro. 

Silvana me informa que seu Preto-Velho é doutrinado, que gosta de conversar. 

Seguimos para o quarto nos fundos onde se localiza o congá, que é o local onde estão 

localizados todos os elementos utilizados nos rituais. Antes da incorporação de Pai Jacó, 

Silvana reza em voz bem baixa, depois faz um pedido de permissão a Pai Oxalá para abrir os 

trabalhos. Ela não dança, não há atabaques, nem cantigas. Nenhum grande movimento é feito 

por ela, somente um momento de concentração e depois ela incorpora. 

Quando o Preto-Velho estava incorporado, ele escuta alguém bater à porta e pede para 

a combona48 ir atender. Ela sai e depois retorna. Neste momento em que fico só com Pai Jacó 

ficamos em silêncio na espera da cambona. Quando ela chega, eu me dirijo e falo com ele: 

F. Salve Pai Jacó. Eu vim aqui falar com sua médium e saber sobre as 
incorporações, como elas ocorrem. Mas a minha intenção não é só perguntar 
para ela, e sim também para os orixás. Eu gostaria que o senhor pudesse 
falar a respeito, e também pedir permissão do senhor para os trabalhos. 

 
P.J. A mediunidade não desenvolvida gera problemas. É uma missão. Tem 
que chegar de qualquer jeito, todos têm, propositalmente de nosso Pai Oxalá, 
para a pessoa perceber, ter consciência. É pré-determinado em outro plano 
espiritual, mas há as escolhas. Quando a missão está sendo feita bem, há o 
prêmio, o merecimento. Todos os espíritos têm uma missão. A matéria é 
vista pelo espírito como uma limitação, não é prazeroso. Há as tensões da 

                                                 
48 Pessoa responsável em auxiliar os médiuns quando incorporados. Ficam ao lado, fornecendo o que os espíritos 
pedem durante os atendimentos. Fazem anotações quando necessário. 
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matéria, as doenças, dores, fraquezas morais, imperfeições. Há a maturidade 
dos espíritos. Passagem, até para preservar o espírito. Preto-Velho vai ficar 
até os últimos dias do cavalo porque ela facilita a incorporação, tem 
responsabilidade. A incorporação não é boa, não pelo aspecto físico, são 
mais as imperfeições de caráter, moral, psicológicas. É energia vibratória, 
todas as pessoas têm. A energia vibratória material atrapalha. O espírito não 
tem sexo, sexo é material, meio de procriação e de aliviar as tensões do dia-
a-dia. 
 

Pai Jacó, a seguir, fala sobre sua vida na Terra, quando era vivo: 
 
P.J. Eu fui capturado quando era jovem, trazido ao Brasil e vendo para 
outras pessoas. Fiquei no cativeiro em uma fazenda. A pessoa que me 
comprou já era mais evoluída, tinha uma forma mais cristã de se tratar.  
 

Pai Jacó já doutrinava espiritualmente, já era instrutor, mentor, como me já me 

informara Mãe Silvana. Ele pega a Bíblia que fica no altar de Mãe Silvana. 

P.J. O próprio mal é usado para o crescimento espiritual. O homem viaja 
para ver as belezas externas e não percebe. Deus se fez homem que viveu na 
Terra. Há o corpo, o peri-espírito, e o espírito. É o peri-espírito que faz a 
ligação, o fluxo espiritual. É uma coisa só. A incorporação é pelo peri-
espírito. O espírito passa vibrações, não passa a tomar totalmente o corpo do 
médium, não pode acontecer. Há espíritos com energias vibratórias 
diferentes. Há uma certa mistura [de espíritos], o mais forte vence o mais 
fraco, há eliminação. Quando se passa uma certa energia vibratória, há 100% 
de incorporação. Plano vibratório comanda [o espírito], mas não toma conta 
totalmente. Há os jeitos da médium, você pode perceber quando eu estou 
aqui que há alguns traços dela. Somente por último a cabeça, o livre arbítrio, 
há a opção pela consciência ou inconsciência, deve-se ter responsabilidade. 
Há maior facilidade de expressão, de interferência. Falar em transe de 
possessão é errado, não há possessão. Há aperfeiçoamento, harmonia com 
Deus. O corpo é um espaço que está sendo ocupado, mas nem todos os 
corpos têm um espírito. Tempo, espaço, limites, isso não existe no espiritual. 
É a matéria que dá esses limites. Somente com o conhecimento que há 
sabedoria para aprender. Há a grandiosidade, o esforço. A disciplina, o amor 
e a humildade para a evolução. Mediunidade não pode ser comercializada. 
Doutrinação e magia. 

 
Nas explicações de Mãe Silvana sobre Pai Jacó: 

M. S. Quando o Pai Jacó vem [incorpora], ele estranha a entrada, por causa 
das imperfeições desse mundo, que tem uma energia diferente de onde ele 
fica. É sentido, na matéria mesmo, esse choque. Mas há um respeito da parte 
dele comigo, ele aceitou vir, tem uma missão. E o respeito é mútuo. O Pai 
Jacó já orientava na senzala, morreu com 147 anos. Ele foi retirado da terra 
dele, não se afastou da fé, aceitou com resignação, já era evoluído na sua 
época, estudou mais. Quando ele tem que vir a terra, incorporar, não acha 
bom. Mais pelas questões morais, como um choque. Como se fosse um 
arquiteto que tivesse que fazer um serviço de pedreiro. A energia vibratória 
age num campo vibratório. Quanto se está num determinado plano de 
energia e tem que chegar num outro diferente, há um choque. Faz isso 
porque é missão. Mas é como estar no meio de bandidos sendo um policial. 
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O Pai Jacó, tem aquele jeito de balançar a perna e o braço, mas não é porque 
ele era assim, é para se fazer reconhecer em alguma imperfeição pelos 
outros. Ele mesmo não tinha isso, é para ter um reconhecimento que ele 
acaba fazendo esse tique, essa doença. 
 
F. Por que você diz tique e doença? 
 
M. S. Porque é um defeito, um jeito, que não é dele. O Pai Jacó poderia ser 
arrogante, não ser compreendido, porque é um espírito muito evoluído. Não 
tem essa de na incorporação você sair de perto, a matéria é sua. Não tem 
como você deixar outro tomar conta. Eu fico perto quando incorporo, para 
saber se vão usar a minha matéria direito. Hoje eu tenho confiança nos 
orixás, então eu não me lembro, mas estou presente, sei o que acontece.  
 

Fiquei um tempo sem ir à casa de Silvana. Em maio do ano passado (2007) sua mãe 

falece, o que deixa Silvana muito triste. Mantive contato por telefone, ela não incorporou 

muito durante esse ano, não abriu muitos “trabalhos”, como ela diz, retornaria somente em 

dezembro. Trabalha muito numa clínica para idosos, coisa que sempre fez. Tem poucos 

horários disponíveis. Sua filha engravida, fica alegre, e o bebê era para nascer em maio desse 

ano (2008). Em abril, ligo para ela e me conta que o bebê faleceu, já nasceu morto. Depois de 

um tempo, faço uma visita e segue abaixo o conteúdo do que foi falado. 

F. Como você diria sobre a incorporação? O que você puder falar. 
 
M. S. Não tem palavras para dizer. Mas, por exemplo, quando incorporo o 
povo d’água, sinto um choque térmico, banho de imersão. São várias 
sensações, arrepio, calor, tem outras [...] não dá para explicar. A 
incorporação é como se você estivesse recebendo uma descarga elétrica de 
pequenas voltagens, uma energia diferente do que você utiliza, sempre 
estranha, é uma outra carga de energia. Você sente na matéria, no corpo. 
Tem consciência dessa energia que está tomando o seu corpo. Você se 
prepara psicologicamente, através de oração, é positiva. Prepara a matéria, 
junto a Jesus, para que ela não sofra conseqüências, para que os orixás 
possam se manifestar. Não come carne vermelha, não faz sexo e nem toma 
álcool, cigarro ou drogas um dia antes e um dia depois de incorporar. Isso 
para se ter consciência do espírito que vem, que tipo de energia vai entrar, 
para isso o seu corpo não pode sofrer nenhum tipo de interferência 
energética que essas coisas causam, e podem confundir com o que vem de 
fora. E depois, o que é do orixá, um pouco fica comigo e um pouco do que é 
meu vai com ele, depois retorna tudo ao seu local de origem. 
 
F. Então é como se o corpo se estendesse, o que você chama de energia, 
como se fosse uma parte do corpo que se mistura, e depois retorna ao corpo 
de origem. 
 
M. S. É isso. Você veja [...] o caboclo que eu não recebo muito, Seu 
Tupinambá, ele é diferente do Pai Jacó. Eu tenho mais afinidade com ele, e 
não com o caboclo. Nem parece que ele é um preto-velho que fala errado, 
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ele fala perfeito, usa umas expressões diferentes, mais sofisticadas. O 
Caboclo já não tem tanta paciência, ele pergunta se você entendeu, e se diz 
que entendeu, ele pede para falar tudo exatamente como ele disse. Ele é mais 
bravo. Mas as pessoas normalmente se consultam mais com o Pai Jacó e 
com o Baiano, que é bem mais exigente e moralista do que o Preto-Velho. Já 
a Madalena, a Pomba-Gira, todo mundo gosta dela. Quando é trabalho para 
ler as cartas, é com ela. 
 
F. Mas e a alegria, porque o sexo não poderia, o orgasmo, e a alegria como 
fica? Pode ficar muito exaltada, por exemplo? 
 
M. S. Alegria não muda a energia, não confunde. O que não acontece com o 
orgasmo, por exemplo. Mesmo porque eu sinto uma alegria muito grande ao 
incorporar. Tem os espíritos mistificadores, que podem vir tentando enganar 
que são de luz. Por isso tem que desenvolver a confiança. A matéria não se 
tem controle, o que se desenvolve é a consciência. Por isso tem o trabalho de 
desenvolvimento para incorporar. Porque os orixás podem fazer o que 
quiserem com a matéria. 
 
F. Esses espíritos mistificadores eles mudam o que eles são, mudam a 
aparência? 
 
M. S. Não, é pelo que eles falam ou fazem você sentir, se você acreditar. 
Mas não de aparência. 

 
Confirmei, por telefone, alguns dados de campo sobre os assentamentos de seu congá. 

Ela me conta que tem uma boiadeira49, digo-lhe que isso é muito difícil de acontecer. 

M. S. Pois é. Ela é uma boiadeira, seu nome é Maria Madalena, faz um 
trabalho muito bonito. Ela procura e traz as pessoas, o seu campo de trabalho 
é esse. Ela procura espíritos perdidos e pessoas também. Ela laça as pessoas, 
como os boiadeiros fazem. 
 
F. E ela também é de Iansã? Digo isso porque ela lida com a morte, ou com 
gente que já morreu. 
 

 Eu me lembrei de que todos os orixás que Mãe Silvana trabalha ou vibram no campo 

vibratório de Iansã ou de Ogum, seus dois santos de cabeça. A associação de Iansã com a 

morte foi minha. 

M. S. Lida sim, ela é de Iansã, por isso lida com a morte. Uma vez ela foi 
procurar um rapaz que tinha problemas mentais e tinha se perdido de seus 
familiares. Ela estava incorporada e perguntaram para ela onde ele estaria. 
Ela sabia onde ele estava, e precisava dar alguns pontos de referência para as 
pessoas saberem dele. Ela disse que dava para escutar um “barulhento”, que 
é ônibus, que era onde ele tinha saído, onde estava, e foi parar num lugar que 
dava para escutar o mar. Eles [os parentes] foram atrás, descobriram que 

                                                 
49 A linha dos boiadeiros apresenta-se, comumente, como constituída exclusivamente por entidades masculinas. 
Portanto, creio ser importante ressaltar a presença da Boiadeira Maria Madalena na narrativa de Mãe Silvana, 
ilustrativa da capacidade da Umbanda para se recriar e se renovar. 
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perto da casa dele tinha um ponto de ônibus onde passava um ônibus que ia 
para Santos. Chegaram até lá e procuraram a polícia local que haviam 
localizado o rapaz, que estava perto do mar, e o tinham levado para uma 
instituição. 
 
F. Então a Boiadeira sai, vai atrás onde está o rapaz, o vê e dá essas 
características auditivas, de “escutou um barulhento” e “escutou o mar”. 
 
M. S. A Madalena dá um prazo, induz a pessoa que está desaparecida a 
procurar a família. Mas para isso é necessário que a pessoa perdida saiba 
onde a família mora. Uma forma de a Madalena ir atrás da pessoa é pelas 
roupas, porque têm energia vibratória da pessoa. Outra forma é pela foto da 
pessoa, a aparência física, ou senão por qualquer objeto pessoal, porque têm 
a energia vibratória. Ela identifica a pessoa a partir desses sinais. 
 
F. Então há alguns sinais do corpo, ligados pela energia vibratória, que 
fazem com que Madalena se guie até a pessoa. Quando você faz o 
desdobramento também segue essas pistas, não é? 
 
M. S. A energia vibratória sempre tende a voltar para o seu ponto de origem, 
ou seja, o corpo da pessoa. Cada um tem um tipo de energia vibratória, que 
nunca é igual ao outro. Esse é o mesmo fundamento da magia, que quando 
você quer fazer algum mal a alguém, coloca um pedaço de roupa 
impregnado da energia vibratória dessa pessoa na boca de um sapo, por 
exemplo, e costura sua boca. Quando esse começa a apodrecer, a pessoa 
também sofre o mesmo processo, porque tem essa ligação. Então, esse 
princípio pode ser usado para o bem ou para o mal. 
 

Mãe Silvana relata sobre um episódio de desdobramento a seguir: 
 
M. S. No desdobramento eu tive uma idéia esses dias, que antes eu não havia 
me dado conta. Eu não vejo o que há atrás de mim, só na minha frente. É 
como se eu fosse uma câmera, que olha tudo, não vejo o meu próprio 
espírito. Eu até queria saber se para as outras pessoas também é assim. Para 
sair do corpo eu sei sair, vejo o meu corpo deitado, mas não o meu espírito. 
Porque energia não dá para se ver. E quanto ao menor sinal de risco para a 
matéria, o espírito volta para o corpo rápido. A volta é sempre muito rápida, 
eu não tenho muita noção. Para sair o tempo não existe, nem o espaço. Eu 
posso passar imediatamente de um lugar para o outro, mentalizando antes 
onde eu quero ir, e já estar lá. É um mundo à parte. Causa um 
estranhamento. 
 
F. Você me disse uma vez que não gostava de fazer o desdobramento. 
 
M. S. Não gosto. Sou muito pé no chão. E acho que as pessoas não estão 
preparadas para lidar com a morte, então é uma situação parecida. A cabeça 
não se prepara para isso, por isso eu não gosto. 
 
F. Mas você sente alguma sensação desagradável ou é mais o psicológico? 
 
M. S. É mais a sensação desagradável por causa da idéia, e não porque me 
sinto mal. E quando é para fazer um descarrego em alguém, eu não preciso 
fazer isso incorporada. Pode ser através do desdobramento. Mas daí eu 
carrego toda energia negativa comigo, e quando volto para o meu corpo 
trago tudo junto. 
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F. E como você faz para não ficar com isso? Como descarregar? 
 
M. S. Pelos banhos com ervas adequados de defesa, rezando. Eu não gosto 
do desdobramento porque é a mediunidade que eu menos utilizo. Eu também 
tenho a visão, que não é de premonição, no meu caso. Eu vejo os orixás e 
outros espíritos. Eu os vejo e às vezes os sinto nitidamente, e esses espíritos 
se mostram da maneira como foram na terra. O espírito mesmo não tem 
sexo, e quanto mais evoluído menos medo ele passa para aquele que o vê, 
porque não quer assustá-lo. Ao contrário dos que são menos evoluídos. Estes 
podem se mostrar como fizeram a passagem50, ou seja, se tiveram algum 
ferimento eles mostram isso no corpo, o que não acontece com um espírito 
mais evoluído, que pode “mascarar”  com outra aparência, mais suave, a sua 
aparição. O espírito é uma energia vibratória, que para se fazer visível para 
os outros depende de nós desprendermos da nossa própria energia que se 
mistura com a energia do espírito. Isso acontece com maior freqüência 
quando temos medo de vê-los. Daí, desprendemos mais dessa energia que se 
une ao espírito que vai ganhando a sua forma, se mostra visível. 
 
F. Mas o espírito que se mostra ele o faz de acordo com o que a pessoa 
“quer” ver ou ele se mostra como ele é? 
 
M. S. Ele se mostra como é, mas pode amenizar a aparência ou piorar, a 
depender de seu grau de evolução. 
 
F. Mas também do tanto que o outro desprende de energia, em decorrência 
do medo, por exemplo. 
 
M. S. Isso sim. Mas o espírito se mostra como é.  
 
F. É assim também na incorporação, você sente o que se aproxima de acordo 
com essas energias vibratórias emanadas do espírito? 
 
M. S. É assim mesmo. Mas na incorporação é diferente. Quando se vai 
incorporar um orixá, ele desprende esses fragmentos de energia vibratória, 
que diferem a depender do tipo do orixá. Se ele é mais ligado às matas, a 
Oxossi, se é um caboclo, por exemplo, eu sinto o cheiro da mata, sinto o 
frescor das flores, ouço o canto dos pássaros, ouço o barulho da mata. Eu 
também sinto a velocidade do caboclo, como se eu estivesse correndo. 
 
F. É como se você se transformasse no espírito que vem, numa espécie de 
espelhamento, você fica como o espírito se apresenta. A velocidade é do 
caboclo, mas que você sente como sendo sua. 
 
M. S. É isso sim. 
 

Em conversa com Mãe Silvana, ela me narra um episódio com sua Iansã, sua santa de 

cabeça, que envolvia fogo. Eu liguei o gravador para melhor registrar.  

M. S. Eu abri um trabalho, uma sessão de cura. Nessa sessão, eu nunca tive 
um congá51, um espaço muito grande prá trabalhar, o trabalho mais 

                                                 
50 Quando morrem. 
51 Local sagrado onde se realizam os trabalhos espirituais na Umbanda. 
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especificamente eu estava fazendo na sala da minha casa. Vieram umas 
moças que estavam com um problema no pé, com inchaço no pé e o meu 
Baiano começou a passar um remédio preparado pelo meu Preto-Velho que é 
um remédio de ervas, mas no álcool. E essas moças, sendo uma irmã de um 
compadre meu, e elas começaram a fazer trocadilhos, como eu posso te dizer 
[...] eu não me lembro muito bem, já faz muitos anos. Então estava o meu 
ex-marido, na época ele era meu cambono, ele que auxiliava os orixás, tava 
essa irmã do meu compadre e mais duas moças. E elas começaram a dar 
muita risada. O meu Baiano estava junto rindo, mas do ponto de vista da 
Iansã aquilo não era um trabalho espiritual. Tava indo para um caminho, por 
um rumo que ela não esperava dentro da casa dela. Então ela avisou para 
parar, e elas continuaram a agir da mesma forma. 
 
F. Como ela pediu para parar? 
 
M. S. Eu estava incorporada do meu Baiano e ela chegou a suspender o orixá 
[...] 
 
F. Ele [o Baiano] saiu? 
 
M. S. Saiu, ela deixou trazer o erê52, que veio trazer a mensagem dela, e o 
erê passou: “a Iansã não está gostando”. Mas deixou o orixá53 para continuar 
os trabalhos. O erê passou o recado, depois se retirou, e voltou o Baiano. Só 
que a conversa continuou no mesmo patamar. Pelo que as pessoas me 
explicaram depois, num barravento ela tirou o baiano, ela suspendeu o 
baiano, levou o Baiano [...] 
 
F. O que é um barravento? 
 
M. S. O barravento seria algo rápido. 
 
F. E é um toque de atabaque também. 
 
M. S. É um toque de atabaque também. E ela tirou o Baiano e ela 
incorporou. Eu não me lembro de nada. Ela pegou o vidro de remédio, 
aquele vidro de álcool [...] 
 
F. Onde foi isso? 
 
M. S. Foi na Vila Rica, onde eu morava. Foi na sala da minha casa, não no 
congá. Tinha uma porta na frente, meu quintal era bem grande, e ela pegou o 
vidro de remédio e começou a girar como se fosse uma tempestade dentro 
daquele álcool com fogo. E as pessoas que assistiram essa situação, correram 
e ficaram de fora, olhando. 
 
F. E tinha fogo, é isso? 
 
M. S. Tinha fogo, o álcool queimou todinho. Queimou toda a minha roupa e 
não me queimou. O fogo ficou na saia, para você ter uma idéia, daqui para 
baixo não se enxergava [sinalizando da cintura para baixo]. Enxergava uma 
tocha de fogo girando! E em volta da casa, em volta da sala. Do jeito que ela 

                                                 
52 Mensageiro do orixá, apresentando-se como criança, é quem fala no lugar do orixá quando precisa passar uma 
mensagem. 
53 Neste caso, o orixá que ela se refere é seu Baiano. 
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colocou o fogo, o fogo apagou. Apagou que não queimou um pano, um jogo 
de lençol, nada dentro da minha casa. E tinham pessoas presenciando. Isso é 
doutrina. A Umbanda, a doutrina umbandista, ela exige é uma coisa 
maravilhosa. Nessa época eu já tinha minhas obrigações e os orixás já eram 
todos que já tinham passado pela doutrina devida, pelos fundamentos 
devidos, então o baiano não poderia estar se comportando daquela forma, 
ainda que ele estivesse influenciado por espíritos negativos que estariam 
acompanhando aquelas pessoas. Ele não poderia ser envolvido da forma 
como ele estava. 
 
F. Então, a mensagem da sua Iansã foi para o seu Baiano e para as pessoas 
de lá? 

 
M. S. Sim, ele estava trabalhando, mas tinha alguém que reina, que toma 
conta, que não é casa de ninguém. Não dá para chegar e eles fazerem o que 
bem entenderem, tem uma lei maior, uma hierarquia que tem que ser 
cumprida. É uma escola onde tem diretores, professores e alunos, os 
faxineiros, tem tudo uma hierarquia que tem que ser cumprida e a Iansã 
mostrou isso. Os orixás de cabeça da Umbanda não são pacíficos, da forma 
como muitas pessoas pensam. Existem terreiros de Umbanda que dizem 
categoricamente que não existem santos de cabeça. Às vezes uma pessoa 
traz um preto-velho e trabalha a vida inteira assim e eles não buscam o 
desenvolvimento da forma como tem que ser. Porque na Umbanda não é 
importante esse mentor espiritual, esse diretor, esse organizador. 

 
F. Como esse do pegar fogo. 
 
M. S. Exatamente. 

 
F. Ela veio, pôs fogo, fez um trabalho espiritual, e pelo jeito ela passou uma 
mensagem. Como você fez a leitura do que ela fez? 
 
M. S. No meu ponto de vista ela quis mostrar para as pessoas que é um 
trabalho sério, não só para as pessoas que estavam ali, mas também para o 
próprio orixá que vem sobre as ordens dela, sobre a proteção dela, que ali 
tinha uma dona, que ele estava trabalhando ali, mas ele estava sendo 
supervisionado. Tinham espíritos ali supervisionando, e caso ele não agisse 
de acordo, que ele estaria sujeito a punições. Mas isso não era suficiente só 
para ele ouvir, as outras pessoas ali tinham também que receber essa 
mensagem: “Respeitem a minha casa, vocês estão dentro da casa de Iansã”. 
 
F. O interessante é que foi fogo o elemento que ela usou. 
 
M. S. O fogo dentro da Umbanda é o elemento destruidor do mal, então 
quando você quer queimar, acabar com uma magia negativa, você acaba 
utilizando o fogo. Depois do fogo sempre renasce alguma coisa boa. Ela fez 
uma limpeza naquele ambiente, de queimar as energias negativas. Depois 
dessa data eu nunca mais tive um problema, por menor que fosse, com o 
Baiano. Porque até então, ele era muito indisciplinado. Ele falava coisas que 
de repente, no meu ponto de vista e até no ponto de vista da Iansã não 
estavam de acordo com o que se espera de um orixá. Então, a partir dessa 
data ele passou a ter um respeito muito maior com a casa que ele trabalhava, 
porque ele sabia que a partir de então, ou ele seguiria a doutrina da forma 
como é, ou então ele seria [...] 
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F. Você tinha quantos anos nessa época? 
 
M. S. Uns vinte e quatro, vinte e cinco. Eu estava com quatro anos de feitura 
de santo, era muito nova, muito recente.  
 
F. Mas já tinha toda a sustentação, porque para ela fazer isso e não acontecer 
nada [...] 
 
M. S. Eu já tinha camarinha, ela já estava coroada na minha cabeça, já tinha 
feito a coroação da Iansã como mãe suprema da cabeça, como dona do 
ambiente que eu estivesse trabalhando. E ela mostrou isso de uma forma 
muito clara, e mostrou para outras pessoas, e foi uma mensagem muito clara, 
ela não estava gostando, avisou que não estava gostando, depois veio 
pessoalmente para dizer: “Eu não estou gostando, eu falei que era para 
parar!”. 
 
F. Quando você desincorporou, o que você sentiu? Como você viu? O que 
aconteceu com você? 
 
M. S. Aí do jeito que ela veio ela foi embora também. Então, o que 
aconteceu, eu fiquei no meio da sala e olhava para as pessoas assustadas do 
lado de fora, mas só eu estava na sala. Eu estava parada. Eu pensava: “mas o 
que aconteceu?” E eles me olhavam assustadíssimos porque não esperavam 
aquela reação, estavam levando na brincadeira realmente. Ficou um plano de 
vibração muito ruim e ela mostrou. 
 
F. Você sentiu algo no seu corpo, no ambiente? Você teve alguma percepção 
diferenciada? 
 
M. S. Não, só depois que ela foi que eu sabia que não tinha sido um orixá 
usual que tinha ido embora, que tinha sido a Iansã ou o Ogum. 
 
F. E por quê? 
 
M. S. Pelo tipo de vibração que fica. Quando você recebe um caboclo, um 
preto-velho, você recebe um tipo de energia vibratória. Com o passar do 
tempo você passa a identificar essa energia. Com a Iansã dá uma sensação de 
leveza, fica com o corpo leve, é como se tivesse acabado de tomar um banho 
muito fresco numa tarde de calor. Muito agradável.  
 
F. Interessante a frase porque é um frescor num dia de calor. Ela trouxe o 
calor e depois foi embora. É o vento, parece que depois ela refrescou. 
 
M. S. Exatamente, ela refrescou. É uma coisa muita interessante. Mas esse 
frescor, serenidade, a Iansã traz, ainda que seja um orixá muito agitado, ela 
traz essa agitação, essa gesticulação muito grande, os filhos de Iansã 
gesticulam muito. Ela traz também uma serenidade, uma superioridade 
natural. Então você sabe que foi um espírito superior que esteve. 
 
F. O trabalho que eu estou fazendo tem a ver com isso. O corpo não é só essa 
matéria, mas são essas sensações que abarcam essa matéria. Quando eu te 
pergunto sobre o frescor é sobre isso que ficou. Parece ter uma vinculação 
entre o seu corpo, o espírito, o peri-espírito e essa vivência com o seu corpo, 
com o orixá. 
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M. S. E esses sinais não são só a matéria, não é algo que você sente na 
matéria, você sente nos outros sentidos também, como no cheiro, você sente 
cheiros diferenciados que você tem convicção que não é um cheiro normal 
do seu cotidiano. Você ouve [...] 
 

Mãe Silvana descreve sensações pertencentes a um plano que não é o da realidade, do 

cotidiano como ela diz, no sentido de não terem causas em coisas concretas. A separação que 

faço, na minha fala dirigida à Mãe Silvana entre “plano real” e “plano espiritual” foi para 

tentar compreender que as sensações que ela tem pertencem a uma dimensão diferenciada, 

mesmo que ligadas aos sentidos. São pertencentes ao plano espiritual e os médiuns são as 

pessoas capazes de captar esses odores, visões desse outro plano de existência, como eles 

próprios explicam. O que poderia ser lido como uma alucinação dentro de teorias 

psicológicas, por não abarcarem um plano da realidade concreta, ou por qualquer fenômeno 

psicológico capaz de “distorcer” a realidade, alterando sua percepção radicalmente com 

certezas a partir da experiência vivenciada, em nosso trabalho será visto como um fenômeno 

como tal, pois assim é tratado pelo próprio médium, no caso a mãe-de-santo Mãe Silvana. Os 

dados de campo nos elucidarão acerca de elementos perceptivos que são sentidos e as 

explicações possíveis dadas pelo sujeito.  

 

Houve uma experiência de êxtase de Mãe Silvana que se ligou com a morte de sua 

mãe biológica, ocorrida em maio de 2007. Ela fala da morte de sua mãe, que ocorrera na 

época em que eu realizava a pesquisa, e foi sem dúvida muito triste para Mãe Silvana que 

tinha uma forte relação com sua mãe. Ela dá explicações de como a morte foi sentida por sua 

mãe, pois segundo o que Mãe Silvana narra, ela pôde, como médium, acompanhar essa etapa. 

“A minha mãe que era Testemunha de Jeová, mas antes era espírita, ficou mais fácil aceitar e 

sair da situação”, conta Mãe Silvana. 

A situação refere-se à etapa da morte que é sentida pelo espírito de sua mãe. Mãe 

Silvana me explica que a depender da crença, a etapa da morte pode ser mais fácil ou mais 
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difícil de ser passada. Quanto maior é a importância que uma pessoa dá para as questões 

materiais, como a própria Mãe Silvana conta, mais vinculada a pessoa fica na terra evitando 

se desligar para que seu espírito tome o rumo devido.  

M. S. Minha mãe se desvinculou totalmente, foi mais simples, não foi tão 
difícil dela reconhecer, ver que estava errada em pensar que tinha que ficar 
lá, no caixão, parada. 
 

Sobre o episódio do desdobramento, conta-me Mãe Silvana: 
 
M. S. Uma coisa interessante entre o sentido, entre matéria e espírito. Eu fiz 
um desdobramento semana passada, e fui até onde está minha mãe. E não foi 
bom. Eu a encontrei num ambiente totalmente estranho à minha 
espiritualidade, e isso me chocou um pouco. Porque eu a encontrei numa 
casa, abandonada, no meio do nada. E quando eu cheguei, eu perguntei para 
ela por que ela estava ali. Eu falei: “mas mãe, a senhora não deveria estar 
aqui, por que a senhora está aqui?” E ela me respondeu que ali não era tão 
longe assim, que eu achava que era longe, mas que não era tão longe assim e 
que ela estava bem lá. Ela estava deitada numa cama, de tábua, de madeira 
rústica, dentro da casa não tinha nada, ela não estava bem. Dentro do 
entendimento da espiritualidade eu sabia que ela não estava bem. Mas ela 
não estava com essa noção. Mas aconteceu uma coisa muita interessante. Se 
eu como pessoa visse a minha mãe aqui na terra eu entraria em pânico, 
desespero. Eu ia pegar ela, colocar nas costas e vir embora. Em nenhum 
momento que eu estive com ela eu não tive pena dela. Eu também não tive 
vontade de tirá-la de lá, e eu também tive a sensação que ela estava passando 
por isso porque precisava.  
 

Complementando: 
 
M. S. Eu não entendi ainda, talvez esse entendimento venha depois. Eu só 
reclamei que era longe para eu ir até lá. Era uma casa no meio do nada. 
Minha mãe tinha uma pessoa cuidando dela, uma enfermeira, essa pessoa 
estava de branco. Ela [sua mãe] me disse assim: “não é tão difícil vir aqui, 
pergunta para [...]”, só que eu me esqueci o nome dela. E essa pessoa 
cuidava bem dela. Era um espírito bom. O que eu não entendi era o porquê 
de ela estar sendo cuidada dessa forma, porque pelo entendimento do 
espiritual, até da vivência do desdobramento que eu tenho, o plano espiritual 
que acolhe esses espíritos não é bem assim, totalmente isolado. Por que ela 
está assim? Então é muito estranho. Mas ela também não demonstrou, em 
nenhum momento, estar não gostando daquela situação que ela estava, eu vi, 
achei estranho e não tentei mudar. Isso foi o que mais me surpreendeu, 
porque o fato de ser minha mãe e nem é da minha natureza agir assim. Se 
fosse numa situação comum, eu teria tentando me informar por que ela 
estava naquela situação, mas eu aceitei isso com uma naturalidade muito 
grande.  
 
F. Ela estava igual? 

 
M. S. Igualzinha, o mesmo modo de falar, mesmo jeito, eu sabia que era 
minha mãe. Eu via minha mãe só que não com vínculos de mãe e filha. Era 
como se ela fosse um espírito como outro qualquer. 



 

 

119 

 

 
Mãe Silvana vai se mostrando completamente inconformada por não poder ajudar sua 

mãe, em nem se preocupar com ela na hora. Ela fala muito a esse respeito, não se 

conformando de não ter ajudo sua mãe, principalmente pelo fato de não ter tido atitude 

alguma, nem tampouco ter sentido algum tipo de sentimento com relação à sua mãe. 

F. Quando você desdobrou, você sabia que iria encontrar sua mãe? 
 
M. S. Sabia, eu fiz o desdobramento para saber onde ela estava, foi 
consciente. Mas eu esperava encontrar ela numa escola doutrinária, num 
lugar com mais pessoas, no convívio de mais pessoas. E eu fiquei mais 
impressionada pelo fato de minha mãe ter sido Testemunha de Jeová, de ela 
acreditar que o espírito fica num único lugar até o dia do Juízo Final. Isso já 
foi uma dificuldade muito grande para os orixás terem tirado ela dessa 
sepultura. Mas depois eu a vi como se ela estivesse em outra! 
 

Mãe Silvana narra, numa outra entrevista, que sua mãe ficou presa à sepultura onde foi 

enterrada logo que morreu, explicando-me que era por acreditar que deve-se ficar no mesmo 

lugar até a hora do Juízo Final. 

M. S. Então ela saiu dessa sepultura matéria, terra, e foi para outra. 
 
F. Você acha que o que influenciou isso foi o fato da maneira como ela vê a 
morte? 
 
M. S. Eu acho que sim. Eu fiz várias suposições. Uma delas é de que ela 
estaria num lugar onde ela já viveu antes. Porque às vezes têm espíritos que 
não se desligam da matéria totalmente. Eles procuram ambientes e pessoas 
que eles mais gostam ou lugares que eles já foram mais felizes. Apesar de eu 
não entender como ela pode ter sido feliz num lugar desses. E eu senti ela 
muito ligada à matéria, ela falava como se ela tivesse vivendo aqui, depois, 
não naquele momento. Ela falou que tinha uns potes de creme, que eu tinha 
que vender esses cremes, que me renderiam cerca de 700 contos. A minha 
mãe tinha o hábito de falar de dinheiro como “contos”.  
 
F. E você tem esses cremes? 

 
M. S. Não tenho. E ela me falou isso eu já estava saindo. Eu fiquei na janela 
olhando ela naquele quarto, falando dos cremes, o que é muito material, o 
que me preocupou quando eu voltei. Porque pelo tempo que ela já fez a 
passagem 54, ela se apegou muito ao material. Isso foi um desdobramento, eu 
tinha consciência que era ela. E eu tive, depois disso, um sonho com ela. Aí 
já foi diferente. Eu sonhei que eu queria chegar até ela, tentava e não 
conseguia. Por fim, apareceu um carro, chovia muito, era uma estrada de 
terra vermelha, onde tem uma terra muito vermelha, cheia de lama. 
Apareceu um carro que deslizava em cima da lama, e ele me levaria até onde 

                                                 
54 Quando Mãe Silvana me faz essa entrevista, fazia um ano e três meses da morte de sua mãe. 
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ela estava. Só que do lado dessa estrada tinha um rio, que transbordava. 
Então você não sabia o que era a estrada e o que era o rio de água muito 
vermelha. Deu uma certa hora que o carro chegou a cair dentro desse rio. 
Conforme esse carro caiu no rio, eu me vi no sonho ao lado dela. Ela estava 
numa casa também com fogão de lenha, estava muito magra, e ela estava 
toda suja de sangue. Ela estava evacuando sangue. 
 
F. Vermelho tem para todo lado. 
 
M. S. Então, e quando eu cheguei no lugar, tinha o fogão de lenha e em cima 
tinha uma corda com carnes penduradas, carne seca também, e ela ia no 
banheiro, e eu falava: “mãe, por que a senhora está com essa infecção 
intestinal?”, e ela me disse: “é por causa da comida que eles me dão aqui, 
não está me fazendo bem”. “Então por que a senhora come isso?”. “Porque 
só tem isso para comer”. “Mas tem carne aqui, por que a senhora não come a 
carne?”. “Essas coisas que estão aí eu não posso comer, eu só posso comer o 
que eles me dão”.  
 
F. Mas o que eles davam para sua mãe? 
 
M. S. Ela não falou. Eu também conversei sobre isso com os orixás, e eles 
falaram a mesma coisa, que foge ao conhecimento. Mas seja lá o que for que 
esteja acontecendo eu sei que não é coisa boa. Esse sonho pode estar 
relacionado com o desdobramento. Então, eu fiquei preocupada com ela e eu 
tive esse sonho. Mas pode ser também que, em sonho, eu tenha ido onde ela 
está. Só que se for um lugar onde ela está, tem outras pessoas que ainda 
vivem, junto dela. Porque estava meu cunhado e minha irmã. São pessoas 
que estão com meu pai. É onde o meu pai está. No sonho, a casa onde minha 
mãe estava, era deles. Eles estariam dando a comida para ela, que estava 
fazendo mal, e a minha irmã é Testemunha de Jeová. 
 
F. O que você pensou disso tudo. 
 
M. S. Então, meu pai está lá, ele está melhor. Eu imaginei não sendo a minha 
mãe exatamente, mas meu pai. Mas o meu pai está bem. É uma coisa que 
não tem uma explicação lógica. O meu pai está louco de vontade de vir para 
cá, de vir embora, as minhas irmãs acham que é melhor ele ficar, porque ele 
tem o atendimento médico melhor lá. Todo apoio e assistência médica a hora 
que ele precisar, coisa que aqui a gente não poderia dar. Então o fato de ele 
estar lá não significa que ele está abandonado. Nós vamos cuidar dele onde 
ele estiver, e é melhor lugar para ele estar. Só que ele não quer ficar lá, quer 
vir para cá, para a casa dele. Talvez a dificuldade desse caminho tortuoso 
seja a vontade de ele vir, de ele estar se sentindo sem um caminho para 
chegar até a casa dele. E por isso ele fica onde ele está. Então eu relacionei 
esse sonho muito com o meu pai. E na mesma semana que eu tive esse 
sonho, na noite que o Seu Alcindo, o senhor que eu estava tomando conta, a 
minha irmã ficou na casa com a esposa dele. E nessa noite a minha mãe veio 
até ela, na casa dela, lá onde minha irmã estava trabalhando. Minha mãe 
veio, se sentou no sofá, do lado da minha irmã que fechou os olhos e 
começou a rezar. Ela falou: “pode rezar, eu espero você terminar sua 
oração”. A minha irmã conversou com minha mãe do jeito que a gente está 
conversando aqui. Ela viu minha mãe sentada e ficou apavorada. E minha 
mãe falou: “pode rezar, eu não vou sair daqui até falar o que eu tenho para te 
dizer”. E daí a Adriana falou: “mãe, é a senhora mesmo?” e pegou na mão 
dela. E ela disse: “Sim, sou eu mesma, e eu vim para te dar um aviso. Eu não 
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vou deixar minhas duas filhas serem criadas no meio da bagunça que elas 
estão”. 
 
F. Que duas filhas? 
 
M. S. Mas aí ela não falou, a minha irmã também não sabe explicar como ela 
foi embora. Ela já não estava mais ali, acendeu as luzes, disse que sentiu a 
presença dela ainda na sala. E aconteceu que ela me ligou no outro dia 
desesperada, eu estava saindo para ficar com o Seu Alcindo. Nós temos que 
descobrir quais são essas filhas e de forma estão sendo criadas. Porque 
minha mãe chamava as netas dela como “minhas filhas”. Eu tenho um irmão 
que está preso. Ele já teve problemas com a justiça antes e agora ele foi para 
Belo Horizonte porque está respondendo um processo lá. Está preso até o 
julgamento. Justo esse meu irmão que estava morando aqui na casa dela. E 
ele deixou a mulher dele, duas filhas legítimas e outras duas que não são 
legítimas dele. E eu tive um desentendimento muito grande com essa minha 
cunhada, e minha irmã Adriana também. A gente não tem contato nenhum 
com eles, então a gente não sabe como ela está levando a vida com essas 
quatro crianças. Eu acho que seriam essas duas netas da minha mãe. Meu 
irmão mora do lado, não deixa faltar nada para elas, eles estão na casa do 
meu pai, que era a casa do meu pai com a minha mãe, e lá tem tudo, 
máquina de lavar, tudo o que eles precisam, a despesa meu irmão paga tudo, 
conta de água e de luz. A única coisa é que a gente não está indo lá para 
saber. O que ela passou [sua mãe] é que essas filhas estariam vivendo com 
pessoas que ela não gostaria.  
 

Uma espécie de “cisão”, sentida por Mãe Silvana, em que ela age de uma maneira 

muito distinta do seu jeito habitual, em que se preocupa com os outros, se lança a ajudá-los, 

acaba não ocorrendo no seu desdobramento nem em seu sonho com sua mãe. Ela também se 

questiona muito sobre a falta de sentimento nessas duas situações, como se fosse uma outra 

pessoa. 

M. S. Não tive ação nenhuma! E isso não é próprio meu, nem com uma 
pessoa estranha. Se eu visse uma pessoa estranha como estava minha mãe eu 
ia tentar tirar ela de lá. E eu não fiz absolutamente nada para tirar ela. Eu me 
cobro, poxa vida! Por que eu sei que ela não está bem? Porque se ela 
estivesse bem, ela não sentiria a necessidade do alimento, da comida. Ela 
não sentiria doenças, o espírito já teria desligado dessa sensação de doença. 
Ela não teria a necessidade do dinheiro. São os elementos que mostram que 
ela espiritualmente não está bem.  
 
F. Mas no sonho ela se mostrou abatida. Ela estava com a aparência muito 
horrível. Já no desdobramento não, aparentemente ela estava bem, ela estava 
ali, e ainda que eu tenha encontrado dificuldades de ir onde ela estava, no 
ponto de vista dela não era longe. Ela falava que não era longe, que tinha 
ônibus ali!  
 
F. Será que não é um plano diferenciado? 
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M. S. Mas está tão ligado à matéria! Eu olhava para os meus pés e eu estava 
de chinelos, os pés sujos. 
 
F. E você disse que não se via. 
 

Numa outra situação de desdobramento, em que Mãe Silvana sai em busca de seu pai e 

o encontra numa carroça, ela me dissera que não se via, ou seja, não via o seu corpo que saíra 

andando, o seu corpo astral. Neste momento, ela narra uma situação distinta em que pode ver 

os seus pés, é uma situação inédita para ela. 

M. S. Eu nunca me vi, dessa vez eu vi os meus pés sujos de terra. Como se 
eu tivesse andado quilômetros para chegar até ali. Eu via os meus pés, eu 
não sentia. Uma coisa que no desdobramento não é normal. Foi uma 
experiência interessante, eu vou buscar com os orixás mais para frente o que 
pode ser dito. Para saber o que está acontecendo com ela, porque se ela está 
precisando de ajuda, ela vai ter. Porque tem muitas coisas que o espírito tem 
que passar, seja em matéria ou espírito. Faz parte do aprendizado. E eu não 
envolvia emocionalmente e sem ação na hora de afazer algo naquela 
situação. 
 
F. E era sua mãe mesmo? 
 
M. S. Aparentemente sim, eu creio que era, pelo menos no desdobramento, 
talvez não no sonho. Eu não tenho a menor dúvida que era o espírito dela no 
desdobramento. 
 
F. Esse seu trabalho com pessoas idosas, tem a ver com a Iansã? Por ser um 
orixá que leva os espíritos dos mortos? 
 
M. S. Tem a ver sim. 
 
F. Falo isso porque você gosta de cuidar dos idosos, você tem essa 
habilidade com o desdobramento, de sair fácil do corpo. 
 
M. S. Tem a ver com a Iansã e como se de alguma forma eu tivesse que 
assistir55 essas pessoas. Parece uma missão, porque a maioria das pessoas 
que eu cuido eu as vejo morrer. Parece que é como se tivessem pessoas pré-
determinadas que eu tivesse que assistir até a hora da morte. O Seu Alcino 
foi assim, eu estava com ele, dizendo que ele precisava reagir. Ele não reagia 
mais, mas estava consciente ainda. Ele não estava nada bem. O médico falou 
que ele iria morrer a qualquer momento, e o filho dele ficou desesperado ao 
ouvir isso né, é filho. Eu fiquei lá, observando o Seu Alcino. Eu vi que ele 
ficou com uma fisionomia feia quando ia morrer, tem muita gente que faz 
isso. Aí o filho dele estava para entrar, eu sinalizei para ele não entrar porque 
o seu pai iria morrer. Aí o filho voltou, eu voltei e fiquei vendo a fisionomia 
do rosto dele. Não me assustou, não entrei em pânico, e eu vejo isso com 
uma naturalidade que eu acredito que nenhuma outra pessoa talvez veja. Vi o 
espírito dele saindo. Eu vejo como algo natural, a morte.  

 

                                                 
55 Cuidar das pessoas. 
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Eu associo Iansã com a função de levar os espíritos dos mortos, mas Mãe Silvana me 

explica que há qualidades de Iansã que fazem isso, e não todas. Porém, sua Iansã, de 

qualidade Onira (sic), também o pode fazer por ser uma qualidade que abrange todas as outras 

qualidades de Iansã.  

 

5.2 Templo de Umbanda Caboclo Flecha de Ouro 

O terreiro, Templo de Umbanda Caboclo Flecha de Ouro, situado em Jundiaí, SP, 

comporta, atualmente, um corpo mediúnico56 composto por trinta médiuns, sendo dez deles de 

passe57 e seis ogãs58. A dirigente iniciou o terreiro em 1991, quando tinha 14 anos. Diz que 

não foi por opção. 

Luciana, que é o nome da dirigente do terreiro, como ela própria se denomina, conta 

que os fundamentos foram trazidos, desde o início, por suas entidades, mesmo sem a sua 

vontade. Percebeu, com o tempo, que esses fundamentos tinham muito em comum com a 

Umbanda Sagrada de Saraceni e começou a estudar mais a respeito e a adotar sua filosofia 

para que pudesse auxiliar os trabalhos espirituais já realizados em seu terreiro  

Não vou aqui explicitar a doutrina estabelecida por Rubens Saraceni, porque há uma 

apropriação de suas doutrinas pela dirigente de maneira a poder integrar no que lá já era feito 

e contribuir com novos ensinamentos, e não uma mera reprodução, como ela mesma me 

explica. 

Luciana explica que as funções no terreiro são divididas. A casa tem uma mãe-

pequena, que foi escolhida pelos guias da casa59, que auxilia nos rituais e em tudo o que for 

preciso, sendo que na sua ausência é esta quem abre os trabalhos. Há uma outra médium que é 

como se fosse uma mãe-pequena, mas cuida da parte burocrática: “já que o terreiro é uma 

                                                 
56 Médiuns pertencentes ao terreiro, que participam dos trabalhos espirituais. 
57 Médium de passe é aquele que incorpora o espírito umbandista e atende as pessoas que procuram ajuda. 
58 Tocador de atabaque. 
59 Guias da casa são os espíritos mentores do terreiro. 
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empresa, necessita de alguém que administre, e ela tem formação na área, fica fácil”, como 

me explica a dirigente.  

Luciana diz ficar com a parte espiritual, sendo seus guias mentores, como a Encantada 

e o Baiano, que a auxiliam nessa missão, por promoverem aulas nas quais falam sobre 

diversos assuntos concernentes ao mundo espiritual.  

Antes das giras, são distribuídas senhas para os consulentes, sendo que cada um pode 

escolher o guia que quiser conversa. Ela diz que os casos de pessoas com problemas de saúde 

podem ser encaminhados diretamente para o guia mentor do dia do trabalho, que são sempre 

as entidades da dirigente. Ela me conta que todas as suas entidades possuem habilidades com 

assuntos relacionados à cura, podendo ser problemas que no corpo físico, como outros de 

ordem psicológica ou que tenham alguma causa espiritual detectada pelas entidades.  

Um aspecto interessante neste terreiro é a abertura de novas giras para algumas linhas 

mais específicas, como no caso dos cangaceiros. Segundo a dirigente, antes essas entidades 

vinham junto com os baianos e hoje têm um dia reservado só para elas. Ela diz achar 

necessário dar oportunidade para outras entidades trabalharem, ao invés de ficarem agrupadas 

e quase sem visibilidade em giras que não são exatamente as suas, como é o caso dos 

boiadeiros, baianos e marinheiros, que, segundo ela, em alguns terreiros têm apenas uma gira 

para se manifestarem, ficando sem oportunidade de trabalho dentro das especificidades de 

cada linha. 

Como explica Luciana, em seu terreiro há: a dirigente, que é ela própria; a mãe-

pequena; os médiuns de passe, que incorporam seus guias para atender os consulentes; três 

ogãs ou tabaqueiros, que para ela podem ser tomados como sinônimos, ou seja, são tocadores 

de atabaque; e os médiuns em desenvolvimento60 que ficam depois das giras para poderem 

trazer seus guias.  

                                                 
60 Médiuns que estão em processo de aprendizagem da incorporação. 
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O altar é composto no geral por velas, flores, incensos, cristais, imagens de santos 

católicos e orixás: “está tudo misturado, tem imagem de caboclo, preto-velho, baiano, das 

entidades também”, diz a dirigente. Na entrada do terreiro há uma imagem de águia que, 

segundo Luciana, representa os encantados61: “é a vigia e a proteção deles”.  

No caso dos cristais e pedras, ela me explica que em cada um vibra um orixá 

específico, pelo fato de cada orixá ter uma pedra ou cristal correspondente, tendo a 

propriedade de irradiar a sua energia.  

Do lado direito, à frente da assistência, situando-se antes da entrada do congá, 

embaixo de um balcão com as portas fechadas, local denominado pela dirigente como canjira 

ou casa de exu, há os assentamentos para a esquerda62, que segundo a dirigente “só estão do 

lado direito e não do lado esquerdo de quem entra como sempre eu aprendi porque não havia 

esse espaço na casa63.” A função da casa de exu é para esgotar as negatividades de todos os 

trabalhos, da assistência, dos médiuns e dar segurança para as giras, assegurando sua firmeza, 

“pois se os aspectos ruins ficam com a esquerda, os trabalhos transcorrem melhor”, como me 

explica Luciana. 

À esquerda de quem entra, há o cruzeiro das almas, representado por uma cruz, que, 

segundo a dirigente, “é onde é pedido a Omulu e Obaluaiê que encaminhe as almas perdidas, 

sofredoras, que precisem de luz e que podem estar acompanhando algum consulente”.  

As giras ocorrem num espaço separado da assistência, no congá que contém imagens e 

velas. Os médiuns, que na sua maioria são mulheres, se posicionam nas laterais, o altar 

situado à frente, junto com a dirigente que comanda os trabalhos. Os atabaques64 ficam à 

direita e são tocados assim que solicitados durante os trabalhos espirituais.  

                                                 
61 Classe de entidades presentes nos trabalhos deste terreiro. 
62 Forma de designar a classe de espíritos composto pelos exus e pombas-giras. 
63 O terreiro se situa numa casa já construída, tendo que se adaptar com a arquitetura já existente, como explica a 
dirigente. 
64 Instrumento musical, com as bordas de madeira e a parte superior feita de coro de animal. Usado durante os 
rituais para auxiliar as cantigas que são cantadas pelos médiuns. Normalmente tocado com as mãos. 
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A assistência65 é formada, na sua maioria, por pessoas de uma classe social média, 

mesclando homens e mulheres. As crianças também vão se consultar, mas há um espaço 

separado na assistência para que elas possam se distrair, com uma mesa com canetas e papéis.  

Os guias mentores da casa são: o Baiano, de nome Zé Baiano, o Caboclo Flecha de 

Ouro, da linha do orixá Oxossi e a Encantada, que prefere não dizer o seu nome, segundo ela 

própria me conta, trabalha na vibração de Egunitá, uma qualidade de Iansã. No terreiro, há 

giras semanais.  

As linhas de entidades que lá atuam e dão passe são: caboclos; pretos-velhos; 

boiadeiros; linha das águas; baianos e cangaceiros, esquerda, criança. Cada linha tem as suas 

especificidades, assim como os orixás correspondentes a cada linha, que também são trazidos 

pelos médiuns da corrente, para auxiliar os trabalhos. Os orixás, segundo a dirigente, são 

irradiações que não são possíveis de serem incorporadas, mas imantam sua energia através 

dos médiuns que sentem a irradiação em seus corpos, para auxiliar nos trabalhos das giras. 

Seria uma manifestação diferente da manifestação corporal das entidades.  

Segue abaixo uma lista das linhas de entidades que trabalham no terreiro com os seus 

orixás correspondentes, conforme narrado pela dirigente:  

A linha dos caboclos, no caso entidades masculinas, que trabalham na irradiação de 

vários orixás. Estão classificados em:  

Caboclos de Obá, que é o orixá regente. São caboclos africanos angolanos. Irradiam, 

não falam. O orixá Obá é uma energia da terra, de raiz telúrica, de planta, trabalham com as 

cascas das plantas; 

Caboclos de Oxossi, orixá regente é Oxossi; 

Caboclos de Xangô, orixá regente é Xangô; 

Caboclos de Oxumarê, que é o orixá do arco-íris; 

                                                 
65 Pessoas que vão aos terreiros se consultar com as entidades. 
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Caboclos de Ogum, orixá regente é Ogum; 

Caboclos do fogo, quem rege é o orixá Xangô. Estas entidades não falam. 

As caboclas são entidades femininas que incorporam em seus médiuns dentro de 

qualquer linha de caboclos. Elas não têm um dia específico. 

A linha dos pretos-velhos, que podem ser masculinos e femininos, cujos orixás 

regentes são Obaluaiê e Nanã. 

A linha dos baianos e cangaceiros, que inclui entidades masculinas e entidades 

femininas, regidos pelo orixá Iansã. Esses guias espirituais são guerreiros, desmancham e 

cortam demandas. São feitas giras separadas para cada um, desse grupo de entidades, 

conforme me narra a dirigente. 

A linha das crianças, que são entidades masculinas ou femininas, cujos orixás regentes 

são Oxum e Oxumarê. Essas entidades representam a pureza, o amor, atuando na diminuição 

da negatividade, propiciando a alegria de viver e a renovação.  

Na linha das águas trabalham os marinheiros, que são entidades masculinas e 

femininas66, e os encantados da água, que podem ser entidades masculinas ou femininas. Os 

orixás regentes dessa linha são: Nanã, que trabalha na decantação; Oxum, trabalhando no 

emocional e Iemanjá que trabalha na geração e no equilíbrio.  

Na linha da esquerda trabalham os exus, entidades masculinas, e as pombas-giras, 

entidades femininas, e os exus-mirins, que são crianças, entidades femininas ou masculinas, 

na vibração dos exus. Os exus são entidades cujo orixá regente é Ogum, já as pombas-giras 

são regidas pelo orixá Iansã. Os exus são os guardiões, representam a energia vital. Dão força, 

coragem, protegem, e fornecem sustentação ao médium. As pombas-giras são entidades que 

                                                 
66 A dirigente Luciana explica-me que em seu terreiro trabalham as marinheiras, além dos já conhecidos 
marinheiros, marcando outra novidade acerca do surgimento do gênero feminino em linhas comumente 
conhecidas como exclusivamente pertencentes ao gênero masculino. Luciana diz ser muito comum a presença de 
marinheiras em seu terreiro, sendo que a diferença, segundo ela, da atuação destas entidades para outras linhas é 
pela afinidade de vibração que emanam. Assim, segundo a dirigente, o fato de se tratarem de entidades 
masculinas ou femininas se deve, exclusivamente, ao fato de terem sido, em outras vidas, homens ou mulheres, 
não sendo este o fator de maior importância, e sim a função que a própria linha de trabalho se propõe a exercer.   
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representam a energia estimuladora para os sete sentidos da vida que são: a fé, o amor, o 

conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração, que são, conseqüentemente, as sete 

linhas de Umbanda. 

A linha dos boiadeiros. São entidades masculinas e femininas67, que trabalham na 

irradiação do orixá Oiá/Tempo, representando a atemporalidade, as épocas passadas, ou seja, 

as outras vidas. Essas entidades trabalham no desmanche do negativo, encaminham os 

espíritos perdidos.  

Normalmente as giras iniciam com uma médium da corrente lendo uma oração para os 

doentes e os necessitados.  

Os ali presentes recebem de uma médium explicações sobre os orixás e entidades que 

irão trabalhar no dia, esclarecendo as intenções do trabalho, assim como sobre a missão da 

Umbanda de fazer a caridade. Isto serve para auxiliar os trabalhos que serão realizados na gira 

e para a corrente de médiuns se fortalecer. Em seguida, essa médium faz um pedido para os 

espíritos presentes68. Algumas pessoas doentes ou que já morreram, assim como outras que 

estão necessitando de alguma ajuda, ou mesmo alguma instituição que as acode, são 

lembradas com o intuito de mostrar que o terreiro trabalha para todos, sem discriminação. Os 

médiuns e a assistência rezam o Pai Nosso, a Ave Maria e mais uma reza, já com todos de pé. 

A dirigente comanda os pontos cantados e a sua seqüência, juntamente com os sons dos 

atabaques. É feita a defumação69 de todos os presentes.  

                                                 
67 Mais uma vez aparece a presença de entidades femininas na linha dos boiadeiros. Luciana me explica que não 
tem notícias de boiadeiras em seu terreiro, porém disse já tê-las visto em outros, e por isso sabe que elas existem.  
68 São os espíritos que não estão incorporados no momento e estão presentes durante os trabalhos, podendo vir a 
incorporar posteriormente. Há o entendimento de um mundo espiritual que existe concomitantemente com o 
mundo da vida cotidiana, e que os espíritos que lá habitam se conectam com as pessoas de alguma maneira, 
mesmo que não sejam vistos por alguns. Assim, esses espíritos também trabalham para auxiliar nas giras, assim 
como há outros espíritos que podem atrapalhar e, por isso, necessitam de auxílio. O importante é destacar que 
tudo o que é feito nos rituais das giras é para que elas sejam proveitosas para todos, tanto humanos como 
espíritos, ou seja, para que todos possam ser ajudados de alguma maneira e não prejudicar o bom andamento da 
mesma. 
69 Ervas selecionadas pelo terreiro são colocadas num recipiente com carvão em brasa para queimá-las. Sua 
fumaça é passada por todas as pessoas presentes, na intenção de proporcionar um ambiente favorável para os 
trabalhos que serão realizados nas giras. Afasta os maus espíritos e atrai bons fluídos. 
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Começam saudando os exus, as pombas-giras e os exus-mirins, ou seja, a linha da 

esquerda responsável pela sustentação dos trabalhos, para afastar os espíritos mal 

intencionados. São entidades que se posicionam na entrada do terreiro. A seguir, saúdam 

Oxalá, com um ponto70 deste orixá, e assim também é feito com Ogum e Oxum. Seguem 

saudando todos os orixás, numa referência conjunta a todos os que são trabalhados na 

Umbanda, sem ter que discriminar um por um. Seguem-se pontos e saudações para o orixá 

que rege a linha de entidades que irá trabalhar, normalmente com incorporações destes orixás 

por parte dos médiuns da corrente que trabalham no passe, sendo que a primeira a trazer é 

sempre a dirigente. Depois da abertura, a dirigente incorpora a entidade da linha 

correspondente aos trabalhos do dia, e na seqüência todos os outros médiuns atendentes da 

corrente incorporam suas entidades para receber as pessoas da assistência. 

 

5.2.1 A Dirigente Luciana 

A dirigente conta que é filha de Oxum e de Ogum e narra que sua entrada na Umbanda 

ocorreu de maneira inesperada por seus guias espirituais, sendo que ela mesma diz que nunca 

quis a missão de ter um terreiro. Ela conta que suas entidades sempre lhe passaram os 

ensinamentos sem ela saber de nada. A dirigente esclarece que é uma médium inconsciente 

quando incorpora suas entidades, mas diz ter consciência quando se trata de irradiação de 

orixá, ou seja, lembra-se dessas situações de êxtase, ao contrário dos estados de transe de 

possessão. 

Teve sua iniciação com Pai Jurandir e durou cerca de um ano e meio, mas ele nunca 

lhe contou nada do que se passava. A dirigente conta que Pai Jurandir era baiano e 

provavelmente foi feito no candomblé, mas não tem certeza. Acredita que o que ele fazia em 

seu terreiro poderia ter associação com o candomblé, pelo fato de ser tudo muito secreto, pois 

                                                 
70 Ponto cantado, ou seja, uma cantiga feita para um orixá ou entidade. 
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ela disse se lembrar que haviam oferendas, comidas e outras coisas que não sabia precisar. 

Diz que fez o assentamento de anjo de guarda com Pai Jurandir quando era muito jovem. 

Tinha 13 anos quando freqüentava seu terreiro. “Eles só passavam os conhecimentos para os 

mais velhos”, conta a dirigente. “Ele me dizia: acende isso, toma banho com essa erva, mas 

nunca me explicava nada”.  

Ela me explica que o seu desenvolvimento espiritual efetivo, no que se refere à 

incorporação de suas entidades, se deu com sua avó, que era kardecista. Suas entidades 

incorporavam e passavam ensinamentos da Umbanda, como pontos riscados, seus nomes, 

dentre outras coisas. Luciana me diz que sua avó em nada poderia ajudar neste sentido. Por 

essas razões, a dirigente diz que não houve efetivamente um ensinamento por algum pai-de-

santo e que na época de Pai Jurandir ela diz praticamente só vibrava, não incorporava suas 

entidades. 

L. Essa parte de doutrina, de ensinamentos, fica com a Encantada.  Ela, 
junto do Baiano e do Caboclo, são as entidades mentoras da casa. Ou a 
Encantada ou o Baiano é que passam algum ensinamento da casa. A 
Encantada vem quando tem algo mais complicado, quando é preciso socorrer 
alguém fora de hora, é a Encantada que vem. O Baiano e o Caboclo são os 
que sustentam mesmo a casa, que ficam ali no terreiro. Se é necessário fazer 
um assentamento para o anjo da guarda, é o Baiano que vem fazer, ou o 
Caboclo. A Encantada vem em situações mais difíceis, de urgência, um caso 
de doença. Ela trabalha com os punhais, com pedras, que são minerais 
pertencentes a Oxum. Como é um trabalho de cura e a maioria das doenças 
tem um fundo emocional, o inconsciente da pessoa influencia. Então se 
trabalha com Oxum. 
 
 

5.2.1.1 Narrativas das experiências de êxtase 

Sobre a sua experiência de êxtase com orixá, Luciana a descreve como sendo 

irradiação e não incorporação propriamente dita, porque seria uma conexão com energias já 

existentes na natureza, e não incorporação de um espírito que tenha uma forma, por já ter 

vivido em terra, em outra encarnação. Mesmo que os espíritos sejam definidos como sendo 

energia, como ela própria narra, a irradiação por orixá seria uma ligação com a totalidade, 

seria vibrar na mesma sintonia, se conectar com o que já existe fora. 



 

 

131 

 

L. Eu tinha consciência do que estava acontecendo, mas eu não via. Eu não 
conseguia raciocinar, parece. Eu não tinha controle, é uma irradiação 
mesmo. É uma coisa que vem virando, aí eu penso: eu vou parar. Mas eu não 
consigo parar. Eu não tenho controle daquilo. Você quer parar e não 
consegue. Se o braço está para cima, ele dói, você tenta abaixar e o braço 
não abaixa. Então, você percebe que é uma coisa que acontece 
involuntariamente. Você tem consciência do que está acontecendo, mas não 
tem controle do que acontece. Eu queria parar de virar, porque a maioria das 
vibrações que eu sentia eram virantes, então eles vinham virando muito 
forte. Para mim, devia ser uma Iansã, porque hoje eu percebo que era muito 
semelhante ao que aconteceu. Essas primeiras vezes que eu só virava, e 
rodava muito forte. Eu pensava que ia cair, mas não caía, mas eu também 
não parava. Parava na hora que queria parar, não na hora que eu queria que 
ficasse quieto. 
 
F. Você faz essa conexão com Iansã por quê? 
 
L. Na época eu não sabia de nada, só sentia virar. Eu não sabia o que era. O 
Pai Jurandir falava que era um orixá, só isso, e não me explicava mais nada. 
A primeira vez que eu incorporei estava um temporal terrível e não tinha 
mais ninguém na assistência. Ele me chamou, eu me lembro que eu virei 
muito, eu não lembro do ponto que tocou, não me lembro de nada. Estava 
noite muito feia, tinha muita chuva, muito raio. Eu marquei por causa que eu 
tenho muito medo de temporal. Poxa, bem no dia que eu estava com muito 
medo, ele me chamou, e eu achei que fosse para ficar ali quieta, mas aí ele 
trouxe o orixá. Então, foi tudo inesperado. Eu tinha 13 anos. Tinha atabaques 
porque me lembro de ter escutado algo, mas sem poder distinguir direito. 
 

Sobre as sensações de irradiação de orixá, me conta Luciana: 
 
L. Uma coisa que para mim é muito nítido na vibração de orixá é que eu não 
sinto o chão. A maioria deles eu não sinto, eu não sei onde eu estou pisando, 
e me dá aflição. Eu não sinto os meus pés no chão, e não tenho noção do 
espaço. Eu posso virar no mesmo lugar e tenho a impressão que eu andei 
muito, e às vezes eu rodo, mas eu não sei onde eu estou. A impressão é que 
estou livre, parece que não tem mais ninguém. A impressão que eu estou no 
tempo, sem parede, sem chão, sem nada.  
 

A dirigente diz do orixá como sendo algo que tivesse vida própria, pelas suas 

narrativas, algo que a controla, que faz o que quer. Há um estranhamento sobre uma espécie 

de autonomia do orixá, que transcende a vontade da dirigente no que diz respeito aos 

movimentos.  

L. Com orixá é assim, eu estou cansada e aquele negócio não pára. Não tem 
controle, é uma energia, uma irradiação. Aquilo vem e te envolve, ela vem, 
executa o que tem que executar, e vai embora. Com a mesma rapidez que ela 
veio, ela vai embora e acabou. E larga você onde estiver. 
 
F. O que é irradiação exatamente? 
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L. Orixá vibra e você canaliza aquela vibração. Ele é energia da natureza, e a 
gente capta a onda vibracional do orixá e você vibra na mesma vibração.  
 

Luciana conta que essas vivências sem explicações, que a tomam sem que ela possa 

ter controle, fizeram-na procurar cada vez mais explicações que dessem conta do que 

anteriormente somente era vivido corporalmente. Apesar de seus questionamentos sobre a 

força que o orixá exercia sobre ela, e segundo o que ela própria diz ainda exerce, há uma 

tentativa sempre crescente em poder se informar sobre a Umbanda e sobre as forças 

espirituais para poder apaziguar as sensações que não consegue nomear. O caso do transe de 

orixá, que posteriormente foi nomeado como sendo Iansã, é um exemplo. Ela pôde supor que 

se tratava de uma Iansã por ter vivido sensações semelhantes ao seu transe inicial. Por 

analogia, nomeou retrospectivamente essa experiência primeira. 

 

Segue a transcrição de uma parte da conversa que tive com Mãe Josefa, Preta-Velha da 

dirigente. Foi o primeiro dia em que eu fiz pesquisa de campo no Templo de Umbanda 

Caboclo Flecha de Ouro. Eu estava com a mão machucada. 

M. J. Você tem um espírito jovem, tem jeito de jovem. Coloque bálsamo no 
seu machucado, é um ensinamento.  
 
F. Eu vim fazer pesquisa sobre incorporação. 
 
M. J. Eu me comunico com a médium por intuição, e quando incorporo, fico 
na coroa [na cabeça] dela. Já o Baiano, que é mentor da casa, ele acompanha 
a médium desde que ela é criança. Ela vê ele e fala diretamente com ele. 
 

 Mãe Josefa é uma preta-velha muito acolhedora no jeito de falar comigo.  
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Narro a seguir uma conversa que tive com o exu da dirigente. Percebo que sua 

incorporação é suave. Isso me chama a atenção. Quando vou conversar com ele, me sinto 

suave também. Ele se mostra bem sereno, nada bruto nem agressivo, sempre com gestos 

suaves. 

F. Senti o senhor bem suave, sem mostrar brutalidades ao incorporar. Há 
muitos exus que são brutos, incorporam falando palavrões. 
 
E. V. Então, sou um Exu Veludo. 
 

Penso imediatamente como o nome e os sinais que envolvem essa gira, da maneira 

como são percebidos por mim, se entrelaçam. Da suavidade para o veludo, algo macio, sem 

brutalidades.  

O Exu Veludo é direto, porém seduz pela elegância, não gosta de coisas brutas, 

segundo ele próprio me conta. 

Esta suavidade não é sinal de fraqueza e nem tampouco de superficialidade, conforme 

narrativa do próprio Exu. Ele diz trabalhar num local aonde ninguém vai. E protege a 

médium, fica na frente de qualquer problema ou demanda71. Ele é suave, como um veludo, 

mas forte, como se a sua força estivesse deslocada do físico para a grandeza e fortaleza do 

trabalho espiritual, num lugar, não declarado, a que só ele pode ir. 

Sobre a sua bebida, me disse: 

E. V. O sabor da bebida muda de acordo com o que se mentaliza. Se eu 
quiser que a água tenha gosto de vinho, terá.  
 

O Exu diz ser lindo, um encantador de mulheres, como ele próprio ressalta. Ele de fato 

encanta, me senti envolvida na situação com ele, mas de modo muito calmo. Dá vontade de 

ficar conversando por horas. Cheguei em casa calma. 

Da mesma maneira, a Umbanda pode ser vista ou sentida a depender de como 

podemos olhá-la. As minhas impressões não encerram o que esse Exu é. Nem tampouco o que 

                                                 
71 Demanda é quando algo ruim é enviado, “demandado”, para um terreiro. 
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ele me diz vai dizer sobre a sua totalidade. Mesmo assim, são consideradas como peças 

importantes numa investigação sobre o que está em pauta. 

 

Numa outra gira, conheci a Encantada da dirigente. Integram a encantaria espíritos que 

ao morrerem transformam-se em animais. No caso dela, que não gosta que digam o seu nome, 

ela se transforma em águia e possui as habilidades e características deste animal. Possui 

também características humanas, mescladas com as animais.  

Tem uma presença marcante, tanto quando incorpora, mostrando-se muito expansiva, 

como na qualidade de responsável por passar os ensinamentos, que segundo ela devem ser 

transmitidos aos poucos, e não de uma vez.  

E. Eu sou enorme, não caibo nas roupas da médium. Empurro o seu espírito 
para longe e eu chego. Chego com e quando eu quiser, não obedeço regras. 
Não quero que digam o meu nome. Gosto de muitas coisas, muitos 
acessórios, uso vermelho. 
 

Diz que as roupas ficam pequenas quando ela incorpora na médium, por se dizer maior 

do que ela. Trabalha com Egunitá, uma qualidade de Iansã. 

Dou risada com a Encantada. Faço uma brincadeira com ela por me referir ao seu jeito 

que chama a atenção, lembrando o jeito das filhas de Iansã. Na verdade, como simpatizei 

muito com ela, foi uma maneira de eu me identificar com seu jeito, que era expansivo, cheio 

de energia, sem nenhum tipo de impedimento de falar com as pessoas. Essa foi uma 

associação minha. Gosta de muito dourado e vermelho. Mostra-se uma mulher de 

personalidade marcante, não passa despercebida. 

L. A Encantada diz que a águia tem uma visão de até quatro vezes mais do 
que a visão humana. Diz que a visão dela é de 360 graus. A Encantada é a 
águia por ter essa visão de tudo. Quando ela tem que vigiar e saber do que se 
trata para tomar atitudes, ela faz. Ela tem uma visão que a gente mesmo não 
sabe do que se trata. Ela é de Egunitá, que é uma qualidade de Iansã, é uma 
vibração de fogo mesmo. A origem dela, a vibração é de Egunitá, mas ela 
trabalha muito dentro da atuação de Oxum, por ser uma mãe, de proteção. 
Todos os médiuns se sentem protegidos por ela. 
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Parece haver uma força enorme, em todos os sentidos, desta Encantada, que marca a 

sua presença. É muito divertida quando incorpora, e percebo que não brinca com coisas sérias, 

apesar de seu jeito descontraído. Sinto uma grande simpatia por esta entidade, me deixa muito 

energizada, sentindo uma força vital muito grande. 

Sobre Egunitá, na explicação da dirigente: 

L. A Iansã é o vento, o vendaval, o temporal. A Egunitá é a chama, ela é a 
deusa do fogo, um orixá de fogo. Xangô é a brasa, é o deus do fogo. Para 
que a brasa se torne labareda, ela precisa de oxigênio. Quando o oxigênio 
passa pela brasa para formar a labareda, é Egunitá. É a transformação em 
labareda pela presença do oxigênio. As cores dela são: o vermelho, o laranja 
e o amarelo. São as cores que mais a Encantada usa. Ela gosta muito de 
fogo, de trabalhos com fogueira, ela tem usado nos trabalhos, e gosta muito 
de faca, lança e punhal, que estão no altar dela. Eu deduzo que têm ligação 
com Ogum, mas ela não confirmou. Ela trabalha muito com pedras e cristais, 
pelo poder de cura, e têm relação com Oxum, porque é mineral. 

 
 

Numa gira realizada para Caboclos de Xangô, conversei com o Caboclo Pena Roxa, 

uma entidade da dirigente: 

F. Então, o senhor não me conhecia, ainda não falei com o senhor, falei com 
as outras entidades da casa. Eu faço pesquisa, estudo sobre Umbanda. 
 
P. R. Ah, agora eu sei, não tinha visto você. Fala para ela sobre os estudos 
que os médiuns estão fazendo, eu não sei qual é, mas eles estão fazendo e 
pode te ajudar na sua pesquisa, 
 

O caboclo está falando com uma médium para que ela me explicasse sobre os estudos 

dados por uma pessoa que entende de Umbanda. 

F. Acho muito importante esses estudos, mas creio que os maiores 
ensinamentos são as entidades que passam. 
 

O caboclo sorri. 

P. R. É isso sim, sempre o espiritual é maior. Você quer perguntar algo para 
o Caboclo? 
 
F. Eu pesquiso sobre o corpo, quais são as sensações, e para o senhor eu 
perguntaria como é estar na médium. 
 
P. R. Ela diz que não gosta de quando eu incorporo, porque depois fala que 
fica com dor no corpo inteiro, porque eu sou muito pesado, sou grande, e a 
vibração de Xangô é forte, daí ela sente o peso e as dores. Ela também não 
tem muita, como se diz, afinidade comigo. É mais com o Oxossi, que é o 
mentor da casa, e não comigo. Não que ela não goste, não é isso, é afinidade. 
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Ela achava que eu era um exu no começo, porque virava as mãos, a vibração 
é forte, mas não é, sou eu mesmo de Xangô. Eu não dizia o meu nome, ela 
sempre perguntava, e daí eu disse que quando ela parasse de perguntar eu 
diria. Aí ela parou, e eu disse. Eu só venho quando precisa, trabalho na 
necessidade, quando ninguém mais pode fazer nada, eu faço. Todo caboclo 
de Xangô vai trabalhar com a justiça, do que é necessário. 

 

 

5.2.2 Eulália 

Eulália, médium de passe do Flecha de Ouro, é casada com Ricardo, outro médium de 

que irei falar mais adiante. Eles têm dois filhos: o mais velho, de 14 anos e uma filha, de 9 

anos. 

Eulália tem 41 anos. Iniciou o seu desenvolvimento espiritual com 18 anos quando 

conheceu Ricardo, hoje seu marido. Ela vem de uma família de umbandistas, mas sua mãe 

não aceita mais essa religião. Eulália acha que não é firme, que não consegue expor suas 

idéias, o que é muito interessante de se notar, pois não é isso que me passa na entrevista. A 

maior parte das vezes, quando a vi expor uma idéia, se mostra séria, de opiniões muito bem 

colocadas. Eu lhe digo que ela tem uma forma marcante de falar, no que ela me responde: 

E. Eu sou muito tímida. Eu sou médium consciente, isso pode atrapalhar 
quando a gente quer se firmar, mas depois eu sempre via que o que minhas 
entidades passavam acontecia. Eu confio totalmente no espiritual e o respeito 
muito. Eu acho que elas falam o que eu não tenho coragem, já pensei nisso, a 
minha Criança, por exemplo, berra, é totalmente diferente de mim. Eu sou 
tímida. O meu exu é Exu Mangueira, fala muito palavrão.  

 
Eulália diz escutar uma de suas entidades, que não sabe dizer qual é exatamente. Ela 

só sabe dizer que é uma entidade masculina que a protege muito em tudo o que precisa, em 

especial quando está com dúvidas sobre as atitudes que deve tomar e afastando as pessoas que 

não lhe fazem bem. Eulália conta que esta entidade dá essas orientações e esclarecimentos em 

sonhos e fazendo-se ouvir durante o dia. Ela diz escutar perfeitamente o que esta entidade lhe 

conta, não ficando em dúvidas sobre suas orientações. Diz respeitar e tenta acatá-las, na 

medida do possível.  
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Eulália diz que acredita que as entidades, no plano espiritual72, já sabem o que se passa 

e o que vai ocorrer com os humanos. Desta maneira, ela explica que durante as giras já há 

uma maneira de as entidades incorporarem, que está em concordância com o tipo de vibração 

presente nas giras e com o grau de dificuldade que essas entidades terão de enfrentar. Explica 

que uma entidade incorpora com maior vigor se um trabalho for mais pesado, ou seja, for 

mais difícil. Assim, o tipo de incorporação é sentido no próprio físico da médium, dando 

sinais da qualidade das energias presentes durantes as giras. 

O reconhecimento do bom trabalho que é feito também é percebido por Eulália na face 

dos consulentes, visto que ela é uma médium consciente e pode acompanhar o processo das 

incorporações. 

E. O que mais me conforta no trabalho com as entidades, já que eu sempre 
me preocupo se eu interfiro nas incorporações por eu ser médium consciente, 
é o jeito que ficam as pessoas que tomam passe. Eu vejo no rosto delas a 
satisfação, vejo que a missão foi feita, que a entidade trabalhou mesmo. 
 
F. Como você identifica essas coisas? 
 
E. Ah, pelo jeito que a pessoa fica, quando levanta uma sobrancelha, quando 
sorri ou chora, eu vejo que as minhas entidades tocaram a pessoa, fizeram o 
trabalho. Eu vejo pelos gestos das pessoas, pelo semblant, que eles estão 
satisfeitos pelos trabalhos feitos pelas entidades. Agora eu sei que mesmo 
sem estar incorporada, as entidades vão continuar ajudando a pessoa. Antes 
eu pensava: “como eles vão ajudar a pessoa depois da gira?” Eles têm 
autonomia, eles vão onde querem, continuam ajudando mesmo sem estar 
incorporados. Eles vão para qualquer lugar, eles são energias, não precisam 
estar na matéria. Eu passei a confiar nos espíritos e saber que eles são auto-
suficientes. 
 
 

5.2.2.1 Narrativas de experiências extáticas 

Segundo o que Eulália explica, assim como é narrado também por Ricardo, há uma 

superposição ou interferência de uma entidade sobre outra. Essas narrativas foram gravadas. 

E. Quando eu estou incorporada, dependendo da pessoa que toma 
passe, outra entidade toma a frente. 
 

                                                 
72 Local onde habitam os espíritos. 
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Quando Eulália ou Ricardo estão incorporados por uma entidade, notam que há uma 

mudança tanto na atitude quanto na forma de pensar. Como são médiuns conscientes, ou 

semi-conscientes73, como é o caso de Ricardo, segundo o que ele me narra, podem perceber 

coisas quando incorporados e narrar as sensações durante as incorporações, como no caso em 

questão, em que há uma outra maneira de agir que se impõe, sendo explicada como sendo a 

interferência de outra entidade. 

Há a co-presença de três seres: o médium, como alguém que testemunha as mudanças 

em suas incorporações; o espírito que se nomeia e se apresenta como tal, por ser o 

oficialmente evocado pela linha predominante da gira; e uma terceira entidade que se 

aproxima e interfere. Desta maneira, há uma intrusão de um terceiro meio escamoteado, por 

traços, sensações, percepções, ou seja, é algo que não é reconhecido diretamente, mas sim por 

marcas e sensações que deixa nos médiuns. 

Posteriormente, conversei com Eulália ao telefone para saber mais informações sobre 

“vibração”, que é um termo que ela utiliza para esclarecer como se dá a incorporação de seu 

Preto-Velho, dentre outras coisas que se seguem nas narrativas a seguir: 

E. Vibração são ondas de energia. Na incorporação essa energia se condensa 
e o espírito usa a forma física da sua última encarnação para dar forma no 
meu corpo. Antes de incorporar, eu firmo a cabeça74 para receber a entidade. 
Sinto, daí, um tremor no corpo, uma energia, e a sensação da incorporação é 
como se eu tivesse um curto-circuito, sinto uma energia maior do que a 
minha chegando. É como se eu fosse um ímã que atraísse essa outra 
vibração, que é a entidade. Quando ela encontra com minha matéria, quando 
incorpora, a entidade toma outra forma que é a dela. A energia da entidade é 
mais forte do que a minha, então ela toma a frente e passa a conduzir a 
minha matéria, tanto fisicamente como na forma de pensar e falar com as 
pessoas. Eu não me reconheço mais ali, não reconheço o corpo que se forma. 
Eu não sinto mais a minha forma física, porque a entidade toma por 
completo, se torna a forma física da sua última encarnação. A entidade passa 
a ter a forma do corpo dele devido à força de sua energia, que é maior do que 
a minha. Eu percebo esse outro corpo em mim. 
 

                                                 
73 Ricardo lembra-se de algumas coisas e, em algumas situações, tem imagens distorcidas das situações. Mesmo 
assim, pôde me narrar algumas situações. Eulália diz ser consciente, ou seja, lembra-se com maior clareza das 
situações de possessão, apesar de algumas vezes narrar não se lembrar do que foi falado ou não compreender 
direito qual o raciocínio travado entre a entidade que está incorporada nela e o consulente. 
74 Concentrar a mente pensando em traços da entidade espiritual que irá incorporar. 
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F. Que sinais são esses que te fazem perceber outro corpo? 
 
E. Dependendo do trabalho da casa, do tipo de vibração, a entidade pode vir 
mais pesada ou mais leve, por exemplo. Eu sinto o seu físico, a sua 
respiração, a forma dela agir, o seu emocional, tudo conforme ela incorpora, 
nos gestos dela. 
 
F. Você reconhece a entidade pelos gestos do corpo, pelo corpo, sem 
precisar que ela fale ou se anuncie? 
 
E. É. É pelo jeito do corpo, pela postura, pelo peso, pelo contorno do corpo, 
se é mais gordo eu sinto que é o Preto-Velho. Eu sinto o seu corpo tomando 
formato em mim. Eu sei que é ele pelo jeito de ele ser, o emocional dele, na 
forma do corpo. Porque as entidades, antes de virem trabalhar nas giras, elas 
já sabem o que as espera. Então, elas já incorporam de uma determinada 
forma. Uma vez minha Cigana veio75 devagar, e normalmente ela vem cheia 
de gestos, dança muito. Aí, eu pensei por que ela estava assim, queria saber. 
Eu imaginei que ela não estava gostando, porque se estivesse, dançaria mais. 
 

Eulália deixa claro, em suas narrativas, que há um reconhecimento de como a entidade 

é em sua totalidade, a partir de seu corpo. Este toma formas variadas, a depender da entidade, 

do tipo de trabalho, etc., sendo todos reconhecidos pela médium a partir de como esse corpo 

se comporta, que forma toma, etc. O corpo é revelador, inclusive, da disposição da entidade, 

se ela está feliz, se está brava com Eulália, por meio de indícios que possam ser inferidos 

corporalmente. 

E. O meu Preto-Velho, se está descontente comigo, ele vem mais pesado. O 
corpo dele, quando entra em mim, toma uma forma mais pesada. Eu sinto 
como ele está a partir de como ele incorpora. Os gestos do corpo revelam a 
vibração do trabalho e a vibração da entidade. E a entidade só entra porque a 
sua energia vibratória é maior do que a minha. Mas, ao mesmo tempo que é 
grande essa força, ela pode se dissolver. 
 
F. Como assim pode se dissolver? 
 
E. Por exemplo, quando há outra entidade querendo influenciar no passe76. 
Ela não chega a incorporar totalmente, mas influencia no passe de outra 
entidade, ela fala com outra voz. 
 
F. Como assim, você poderia explicar melhor? É na fala que você sente a 
mudança? Como é essa aproximação? 
 
E. Bom, tem uma entidade incorporada, por exemplo, a Juliana, que é minha 
criança. Aí, por alguma necessidade do momento, o Preto-Velho ou o 
Baiano encostam e falam com o consulente. Não é mais a Juliana falando, é 
uma outra entidade, mas o corpo dela ainda está lá. A forma do corpo da 

                                                 
75 Incorporou. 
76 Consulta da entidade incorporada com a pessoa que busca ajuda. 
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Juliana não muda, ela continua incorporada, mas dá lugar para o estado 
vibratório de outra entidade para atuar no momento. A voz, o ensinamento é 
de outra entidade. 
 
F. Como você reconhece isso tudo? 
 
E. Ah, pelo tom da voz, pelo jeito de falar, eu sei que não é mais a Juliana, 
que é o Baiano, por exemplo. O Dito tem o jeito dele falar. 
 

Neste caso, mesmo em se tratando de fala, o que anuncia a entrada de uma outra 

entidade é o “tom” da voz, o “jeito” de falar, os ensinamentos, ou seja, características sendo 

reconhecidas pelos traços que dizem respeito e são reconhecidos como pertencentes a 

determinadas entidades por Eulália. A médium não precisa que a entidade se anuncie 

diretamente, diga exatamente quem é. O espírito é reconhecido pelos traços da voz, pelo jeito 

de andar, pelo tipo de dança, pelo peso do corpo, ou seja, o reconhecimento é por traços 

corporais diversos. 

E. Eu gosto desse jeito de trabalhar, porque a entidade pede permissão para a 
outra que está trabalhando, e essa deixa que ela interfira. Não tem 
rivalidades, disputas, elas trabalham juntas. Isso para mim é o verdadeiro 
sentido da Umbanda, do que ela deveria ser. É o amor, a caridade e o 
respeito puro. Elas se respeitam, e o médium está lá para possibilitar que 
esse trabalho se dê. É a doação.  
 

O espírito que encosta pode ser rastreado pelas marcas ou traços, sensações e 

pensamentos que se impõem como estrangeiros à pessoa do médium. Pode dizer que não se 

trata das entidades que lhe são familiares, e sim de uma outra que se aproxima, por tais e tais 

traços.  

Muito diferente é o caso em que, por vezes, um espírito do panteão pessoal do 

médium, portanto familiar, se junta ao trabalho espiritual desenvolvido, em princípio, por 

outra linha. 

E. Acontece muito comigo. Por exemplo, o Caboclo de Oxossi está 
incorporado, vem um consulente que, dependendo do que ele está 
precisando, às vezes outra entidade vem e incorpora. Às vezes a Juliana77 
está ali brincando78. Não é que você quer falar como criança, é que ela faz 
ehhhhhh, fala igual à Criança, começa a falar diferente, e você vê que é outra 

                                                 
77 Entidade criança de Eulália. 
78 Eulália diz de sua entidade criança estar brincando no mundo dos espíritos, ao seu lado. 
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linha que começa a tomar a frente. Na necessidade da hora do passe, aquela 
entidade precisa se manifestar. 
 
F. É uma incorporação total de uma outra entidade, ou uma interferência? É 
junto? 
 
E. Cheguei a ficar meio perdida, é mais um que entra. Eu via que a fala ia 
mudando, a criança estava ali, eu acho interessante, porque você está 
incorporado com [...] mesmo Ricardo, quando está incorporado com o 
Cigano, eu olho do lado eu vejo e falo: “mas que cigano o quê, é o Seu 
Caveira que está lá”. Vai lá e encosta. 
 

Aqui Eulália se refere ao reconhecimento que ela faz quando percebe, em seu marido, 

a presença de outra entidade. No caso narrado, ele está incorporado com o Cigano, porém ela 

desconfia se é o Cigano e constata por certos sinais que se trata da interferência do Sr. 

Caveira, Exu de Ricardo. Eu pergunto à Eulália se ela percebe essa mudança, no que ela me 

responde: “Eu conheço, né. Eu conheço as entidades dele”. 

 

Em contraste com a narrativa sobre incorporação, que foi gravada, Eulália descreve as 

situações que chama de incorporações bruscas. 

E. Ainda bem que eles encostam só, e não incorporam um atrás do outro. Se 
não, iria ficar algo brusco, poderiam me assustar, embaralhar a minha mente, 
ser uma experiência ruim. 
 
F. O que é incorporação bruta exatamente? 
 
E. Eu tive duas experiências com isso e não gostei nenhum pouco. Numa 
delas, eu estava na gira e as minhas entidades incorporavam e saíam 
rapidamente, uma atrás da outra e nenhuma ficava incorporada. Eu senti que 
havia algo bloqueando a passagem das entidades. Elas incorporavam, mas 
não ficavam em terra79. Eu acho que era um espírito, um egum80, que 
impedia minhas entidades. 
 
F. Como você reconheceu que era um egum? 
 
E. Eu sei quando são minhas entidades, cada uma tem um jeito de ser, eu 
reconheço quando estão incorporadas. Esse egum não incorporou em mim, 
mas sei que ele impedia as minhas entidades. 
 
F. Esse bloqueio foi então reconhecido por você como um egum? 
 

                                                 
79 Expressão que diz da permanência das entidades incorporadas por um determinado período. Caso não “fiquem 
em terra”, diz da impossibilidade de ficarem incorporadas. 
80 Espírito morto.  
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E. Eu acho que era um egum, pelo bloqueio. Somente o Boiadeiro conseguiu 
ficar incorporado, pegou um charuto, fumou, e ficou lá. Eu não sei por que 
foi o Boiadeiro que ficou, que conseguiu isso. Só sei que os boiadeiros são 
entidades que trabalham tanto na direita como na esquerda, nos dois planos, 
como os baianos. 
 

Mais à frente ela vai falar sobre os planos espirituais característicos de cada linha de 

entidades e associá-los com vibrações. 

E. Numa outra experiência que eu tive dessas incorporações bruscas foi 
quando também nenhuma entidade minha conseguia vir e ficar incorporada. 
Foi a mesma coisa. Senti um bloqueio e, desta vez, somente o Preto-Velho 
que conseguiu incorporar e ficar em terra. 
 
 

Conversei com o Preto-Velho de Eulália, Pai João. Seguem trechos das suas narrativas 

numa gira, transcritos em caderno de campo. 

F. Estou falando com sua médium sobre incorporação, e gostaria de saber do 
senhor algo a respeito, como é para o senhor incorporar na sua médium. 
 
P. J. Quando eu estava vivo, eu trabalhava na cana de açúcar. Depois fui 
para a senzala contar histórias para as crianças. Eu sou grande e gordo. Eu 
judio da matéria por causa da minha forma, sou muito maior que ela. O 
corpo é vibração. Não há como mudar o corpo, ele sempre é o mesmo. O que 
muda é o que a médium sente, que pode variar por muitos motivos. Ela é 
muito cabeça dura. 
 

Pai João se refere à médium por ela ser teimosa, muito cabeça dura. Interessante que 

ele utiliza termos que têm uma conotação de densidade para exemplificar a maneira como ele 

próprio se relaciona com ela, como este preto-velho faz com que ela aprenda, através do seu 

corpo, como não ser tão teimosa. 

P. J. Quando eu venho, eu peso muito no corpo dela, e se ela está mais 
teimosa, eu peso mais ainda para ver se ela aprende.  
 

Em uma entrevista, mostro essa conversa com Pai João e ela me dá as seguintes 

explicações sobre a incorporação e ao seu Preto-Velho. 

E. As entidades já sabem o que vai acontecer no plano espiritual, antes 
mesmo de começar a gira. Então, um dos fatores que faz com que eu sinta 
uma entidade mais pesada no meu corpo, quando incorpora, vem dessa 
energia mais densa quando o trabalho a ser feito vai ser mais pesado. 

 
As narrativas ganham um tom muito corporal, ou muito sentido no próprio corpo 

físico da médium. Palavras similares são usadas, como “densa”, “pesado”, ao se referirem a 
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uma compreensão de como os trabalhos espirituais estão se dando. A compreensão não se dá 

somente pela intelectualidade, e sim pela corporeidade. 

E. Quando as entidades incorporam, há uma ligação entre a sua energia e a 
energia das entidades. O Preto-Velho teve a matéria dele, mas o espírito é 
energia. Então, quando ele incorpora em mim, toma a forma que ele tinha na 
última encarnação, que ele era pesado, forte e alto. Então, quando ele 
incorpora, eu sinto um peso enorme. E quando ele quer me castigar, por esse 
meu jeito mais teimoso, ele fica mais pesado em mim, eu fico toda doída 
depois. 

 
 

Narro a seguir uma conversa que tive com Inaê, entidade de Eulália, em uma gira de 

encantados. Transcrevo posteriormente a conversa em caderno de campo. 

Observo todos os encantados quando incorporam. É uma gira que me deixa sentir 

suavidade, encantamento mesmo, algo que me agrada muito. Observo a entidade de Eulália. 

Reparo nos movimentos do braço que são ondulares, suaves, me parecendo simulares a ondas 

do mar.  

Eu fui nesse dia com uma calça branca, blusa azul clara e brincos feitos de escamas de 

peixe, de cor azul clara. Talvez algo se tenha passado pelo fato de eu estar com roupas da cor 

de Iemanjá e ter observado uma entidade incorporada que me fez pensar no mar, e fui 

conversar justamente com essa entidade. 

F. Quando a senhora incorporou eu pensei que fosse do mar, fazia uns 
movimentos suaves, com as mãos se movimentando como se fossem ondas.  
 

Ela sorri, e me diz: 

I. Eu sou suave, diferente da médium que é mais apressada. Sou de Iemanjá 
pura, Inaê. Eu sou uma água-viva. Quem tem a pureza do espiritual, pode 
chegar perto de mim. Quem não tem, eu queimo. É uma forma de se 
defender. Eu sou nova, quando naufraguei tinha 16 anos, sou uma princesa.  
  

Percebo que eu fico muito calma conversando com esta Encantada, fico meio 

magnetizada, como se entrasse numa sintonia com ela. Sinto muita leveza e serenidade. E 

digo o que estava sentindo para Inaê. 

I. Gosto de incorporar na médium. Ela ainda não sabe muita coisa de mim, 
vai saber aos poucos. Eu sou a Iemanjá, não tem diferença, eu sou pura.  
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Dou-lhe os meus brincos e explico que são feitos de escama de peixe. Fiquei com 

muita vontade de lhe dar algo, me senti completamente em sintonia com esta Encantada. E ela 

me diz: 

I. Fico muito feliz com isto que você me deu, mas vou pedir para a médium 
devolver para a nossa mãe Iemanjá, porque o lugar deles é lá. Eles têm que 
voltar para onde vieram. 

 
F. Eu entendo minha mãe, e que seja assim então. Mas é que eu fiquei com 
muita vontade de te dar algo. 
 

Eulália conta-me que sua Encantada se transforma em água-viva quando necessita 

repor as energias. Ela me conta também que os brincos que eu dei a Inaê, ela os usa todas as 

vezes que incorpora, junto com outras vestimentas, sua saia longa azul e branca, pulseira azul 

e prateada. Diz que Inaê gosta de suco de frutas com muito caldo, como melancia, pêssego ou 

qualquer outra fruta que solte caldo, mais molhada. Eulália compra champanhe de pêssego 

sem álcool, pelo fato de ela, a médium, não poder tomar álcool por causa dos remédios que 

toma. 

Em conversa posterior com a sua médium por telefone, que foi anotada posteriormente 

em caderno de campo, complemento informações sobre Inaê.  

E. A Inaê estava conversando com uma senhora que iria fazer a entrega para 
o mar na festa de final de ano para Iemanjá e ela lhe disse para ter cuidado 
quando fosse para o mar. A senhora disse que sempre tem cuidado, que entra 
até a água na altura do joelho. Inaê lhe disse para entrar até a altura do 
tornozelo então, para não passar disso, porque iria haver um turbilhão no 
mar. Disse que as águas-vivas trabalham nas profundezas do mar, mas 
quando necessário, elas vão até a superfície para proteger a mãe. Quando eu 
vi aquele episódio das águas-vivas no final do ano na televisão, eu arrepiei 
todinha, porque a gente não imagina aonde as entidades chegam quando elas 
dão algum recado. E acho que foi uma forma de alerta e teve uma função 
espiritual, como a própria Inaê depois falou para a mulher. Disse que foi 
preciso o que aconteceu, que teve uma função espiritual. Você viu o tanto de 
gente que desceu para o mar? 
 
F. De fato, foi muita gente, e elas normalmente não tomam cuidado com o 
mar. Mas é incrível essa história mesmo. Eu até pensei na Inaê quando vi as 
águas-vivas. 
 
E. Ela disse que é uma guardiã de Iemanjá, que protege a mãe. 
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F. Eu me lembro de ela falar que é de Iemanjá pura, ou seja, parece se 
confundir e ser a própria Iemanjá, e não somente um animal que habita o 
mar. 
 
E. Ela diz que quando precisa recuperar as suas energias ela se materializa 
em água-viva. As águas-vivas não se movimentam elas próprias, elas são 
levadas pelas águas. 
 

Nesse momento eu pensei como a água-viva, pelo próprio nome que carrega, é a 

própria Iemanjá, além do fato de isso ser dito pela própria entidade. Parece ser um misto de 

filha e mãe ao mesmo tempo, ser esses dois lugares ao mesmo tempo. De ser filha de Iemanjá 

e de ser ela própria. De ser a sua guardiã, de queimar quem não a respeita, e de ser a própria 

água-viva, com vida, mandando um recado que queima.  

E. Daí, quando a mulher voltou no terreiro, a Inaê disse mesmo que era um 
alerta do mar. As pessoas precisavam ficar mais longe do mar, as águas-
vivas estavam todas lá. A Encantada da casa81 me disse que eu sou filha de 
Iemanjá. 
 
F. Várias entidades suas trabalham com Iemanjá. Você gosta do mar? 
 
E. Eu morro de medo. Não sei nadar nada, mas tenho uma atração incrível 
para ir até o fundo. Dizem que as filhas de Iemanjá têm essa relação com ela, 
de querer sair nadando sem parar. 

 
Em conversa com Eulália em sua casa, ela relata uma série de sensações relacionadas 

aos estados de êxtase com suas entidades. Ela faz comparações das sensações entre suas 

entidades, comparando-as umas com as outras e também com o seu jeito de ser. O relato foi 

gravado. 

F. Eu gostaria que você dissesse de suas sensações com Inaê. Quando eu 
estou falando com ela, ela me passa leveza, como se não tivesse uma forma 
específica, como se fosse a própria Iemanjá. 
 
E. Eu sinto é muito essa leveza, como se estivesse sem chão, quando estou 
incorporada, muito leve. Ela é muito leve mesmo, paz, os movimentos dela. 
Muito tranqüilo, chega a incomodar um pouco, porque sou mais agitada. Eu 
não tenho atitude [quando incorporada], sinto essa diferença do meu jeito 
com o dela. Você percebe que quando ela está atuando não sou eu. 
 
F. É essa sensação de choque, de você ser de um jeito e ela de outro. 
 
E. Perde o controle, ela domina. É igual à Juliana [criança] que é estabanada, 
quebra tudo, apronta mil e uma. Já a Inaê é suave. Para mim, daqui para ali 

                                                 
81 Encantada da dirigente. 
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eu vou num pulo, já ela não tem pressa de chegar. Por mim eu iria mais 
rápido, já ela vai com mais calma, com mais gestos. 
 
F. O interessante de você ser consciente é você poder narrar o que acontece 
na hora, para o pesquisador é interessante, a visão de seu corpo é outro. 
 
E. É igual ao caboclo do fogo, uma coisa explosiva, você tenta [...] eu sou 
agitada, mas o caboclo do fogo é muito mais. Eu até tento segurar o pé de 
dança, os movimentos dele, porque eu me sinto como se fosse sair voando, 
fica sem controle nenhum. 
 
F. Você não gosta de ficar sem controle? 
 
E. Não muito, gosto de saber onde eu estou. Aí eu tenho que segurar, pelo 
fato de não conhecer a entidade também, de não saber até onde ela vai. O 
medo de cair, porque eu mesma, Eulália, jamais faria isso. 
 

Vou percebendo, conforme transcrevo essa conversa, que há um estranhamento desse 

outro que se apossa do corpo, nas comparações que Eulália faz de si mesma. 

Eulália continua se referindo ao caboclo do fogo, que não disse o seu nome, que 

incorpora, manifestando-se rapidamente antes da gira de caboclo de Xangô.  

E. No caso ele toma conta, ele domina. Ele te toma de uma forma que você 
não sabe [...] Mas é gostoso porque eu me entrego de coração, deixo a 
entidade trabalhar. Eu sei que ele está usando a matéria. 
 
F. Mas parece que há um aprendizado a cada incorporação, não é um “chega 
aqui e faz o que quer”. Porque se fosse assim, você não estranharia. 
 
E. É uma espera, você não consegue se ver. Às vezes eu acho que está reto, 
está curvo [a posição do corpo], mas você não consegue se ver. 

 

Gira de caboclos de Oxossi, converso com Sr. Pena Verde de Eulália. Esta conversa 

foi anotada posteriormente em caderno de campo. 

No início da gira, ao ver Eulália incorporada, eu achei que fosse com seu caboclo de 

Ogum, já que ela me disse que esse caboclo é o seu guia de frente82. Vou falar com a 

entidade. 

F. O senhor é o Seu Ogum? 
 
P.V. Não, eu sou o Caboclo de Oxossi. Eu me chamo Caboclo Pena Verde. 

 

                                                 
82 Guia de frente são entidades que têm uma relação de maior proximidade e intimidade com o médium.  



 

 

147 

 

Eu reparo na postura corporal do caboclo incorporado na médium, para ver se há uma 

distinção entre uma postura mais rígida, que poderia caracterizar o Ogum, e outra mais suave 

e com maior mobilidade, normalmente associada aos caboclos da linha de Oxossi. 

P.V. Quando você estiver numa mata, e vir um pássaro, sou eu passando por 
lá. 
 
 

Numa outra circunstância, eu e o meu orientador, que foi conhecer o terreiro, 

presenciamos uma gira de baianos. Chegamos um pouco atrasados, mas ainda assim pudemos 

assistir o início das incorporações, inclusive da mãe-de-santo. Inicialmente é cantado um 

ponto para Iansã. Em seguida cantam pontos para os boiadeiros, a corrente se prepara para a 

incorporação da mãe-de-santo. Em seguida os médiuns da corrente incorporam suas entidades 

para os trabalhos, auxiliados pelos cambonos.  

Converso com o baiano Dito, da médium Eulália. Esta conversa foi anotada 

posteriormente em caderno de campo.  

F. Meu pai, fico contente de falar com o senhor. 
 
D. Oh bichinho, mas olha esse coco aqui. 

 
Dito me mostra um coco que tinha nas mãos, com um buraco aberto.  

D. Olhe, Baiano é capaz de cair dentro desse coco, entrar nesse buraco. É um 
exagero. 
 

A conversa é muito descontraída, me sinto muito contente, dou muita risada. É um 

sentimento muito comum que me dá ao conversar com essas entidades. 

F. Mas o senhor cabe aí? [Dou risada]. 
 
D. É capaz de Baiano caber, porque sou pequeno, miúdo, pareço uma vara, 
fininho. Eu até que fico bem aqui na médium, não tem muita diferença. 
 

Dito refere-se ao fato de a sua médium ser de baixa estatura, como ele diz ser também. 

O Baiano retira a saia que a médium estava vestindo, ficando somente com as calças que 

estavam por baixo, e diz: “aí eu fico melhor”. Dito me dá o coco para beber. Bebo a água-de-

coco. 
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D. Nós não enxergamos deste jeito de vocês, enxergamos o que há por 
dentro, o sentimento. Porque depois que morre, fica tudo, mas o sentimento, 
o amor, é o que importa. 
  

O Baiano coloca o chapéu na minha cabeça, e chegou mais perto de mim.  

D. Sabe, o Baiano gosta de uma fofoca, quando você vai lá na casa da 
médium, eu fico lá ouvindo tudo. 
 
F. Então é o senhor que dá umas dicas para a médium? Porque ela disse que 
tem uma entidade dela, que ela não sabe dizer qual, que dá umas dicas sobre 
o que ela deve fazer. 
 

 Dito tira o chapéu da minha cabeça e dá uma risada. 
 
D. Eu coloquei esse chapéu e agora clareou demais a sua cabeça [rindo], tá 
vendo coisas demais. 
 
F. Então quer dizer que é o senhor. 
 
D. Eu não confirmei nada [ri], não disse que sou eu. 
 
F. Tudo bem, se não é para dizer, que seja assim. Como é o nome do senhor 
mesmo? 
 
D. Dito. 
 
F. É como dizem por aí: “então está dito”. 
 
D. Isso, tá dito, que seja dito. Preciso atender os outros, a cambona fica me 
chamando. Se deixar eu fico falando.  
 

Despeço-me do baiano Dito.  

 

Em uma conversa na casa de Eulália, ela conta-me as suas impressões sobre o seu 

baiano, Dito. Essa conversa foi gravada. 

E. Que nem o Dito, ele tem aquele jeito dele, eu acho que eu devo ficar toda 
torta, toda esculachadona, porque ele é todo escrachadão, no jeito dele, no 
jeito de ficar parado, de segurar o coco, de ele falar. O Dito pergunta 
brincando para as pessoas que vão falar com ele: “você quer beber a minha 
bebida?”. Aí as pessoas bebem, e ele pergunta: “você sabe o que tem aí 
dentro coco?”. Ele fala isso porque as pessoas bebem e gostam, e querem 
saber, mas daí ele diz que é um segredo. Ele diz: “já vem assim, eu tiro o 
coco do pé e já vem com essa bebida desse jeito, mas se você quiser saber de 
qual coqueiro eu tiro, eu não conto”. Ele é brincalhão, ele gosta de falar com 
as pessoas, não gosta de não ter com quem falar. Mas ele não diz tudo não, 
ele sempre deixa algo para falar, tem sempre o mistério. 
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Fui à casa de Ricardo e Eulália, após conversa por telefone com ela no dia anterior, em 

que se mostra muito interessada em me narrar uma experiência que ocorreu no terreiro, após a 

gira, que eles chamaram de “viagem astral83”. Eulália conta que o intuito da dirigente, com 

essa experiência astral era os médiuns verem, em suas mentes, os seus mentores espirituais84 e 

seus guardiões da linha de esquerda85. 

Cada médium, segundo Eulália, teve uma experiência particular, seguindo as 

orientações comuns dadas pela dirigente, após a gira, depois que a assistência havia ido 

embora. 

Eulália se mostra mais disposta, a princípio, a narrar o fato. Ricardo não vê muita 

relevância para a pesquisa. Eu lhe explico que a minha pesquisa começou focada nas 

incorporações com entidades, mas no percurso apareceram dados importantes, narrados pelos 

participantes, que me levaram a considerar pertinente agregar este tipo de experiência à 

pesquisa.  

 
Digo, então, para eles narrarem as suas experiências com a viagem astral. Percebo que 

Ricardo fica mais relutante em falar primeiro, quem começa, então, é Eulália, que já havia se 

empolgado ao falar comigo ao telefone. Esta entrevista foi gravada. 

E. Para mim foi tudo surpreendente. Nós ficamos numa posição cômoda, 
relaxamos, sem precisar deitar. Uma hora não senti mais meu corpo porque 
adormeceu tudo, porque a gente ficou paralisado por um tempo. Eu sabia 
que a dirigente ia fazer esse trabalho. A primeira vez que fizemos fomos 
levados para a praia, da outra vez. Dessa vez fomos levados para Oxossi86. 
Ela pediu para os caboclos levarem a gente para lá. Aí ela começou a falar: 
“vocês vão entrar na mata, vão pedir licença, agora vai seguir essa trilha que 
está na mata”. Ela vai falando e você vai vendo mesmo. Vê chegando na 
mata, aí vê tudo.  

 
F. Como estava o seu corpo? Você o sentiu como? 

                                                 
83 Experiência mediúnica feita a partir da concentração dos médiuns em posições confortáveis, seguindo 
instruções dadas pela dirigente da casa, para que pudessem mentalizar situações e sentir o que lhes viesse à 
mente. 
84 Espíritos principais dos médiuns. São os que têm maior influência nas decisões e na forma de agir de seus 
médiuns. 
85 Pombas-giras e exus que são espíritos pertencentes à linha da esquerda umbandista, responsáveis pela proteção 
dos médiuns. 
86 Levados à mata.  
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E. Eu me transportei para o lugar. Quando ela falou que era para a gente ver 
a trilha eu vi quando a gente estava tirando o cipó e procurando as pedras pra 
fazer os machados. Eu me vi lá, e as outras pessoas também.  
 
F. Você se viu ou você estava no seu corpo vendo?  
 

A minha pergunta é para averiguar se Eulália narrava a situação como uma terceira 

pessoa, ou seja, como alguém de fora olhando a cena de que ela própria participava, ou não. 

E. Eu me vi na situação. É como se tivesse gravado e eu estivesse assistindo 
tudo, passando por aquilo tudo outra vez, recapitulando. 
 
F. Essa experiência foi uma experiência que você já viveu? 
 
E. Foi como se eu estivesse vivendo outra vez. Eu comecei a chorar de 
emoção na hora, de ver meus irmãos outra vez. 

 
Eulália revive uma experiência que passou de fato nos terreiros aos quais pertencia 

antes de entrar para o Flecha de Ouro: os terreiros de Pai Heraldo, Templo Coroa de Iemanjá, 

e de Pai Buby, do Templo Guaracy, ambos em São Paulo. Narra com muita emoção e diz 

sentir muitas saudades dessa época e de seus irmãos de Umbanda.  

E. Eu me vi com a idade que eu tinha na época, mas fiquei muito feliz de 
rever meus irmãos que eu pude ver outra vez. O cipó, a pedra pra fazer o 
material pedido. Mas eu fiquei muito emocionada por estar vendo eles outra 
vez. Aí a dirigente disse pra gente atravessar para o outro lado, para a 
cachoeira. Aí eu já não estava nessa obrigação, eu estava em outra 
obrigação, com o Pai Heraldo. Aí eu entrei na cachoeira. 
 
F. E qual foi a sensação? 
 
E. Ah, você perde a respiração. Parece que é um abraço imenso que você 
recebe do orixá. 
 
F. Isso aconteceu de fato? Você reviveu? 
 
E. Sim, de fato, eu revivi. Só que misturava os momentos que eu fazia 
obrigação no terreiro do Pai Heraldo com outra obrigação no do Pai Buby. 
Cada pedaço que eu ia, era uma obrigação. Foram momentos que marcaram 
muito para mim. Quando eu fiz a obrigação, tinha idosos, crianças, então foi 
muito difícil passar pela cachoeira, foi de muito risco. O lugar era perigoso. 
Nesse caso eu estava com o Heraldo, já era médium da corrente. Tiveram 
que derrubar uma árvore para atravessar para o outro lado, então foi muito 
difícil. E a responsabilidade de estar com as crianças. Só que a gente estava 
com todo medo e quando chegamos na cachoeira, as crianças chegaram 
antes que a gente. O lugar era tão perigoso [...] tinha que saber direito onde a 
gente estava pisando. A trilha estava barrenta por causa dos outros que 
passavam antes estavam com os pés molhados. 
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R. A cachoeira ficava lá em cima, e prá chegar lá era só mata fechada.  
 
E. Aí quando chega lá em cima, é uma parede de pedra em todo lugar, te 
sufoca, você perde a respiração. O lugar é uma energia. 
 
F. É Xangô com Oxum.  
 

Neste momento eu faço referência a esses dois orixás, Xangô e Oxum, a pedra e as 

águas doces, conforme o lugar descrito por Eulália, mas ela não faz nenhuma associação a 

esse respeito, continuando a descrever as suas vivências: 

E. Você pensa: “eu estou preso aqui”. Tudo o que você passou para chegar 
lá, compensa demais!  
 
R. Demora uns 40 minutos, uma hora. Foi muito gratificante passar por essas 
camarinhas. Se escorrega ali, vai parar lá embaixo. Era um abismo.  
 
E. Aí chegou uma hora em que a dirigente disse: “agora vocês estão saindo 
da cachoeira”. Aí eu me vi descendo, pisando na lama, segurando nos 
galhos. Aí ela disse que iríamos ver uma clareira.  
 
F. Parece que o que ela foi te falando te ajudou a recuperar algo na memória. 
 
E. Mas nem tudo o que ela falava eu via. Pra mim, eu me vi nas obrigações. 
Depois, ela falou pra a gente ver uma fogueira. Aí eu me vi na ilhazinha, 
aquela que há na Mataganza, local onde se realizavam camarinhas no 
Templo Guaracy, e vi a fogueira, que tinha mesmo ali. Eu vi os patos 
entrando ali, formando a corrente. 
 
F. Isso foi de verdade? 
 
E. Foi. A corrente dos médiuns estava formada em círculo, a fogueira no 
meio, aí entraram os patos e entraram no círculo e depois saíram. Ficou todo 
mundo olhando aquilo!  
 
R. Aí você tem esse significante da corrente formada e do que os patos 
fizeram, de formar a corrente também. Aí o Buby fez uma metáfora sobre 
como os médiuns deveriam se comportar, a atitude que os patos tomaram era 
como os médiuns deveriam agir. “Os patos ficam mais quietos do que vocês 
médiuns.” 
 
E. Foi muito lindo. Aí a dirigente continuou falando, pra gente ver a 
fogueira. Aí eu vi o Seu Ogum, meu caboclo. Porque a dirigente disse para a 
gente ver o nosso mentor.  
 
Filho87. Ela disse pra abraçar a árvore. 
 
E. Aí eu vi uma coisa, uma energia muito grande, imensa. Tinha forma 
humana, não perfeita, mas era humano. Tanto que eu só consegui abraçar o 
tornozelo. Aí ele que estava na fogueira, saiu de lá e foi quando eu o abracei. 

                                                 
87 Filho de Ricardo e Eulália. Acompanhava a conversa e fez algumas pontuações. 
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F. Esse mentor é o Seu Ogum, seu caboclo? 
 
E. Eu não sei. E ela também não falou nada.  
 
F. Você associa com alguém ou com alguma coisa? 
 
E. Não exatamente.  
 
Filho. Ela disse pra sair da trilha, entrar numa clareira e abraçar uma árvore. 
 
E. Mas eu não vi a árvore. Eu vi essa energia que é bem dourada, bem no 
meio do fogo. Aí quando ela falou para abraçar a árvore e o mentor, eu 
abracei essa energia. 
 
R. Ela falou para abraçar o guardião.  
 
F. Cada um escutou e assimilou de um jeito. 
 
E. Primeiro ela falou: “abrace o seu mentor”. Mas pra mim era uma coisa 
muito imensa. Era uma coisa fora do normal e eu abracei só o tornozelo e eu 
senti uma mão muito leve na minha cabeça.  
 
F. Você sente quando os seus guias vão incorporar que eles entram pela 
cabeça? 
 
E. Nem todos.  
 
F. A sua cabeça é um lugar marcante na hora das incorporações? 
 
E. Eu sinto mais o corpo, nem tanto a cabeça. Mas eu senti ele pôr a mão e 
me afastar porque ele tinha que ir embora. Eu não queria que ele fosse, daí 
ele voltava. Eu sabia que ele estaria perto de mim, mas não queria que fosse 
embora. Aí ela disse que iríamos ver nossos guardiões. Mas eu vi foi essa 
energia dourada que eu não sei quem é. Ele tentou se mostrar. Quando 
começou a tomar forma, essa forma foi se desfazendo de novo, numa forma 
que não era para eu ver, não quis se mostrar. Daí ela disse que a gente veria 
os guardiões, aí eu vi a Carmem. 
 
F. Que é sua Pomba-Gira. 
 
E. É, não é pomba-gira cigana, é dona de um bordel. Eu a vi com um vestido 
que ela pediu para eu fazer [...] Era exatamente assim: bem magra, com um 
vestido vermelho. 
 
F. Você viu o rosto dela? 
 
E. Vi. O cabelo escuro. Ela aparenta uns 48, 50 ou 50 e poucos anos. Um 
rosto bem delineado, dona de bordel. Muito bonita. Ela é muito chique, é 
muito na dela, tem pose. Depois eu vi um rapaz magro, magrelão, e pra mim 
era o Seu Mangueira [Exu de Eulália]. Aí, depois, a Luciana disse que os 
guardiões não são nem o exu nem a pomba-gira, daí eu pensei: “quem eram 
aqueles dois então?” Eu entrando na mata eu me vi com meus irmãos, mas 
quando eu estava com a Carmem já era eu mesma com ela.  
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F. Às vezes era você de fora e às vezes era você participando diretamente. 
 
E. É, como quando eu abracei essa energia, já era eu mesma. Essa energia 
era uma coisa muito grande. 
 
F. Como você sentiu essa energia? O que mais te chamou a atenção? Foi o 
calor? Você sentiu algo? O que mais te pegou? 
 
E. Foi o tamanho e a forma que mais me chamaram a atenção.  
 
F. O que te capturou mais foi o visual?  
 
E. Foi. Eu fixava meu olho no rosto dessa energia. Ele começou a se mostrar 
para mim. Quando começou a fazer o contorno, quando foi se completando, 
ele se desfigurou de novo. Eu senti aquela euforia pra vê-lo e depois não vi. 
Mas não fiquei decepcionada com isso, continuei com a mesma sensação de 
prazer e satisfação que eu tive quando o vi. Muita alegria, me senti muito 
bem. Quando ela falou para a gente ver os guardiões, já não era mais ele, o 
mentor. Não era mais eu assistindo o filme, já era eu lá.  
 
F. Era Eulália. 
 
E. Era eu vendo a Carmem, e foi quando ela pediu para a gente relaxar e 
tudo sumiu da mente. 
 
F. Você tem uma relação com o visual, com o que você vê? Porque quando 
você narra o sentido que você mais usa é a visão. Nem tanto o tato e outras 
coisas, mas parece ser mais a visão.  
 
E. Eu sou muito olhuda pra tudo.  
 
F. Você fala até que te deu um choque chegar na cachoeira, mas parece que 
o que te impactou foi olhar para o tamanho dela. Parece ter algo relacionado 
com o tamanho e com a grandeza das coisas. E o impacto que essas coisas 
grandes têm com você. 

 
Escrevendo, eu percebo que ela também diz do colo e do abraço, que são também 

sensações corporais e se referem ao acolhimento recebido pela cachoeira e pela energia que 

saía da fogueira. 

E. Quando a gente vai para o hospital, eu gosto de ficar olhando para saber 
dos pacientes. E a Encantada da Luciana diz mesmo que eu sou olhuda.  
 
F. Primeiro você narra a situação como uma câmera, olhando de fora. Depois 
você entra na situação. 

 
Essas são as duas posições de Eulália: primeiro ela fica de fora olhando, e depois 

participa da situação. Outra observação interessante é que Eulália é médium consciente, ou 

seja, participa como um terceiro, como se fosse uma testemunha, dos passes, embora não 
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entenda direito o que ocorra ou como a entidade pensa. Mas, de qualquer maneira, vê o que 

acontece. 

E. A Encantada da dirigente sempre me diz: “você não pode entrar no 
hospital assim, você tem que fazer oração, tem que tomar cuidado. Lá tá 
cheio de espíritos.” Ah, mas eu quero é ver. Aí eu vejo um resgate chegando, 
eu fico logo querendo saber o que é.  

 
 
 
5.2.3 Ricardo. 

Ricardo tem 42 anos e iniciou o seu desenvolvimento aos 15 anos. Sobre o tipo de sua 

incorporação, Ricardo diz: 

R. A grande dúvida de quem começa é se ter o seu “eu” como domínio, ou 
seja, será que é o meu “eu” [...] mas quando isso vai se transformando, vai 
evoluindo, esse domínio vai ficando diferente, aí você percebe que não é 
mais você. O meu processo de incorporação é diferente do da Eulália. Parece 
que eu estou sonolento, sem ação. É como se eu tivesse quase dormindo e 
vendo a reação das pessoas. Então certas coisas eu consigo lembrar e outras 
não. 
 
 

5.2.3.1 Narrativas de experiências extáticas 

Numa entrevista que realizo na casa de Eulália e Ricardo, ambos estão presentes e 

podem narrar-me a situação em que outra entidade se aproxima quando eles estão 

incorporados de um determinado guia espiritual. Essa conversa foi gravada. 

Eulália mostra uma especial relação com o Cigano e com o Exu de seu marido, 

dizendo ter uma especial afeição por esse último, o Sr. Exu Caveira, que, segundo Eulália, é 

quem lhe dá cobertura em muitas situações em que ela se viu acuada ou ameaçada por algum 

motivo.  

E. O Seu Caveira, Exu do Ricardo, dizem que os exus são o mais próximos 
da nossa essência, e eu acho isso, ele é bem parecido com o Ricardo. A 
minha Pomba-Gira também é parecida comigo, é mais recatada. 
 

Outra entidade de seu marido que lhe chama a atenção é o Cigano, Hugo. Ela diz que 

tem medo de olhá-lo quando está incorporado em Ricardo, pois o Cigano é alto. “Dizem que é 

bonito”, diz Eulália, se referindo ao cigano Hugo.  
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E. Eu conheço as entidades, e quando está o Cigano, ele tem as 
características dele, e quando muda, eu sei. 
 
F. E qual é a diferença do Cigano para o Seu Caveira? 
 
E. Acho que a rigidez do Seu Caveira. Ele é muito rígido, ah muda, eu 
conheço, nossa [...] eu o conheço bem. Mesmo o Baiano [...] o Seu Ogum, 
outro dia estava trabalhando e o Seu Caveira veio na necessidade do 
momento. Veio para dar o parecer dele [...] não sei se é normal. Isso 
acontece muito comigo, eu estou trabalhando com uma entidade e outra 
chega. 
 
F. Como você sente na hora que isso acontece? 
 
E. No começo eu mesmo assustava, mas hoje eu nem ligo. Porque também 
quando vai embora, eu nem percebo.  
 
F. Você Ricardo, percebe essas mudanças? 
 
R. Na incorporação? Ah, só o comportamento dele, a atitude, é totalmente 
diferente. 

 
F. Mas você estranha? 
 
R. Não, você só percebe que mudou, como se saísse um e entrasse o outro. E 
quando o Seu Caveira vem é isso, ele é totalmente diferente de todas as 
outras entidades, todas! É o mais diferente, é o mais marcante. 
 
E. Mas quando ele se afasta você nem percebe, né? 
 
R. Percebo, mas eu digo que se você está atuando, vamos supor, com o 
Baiano ou com o Cigano, o Seu Caveira toma a frente, mas ele não é o 
Baiano. A pessoa vai olhar e achar que é um baiano. 
 
F. Então é a personalidade que difere? 
 
R. É. 
 
E. Só vai perceber quem conhece, como eu conheço as entidades dele. 
 

Aqui aparece bem essa marcação por parte da Eulália sobre o seu reconhecimento 

sobre as entidades de Ricardo. 

F. A forma corporal, permanece a da entidade que já estava lá então? 
 
R. Isso. Vamos supor [...] o dialeto dele, todas as explicações, todas as 
interferências dele [...] 
 
F. Tem mudança de voz ou não? 
 
R. Não, muito pouco. 
 

Há mudança em traços de entidades, sendo reconhecidas através de marcas. 
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R. Quem não conhece, não vai perceber. Não é algo que dê na cara, que se 
perceba logo de uma vez. Quem não conhece vai dizer: “puxa vida, estava 
falando com ele e ele ficou mais ríspido”. 
 

Ricardo fala, ao se referir a uma determinada entidade, em interferência do Sr. 

Caveira.  

F. Vocês estão falando de sinais, interessante isso. 
 
R. Ele fica mais seco, por exemplo, o Baiano é mais suave, ou o Cigano é 
mais brincalhão e o Seu Caveira não é, ele se torna mais [...] 
 

Às vezes Ricardo atribuiu ao Sr. Caveira episódios acontecidos com o Boiadeiro. 

Percebo que há associações entre entidades, e o próprio Ricardo me conta isso quando diz que 

algumas delas trabalham num plano muito próximo. 

R. O Seu Caveira é na mesma linha do Boiadeiro. Quando Eulália fala com 
ele, e ele diz: “não é isso”, ele fala realmente assim. Ele explica para as 
pessoas assim. Às vezes a pessoa quer uma resposta dele e ele é ríspido, ele é 
verdadeiro, fala a verdade na cara, fala: “olha, vai acontecer isso, isso e 
isso”.  

 
F. Ele sempre questiona. 
 
R. Isso que ele faz. É para ver se a pessoa realmente quer aquilo, ela pode 
achar que quer. 
 
F. Ele parece tocar no ponto essencial. Essa palavra “essencial” é algo muito 
presente na fala de suas entidades. O Boiadeiro quando falou comigo me 
disse que não adianta pegar bagagem a mais, mas somente o essencial. 
 
R. O Seu Caveira é assim. O Seu Ogum é o ponto oposto dele, mas o Seu 
Caveira é assim. Não é porque você [...] 
 
F. Eu falei do Boiadeiro [...] 
 

Outra vez fico atenta a essa rápida associação de Ricardo com o seu Exu, ele 

imediatamente se refere a ele, mesmo quando eu falo de seu Boiadeiro, muito provavelmente 

porque o que importa são as associações de Ricardo, apesar de minhas “correções”, que 

marcam essa ligação por traços entre suas entidades.  

Eulália entra na conversa para comentar, sobre o Exu do seu marido, que “Ele é muito 

mau”. Eulália ri nesse momento. Diz não gostar do jeito do Sr. Caveira com ela, ao discordar 

do que ela fala, porque diz que parece não ser compreendida pelo Exu de seu marido. 
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Dou uma risada, porque percebo que há uma tentativa de ser compreendida pelo Exu 

de seu marido, ao passo que Ricardo frisa a maneira como ele é, segundo o que ele pode 

perceber sobre si próprio, evidenciando duas maneiras de conceber essa entidade que participa 

ativamente de suas vidas. De qualquer maneira, esse Exu é muito importante para ambos. A 

seguir, Eulália fala sobre o seu Exu, Sr. Mangueira. 

E. O Seu Mangueira é um debochado. O Seu Mangueira é assim, quando ele 
tem que fazer alguma coisa, ele faz e não quer que você saiba. Ele prefere. 
Você pede algo para ele, ele diz: “ah, tá bom”. “Ah, mas o que o senhor vai 
fazer?” Ele não diz, ele faz. Ele é do tipo come quieto. Você vê ele 
brincando, mas ele está fazendo o que precisa fazer, quando você vê, já está 
feito. Ele gosta muito nem que o consulente, nem o médium, nem o 
cambono tomem parte do que ele vai fazer. “O que tem que ser feito, eu vou 
fazer, não precisa ninguém ficar sabendo”, ele fala. E nem deixa para mim88. 
 

 Eulália se refere ao fato de não se lembrar depois que desincorpora, apesar de ser 

consciente na hora da incorporação.  

E. O que tiver que acontecer, ele vai responder sozinho, se a gente não 
estiver sabendo, é uma forma de proteger. “A única pessoa que vai responder 
pelo que vai acontecer vou ser eu”, diz o Seu Mangueira. Então, confia. Ele 
fala palavrão, vai zombando, mas quando você vê a coisa tá feita. É tirando 
um sarro, falando uns palavrões, que ninguém aceita, que as coisas estão 
sendo feitas ali. O Seu Mangueira é falador. 

 
R. Já o Seu Caveira não fala, ele só fala se perguntarem para ele. 
 
E. E ele não fala palavrão, o Seu Caveira. Coisas obscenas, só para outro 
exu. Para o consulente não. 
 
R. Ele sempre foi assim, sem falar palavrão, para consulente, só para outro 
exu. 
 
E. Só quando ele tem que falar mais para dar um choque na pessoa, ele usa 
um palavrão, mas só assim. 
 
E. O Seu Mangueira vem falando palavrão, vai embora falando palavrão  
 

Eulália dá risada neste momento. Ela e Ricardo marcam as diferenças entre os 

respectivos exus. 

F. E você gosta? 
 

                                                 
88 Quando a entidade não deixa a médium se lembrar do que foi passado ou falado. 
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E. Eu aceito ele como ele é, ele sempre veio assim. Ele tem o porquê de ele 
ser assim, não tem por que eu mudar. Então vou eu trabalhar, vou eu fazer as 
coisas, se eu tiver que mudar ele.  
 
F. Então há a idéia de que a personalidade deles revela a forma como eles 
trabalham. Se você impede esse jeito deles, então você vai impedir a forma 
de eles trabalharem.  
 
E. “E aí gostosona”, como ele diz para as mulheres, “você quer comigo”, ele 
fala que é estéril que se a mulher quiser transar com ele, ela não pega cria 
porque ele é estéril. Para tirar sarro ele fala: “vamos lá que comigo você não 
fica prenha, você não engravida”. Tanto que ele falava isso para uma 
médium que um dia ela apareceu grávida. Aí ele disse: “se você fosse 
comigo, não ia embuchar, porque eu sou estéril. Você não quis ir comigo e 
olha como você está!” Ele brincava, e ele já estava vendo lá na frente que ela 
já ia engravidar. 
 
F. Você diz que no que parece que é brincadeira, ele está falando sério. 

 
Constato, no decorrer da conversa, um aspecto de estranhamento do médium frente ao 

diálogo travado entre entidade e consulente. 

F. Parece que há um terceiro, vocês na posição de testemunha. 
 
E. É. Eu só sei que o Preto-Velho sempre falava para a filha: “eu vou lá ver 
ele, eu vou lá ver ele”, cruzava89 a camiseta. Daí um dia ele estava lá. A 
esposa falou: “meu companheiro está aí”, e o caboclo falou: “eu sei”. Parece 
que estava preparando para trazer esse homem para o terreiro. E esse homem 
chorava no pé da entidade. O mundo para ele tinha acabado, e se reergueu 
com a entidade. Hoje, o jeito que ele chega no terreiro, a expressão da filha, 
nossa, isso para a gente é gratificante. Ele chegou e falou para a Juliana90 que 
tinha ido para agradecer, a Juliana rodopiava no terreiro, demonstrando 
alegria. Às vezes eu falo: “eu não vou hoje”, mas tenho a responsabilidade 
com esses dois filhos91. Eles estão lá esperando. Como eu tinha minha mãe 
de desenvolvimento92, cuidou de mim até eu começar a incorporar sozinha, 
daí eu tive que começar a andar sozinha, cortar o cordão umbilical com ela. 
Foi horrível. Hoje, eu sou médium de passe e tenho dois filhos que vão pelas 
minhas entidades. E é gratificante ver a evolução deles. 
 
R. O que ela está querendo dizer é que, como ela tem consciência, esse 
aspecto de mudança na vida da pessoa é algo que ela vê que não é ela. 
 

                                                 
89 Quando a entidade dota algum material trazido por alguma pessoa de um valor sagrado, tirando as possíveis 
energias ruins e deixando as energias boas. Isto é feito porque há o entendimento que a peça tem alguma ligação 
com a pessoa que a possui. Portanto, quando a entidade cruza um objeto, está automaticamente limpando a 
pessoa que o possui. 
90 Espírito que vem na linha das crianças de Eulália. 
91 Filhos de desenvolvimento espiritual, pessoas que são atendidas pela entidade, conversam com ela e tomam 
passe. 
92 Médium responsável pelo desenvolvimento espiritual dos médiuns que entram no terreiro, auxiliando na 
compreensão acerca da espiritualidade e sobre toda e qualquer manifestação extática, em especial sobre as 
incorporações, por serem a principal manifestação na Umbanda. 



 

 

159 

 

E. É, porque quando eles conversam, eu sei que tem um diálogo, mas não sei 
o assunto, não entendo o raciocínio. Eu quero entender o fio da conversa. 
Você está ouvindo, mas não dá para entender, só pelo resultado, e pela 
expressão e fisionomia do filho, você vê a evolução. 

 
E. Quando eu falo com o Ricardo incorporado, com as entidades dele, o 
Ricardo é uma pessoa estranha. 

 
Aqui eu pensei, quando transcrevendo, em dois pontos. Primeiro, que talvez haja a 

necessidade de se provar para o pesquisador ou para os outros em geral sobre a veracidade do 

transe, e assim os médiuns podem acabar narrando a possessão com tamanha estranheza. 

Porém, junto a isso pode haver de fato uma estranheza nessas incorporações, como um outro 

que fala num raciocínio irreconhecível para o médium consciente. 

 

Falo com o Caboclo de Ricardo, chamado Pena Dourada, cuja transcrição é feita 

posteriormente em caderno de campo. Não utilizo caderno de campo normalmente nas 

situações de gira, primeiro para não chamar muito a atenção das outras pessoas presentes, e se 

parecer ao máximo com uma consulta corriqueira. E, por outro lado, para não desviar do 

campo visual que se estabelece entre mim e a entidade, favorecendo, assim, a ligação que é 

formada. 

F. Salve meu pai. Eu estou conversando com o médium sobre as 
incorporações, como elas se dão.  
 
P. D. As incorporações são feitas quando se forma uma conexão entre os 
níveis de vibração do médium e das entidades. As entidades estão aqui 
[mostrando a mão num plano superior], e os médiuns estão aqui [apontando 
a mão num nível inferior]. É necessário que os dois possam se igualar para 
que haja uma incorporação. Compreende? 
 

As entidades de Ricardo, de uma maneira geral, são mais exatas quando querem 

chegar a um determinado assunto, não se alongando em outros pontos. Ao mesmo tempo, não 

são entidades que eu achei de fácil compreensão imediata. Elas, normalmente, podem tomar 

outros assuntos como referência para procurar fazer com que o consulente chegue, após ter 

pensado bastante, no ponto a ser tocado. Esta minha impressão é confirmada em uma 
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conversa que tive com Ricardo. Ele considera suas entidades mais “filosóficas”, ou seja, 

fazem com que o consulente pense bastante e não dão respostas imediatas, apesar de serem 

firmes em seus raciocínios.  

Outra característica que ocorreu comigo foi que as conversas que tive com as 

entidades de Ricardo, talvez por essa exatidão, não demoraram muito. Quando as entidades 

percebiam que eu havia chegado no ponto, não se alongavam em outros assuntos e logo se 

despediam de mim. 

Há particularidades das entidades e dos médiuns. O que procuro mostrar são essas 

peculiaridades e possíveis ligações com a maneira de ser dos médiuns e alguns casos, ou não. 

F. Entendi. Então o senhor fala de energia, e não de corpos. 
 
P. D. São energias. O importante é que essas energias fiquem num mesmo 
nível. É preciso um esforço de ambos os lados para que isso ocorra.  

 

Falo com o Caboclo de Ricardo, chamado Ogum Sete Ondas, cuja transcrição é feita 

posteriormente em caderno de campo. Este caboclo, segundo o que Ricardo conta, trabalha na 

parte rasa do mar, ou seja, onde as ondas pequenas estão. O nome “Sete Ondas” é uma 

referência ao local de trabalho das entidades. Desta maneira, é um caboclo de Ogum que 

recebe a vibração de Iemanjá, por se situar no mar. 

F. Salve meu pai. Eu estou conversando com o médium sobre as 
incorporações, como elas se dão.  
 
S. O. Cada um tem um tempo, que não é mesmo para todos. O tempo que 
passa agora não é sentido de maneira igual. Quanto tempo você tem para 
fazer a pesquisa? 
 
F. Estou no começo, no máximo mais dois anos. Mas tenho bastante para 
fazer. 
 
S. O. Tome o tempo que precisar, mas faça no tempo preciso. 
 

 
 

Falo com o Boiadeiro de Ricardo, que ainda não falou seu nome, segundo o que o 

próprio Ricardo me conta. As transcrições são feitas posteriormente em caderno de campo. 
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F. Salve meu pai. Hoje eu vim falar com o senhor, eu ainda não o conheço. 
Eu faço pesquisa com a Umbanda, sobre as incorporações, de como fica o 
corpo do médium nisso, e as entidades podem me ajudar muito com o que os 
senhores puderem me falar. Numa gira anterior eu falei com o Caboclo que 
me falou sobre o tempo. 
 
B. Há sempre um descompasso, tem que ser assim. O que eu falo nunca é o 
que você escreve, porque tem o mistério. Eu posso dizer que aquilo é verde 
[apontando para uma vela verde que estava no chão]. Você pode até ver que 
é, mas a forma como você vê é diferente do meu jeito de ver.  
 
F. Então mesmo que fosse gravado, ou reproduzido exatamente o que as 
entidades falam, mesmo assim o entendimento é sempre de quem escuta, não 
dá para se compreender exatamente o que é dito. 
 

O Boiadeiro acena a cabeça concordando com o que eu dizia. 

B. É assim, e tem que ser assim. Não dá para entender de tudo. Eu trabalho 
viajando de um lado para o outro, indo além do que se pode ver. E como 
você está com esse seu trabalho, você já chegou a uma conclusão? 
 
F. Eu tenho vindo conversar nos terreiros, tenho mais ouvido por enquanto, 
ainda não cheguei a uma conclusão. 
 
B. Tire a síntese, a bagagem tem que ser a que se carregará para caminhada. 
Não deixe o que ficou, mas tire a síntese, só assim você entra no tempo que 
eu te disse.  
 
F. Eu fico imaginando que para se fazer uma boa caminhada, é necessário 
caminhar com o que se tem, não é meu pai? Pelo que o senhor falou, e por 
ser um boiadeiro que sai pelo mundo, caminha com o que é necessário, com 
a síntese. 

 
B. Veja os gestos das entidades, elas dizem mais do que as palavras. Você já 
entrou numa mata fechada? Ela tem os seus mistérios. Eu trabalho com os 
extremos. 
 

Ao falar com o Boiadeiro, ele me passou uma impressão de muita sabedoria, de 

mistérios e que eu precisava refletir mais, e não ficar somente acumulando dados de campo. 

Que precisava saber o caminho a percorrer. Ele me passou muito uma impressão de 

simplicidade, de fazer o que é justo, o que se pode fazer.  

Acho que esta entidade me ensinou, numa certa medida, como olhar para o campo de 

estudo, como proceder na pesquisa, tanto teoricamente como na prática. Será que ao 

reproduzir exatamente o que é dito estaremos chegando ao cerne da Umbanda? Segundo este 

boiadeiro certamente não, porque sempre há os descompassos e os mistérios.  O que pude 
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pensar, a partir da fala do boiadeiro, é que o importante é que o pesquisador possa apreender o 

que lhe cabe, como uma bagagem, e não mais do que ele pode. 

Esta entidade em especial me fez refletir bastante, de maneira muito objetiva, sem 

rodeios de pensamento. 

 
 

Ricardo também me narrou sua experiência realizada no terreiro Flecha de Ouro, 

quando foi submetido, junto com os outros médiuns, ao que chamaram de viagem astral. Ele 

narra em seguida de Eulália contar a sua experiência, que foi também gravada. 

R. A sensação que eu tive quando eu entrei na mata é que estava escuro, 
chovendo. Ela falou da fogueira, eu não vi nada. Tava escuro, de noite, tava 
frio, chovendo, aquele orvalho, eu fiquei todo molhado. 
 
F. Você sentiu a temperatura. 
 
R. Senti. Na verdade era como se eu tivesse tomado um banho na chuva 
mesmo. Todo encharcado.  
 
F. Eu até falei de um ponto que eu me lembrei, quando ela me falou disso no 
telefone, um assim: “ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada [...]” 
 

Quando eu canto esse ponto93, Ricardo imediatamente canta junto e fica emocionado. 

Eu mesma não me tinha dado conta do alcance do que estava cantando e nem do efeito que 

teria. Quando fiquei com esse ponto em minha mente, quando Eulália me dizia da experiência 

e que era para eu ir para registrar o que acontecera, não sabia de nada do que Ricardo estava 

me contando nesse momento. 

R. Agora eu me dei conta disso, do significado!  
 
F. Por quê? 
 
R. Você falou do Caboclo Pena Dourada. 
 

Por conhecer o ponto, assim como eu, Ricardo o cantou na mente e há, na metade do 

ponto, uma referência ao Caboclo Pena Dourada. E ele continua cantando: 

                                                 
93 É um ponto cantado, uma música tocada nos rituais umbandistas: “Seu irmão é flor do dia, flor da manhã é 
Pena Dourada, ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada [...]”. Este ponto cantado fala do nome do Caboclo 
de Ricardo, Seu Pena Dourada, assim como também cita o orvalho e a noite, que foram as sensações sentidas por 
ele durante a viagem astral. 
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F. Como é que começa o ponto? 
 
R. “Seu irmão é flor do dia, flor da manhã é Pena Dourada”. 
 
E. Seu Pena Dourada. 
 
F. Tá aí. Eu nem tinha percebido. Tá vendo como a pesquisadora entra nesse 
circuito mesmo sem perceber! Eu entrei na sua associação sem querer. Na 
hora que a Eulália falou da mata eu não me lembrei do ponto? 
 
E. Lembrou, você me falou. 
 
F. “Seu irmão é flor do dia, flor da manhã é Pena Dourada”, Pena Dourada é 
seu caboclo? 
 
R. É. 
 
F. “Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada.” Olha como faz sentido! 
 
E. E foi o que ele viu. A Encantada da dirigente disse que a gente foi guiado 
pelos caboclos de Oxossi, e não é porque a maioria viu amarelo, que tem a 
ver com Oxum. 
 
F. Por que ela falou do amarelo e do dourado? 
 
E. Porque muitos depois falaram que viram amarelo e dourado. 
 
F. Ela não citou o dourado? 
 
E. Não.  
 
F. O nome do terreiro é Flecha de Ouro, tem um significante forte aí no que 
se refere à cor, o ouro, dourado, amarelo. E o orixá da dirigente é Oxum. 
 
E. Mas ela não falou nada. 
 
F. Mas eu acho que não é uma questão de falar. Mas está escrito na entrada 
do terreiro. 
 
E. No começo ela falou que a gente seria guiado pelos caboclos de Oxossi. 
 
F. Mesmo que não seja dito, talvez tenha algo que permeie o terreiro em 
outro nível que depois apareça no discurso, que percorre o imaginário, isso 
também é algo pra pensar. Mas é interessante. Isso é uma suposição.  
 
E. Eu perguntei para a entidade da dirigente porque a maioria viu amarelo ou 
dourado. Ela falou que o dourado eram os caboclos que levaram a gente para 
lá. 
 
R. Ela disse que o caboclo não é só o verde. 
 
F. E por que é o dourado? 
 
E. Ela disse que nós estávamos vendo o dourado de Oxossi.  
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Filho. Ela disse que era por causa da Oxum. Porque Oxossi tem uma 
aproximação com Oxum. 
 
R. Eu perguntei para ela por que da minha sensação, e ela me disse que foi o 
Caboclo que me deu um banho de orvalho e de chuva.  
 
F. Orvalho e chuva têm a ver com Oxum. 
 
R. Isso. E aí se tem a ver com o Caboclo e com o orvalho, e se ligar isso ao 
ponto [cantado], isso tem ligação com o Seu Pena Dourada. 
 
F. Qual foi a sua sensação com isso tudo? 
 

Nesse momento eu retomo com Ricardo suas sensações e o resto do que ele viveu com 

essa experiência. 

R. A sensação foi que eu estava passando, tudo escuro, chovendo, senti frio, 
sentei, e olhei assim e tava tudo fechado, aquela mata densa e aquela chuva 
respingando nas folhas e uma sensação de neblina, de orvalho. Eu não 
conseguia enxergar por causa da neblina 
 
F. Você gostou da experiência? 
 
R. Gostei. 
 
F. É o tipo de lugar que você gosta de ir? 
 
R. É sim. Fiquei pouco tempo na mata. Daí eu voltei. Esse ritual de entrar na 
mata e tudo eu não tive, porque a minha filha tava no meu colo e não deu pra 
ficar muito tempo nessa viagem. Não teve a fogueira, nada disso. Era já eu 
na mata mesmo. Foi um período curto, eu me lembro de ela ter falado para a 
gente conversar com o nosso guardião. Agora, fazendo essa ligação com o 
orvalho, eu faço uma associação que tem mais sentido pelo fato do meu 
caboclo ser Pena Dourada. 
 
F. Interessante como um ponto cantado faz uma ligação. 
 
R. Eu não tinha feito nenhuma ligação, esse ponto é velho, fazia muito 
tempo que eu não cantava. 
 
F. Vai saber por que me veio esse ponto na cabeça. Bem interessante, e eu 
nem me lembrava do nome de seu caboclo. 
 
R. Mas também faz sentido porque a maioria das pessoas viu o dourado. 
 
F. Mas é uma suposição, pode ter a ver. 
 
R. Mas faz sentido de pensar. 
 
E. É interessante esse negócio do ponto. Você ter um Caboclo Pena 
Dourada, se ver na mata, de madrugada [...] 
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R. Eu pensei em chuva e em neblina, aí a entidade da dirigente disse que era 
o orvalho, aí eu disse que dava essa sensação mesmo. 
 
F. Foi ela quem disse orvalho, não você? 
 
R. Foi. Mas não era uma chuva direto, era um respingo do orvalho nas 
folhas. Ela falou orvalho e daí fez a conexão com o que eu queria explicar. 
Tinha neblina, tava frio. Eu gosto disso, principalmente de manhã na mata.  
 
E. Cada um foi para um lugar diferente.  
 
R. A sensação era que eu estava parado e me molhando todo com o orvalho. 
Daí eu pingava, e aí eu via aquela névoa com os pingos caindo. 
 
E. Você não via nada? 
 
R. Não, só isso.  
 
 
 

Ricardo narrou uma outra vivência muito rica, que ocorrera num outro dia em sua 

casa, cujo relato foi gravado. 

E. Conta pra ela sobre a criança que veio pra você e você a levou para a 
entidade da dirigente cuidar. 
 
R. Era três horas da manhã e apareceu um espírito de uma menina pra mim. 
Eu fui lá fora de casa, estava assistindo televisão, quando escutei uma briga 
de passarinho à noite, um barulho infernal. 
 
E. Só ele escutou. Nem cachorro, nem ninguém mais. 
 
R. Parecia que tinha um gavião aqui fora. Quando eu saí na cobertura, ele 
voou em cima de mim, e depois sumiu. Aí eu fui ver algo lá no portão e 
voltei. Quando eu voltei, deitei no sofá assistindo um filme e cochilei. Aí eu 
vi uma criança chorando muito. Eu perguntei: “o que você quer?” Aí ela 
chorando muito e não falava. Eu tentei abrir o olho, mas mesmo assim eu 
via. Eu queria tomar o meu sentido, mas não conseguia. Querendo acordar. 
Aí eu pensei: “você não quer falar, eu não vou te ajudar”. Aí eu acordei. 
Depois fui deitar. Quando eu fui deitar, eu tava quase dormindo e começou o 
choro outra vez e conversar comigo. Eu tinha visto um clarão no canto e 
estava sentado. Aí eu falei: “com esse barulho você vai acordar a minha 
filha”. Antes disso tudo eu tava vendo uma reportagem sobre o campo de 
concentração. Aí essa criança veio e parecia uma criança que estava no 
campo de concentração. Ela me disse que estava procurando o pai e a mãe 
dela. Puxa vida, você já desencarnou há tanto tempo, você precisa de ajuda. 
Ela só chorava, eu acordei, e quando eu fui deitar aconteceu outra vez. Ela 
começou a chorar e quando eu disse que poderia acordar a minha filha, ela 
disse que não queria. Então eu disse para ela parar de chorar. Eu disse pra 
ela: “tem uma pessoa que vai te ajudar, você quer ir comigo?” Ela disse que 
queria. Andei com ela, saí de casa, atravessei a rua e fomos até o terreiro. 
Chegando lá, quando eu chego lá, só estavam as velas acesas e estava a 
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Encantada da dirigente lá. Ela pegou a criança na porta, disse que sabia do 
que se tratava, eu voltei para casa e dormi. 
 
F. Foi bem vivido? Era como se você tivesse de fato atravessando a rua? 
 
R. Era. Eu não conseguia acordar de fato. Eu achei uma sensação gostosa, eu 
queria fazer de novo.  
 
E. O Ricardo só chorou no dia seguinte. 
 
R. Eu chorei porque eu me emocionei, porque ela era uma criança bonita e 
tava muito triste. 
 
E. Ele começou a chorar com ela. 
 

Eulália auxilia as lembranças de Ricardo, que lhe contara o episódio logo em seguida. 

R. A energia dela era tão grande que eu comecei a chorar junto. E eu não 
conseguia conversar com ela. Ah, mas quando ela apareceu no quarto para 
mim, eu perguntei a ela como ela tinha entrado aqui. Ela me disse que o 
homem da porta tinha deixado. Eu já imaginei o Sr. Caveira. Porque quando 
teve uma revoada aqui, eu fui lá na tronqueira94 dar uma olhada, na entrada. 
Porque o barulho tava lá.  
 
E. Ele disse que nem os cachorros levantaram. 
 
F. O Seu Exu Caveira tem alguma relação com gavião? 
 
R. Não. 
 
F. Alguma entidade é? 
 
E. A entidade da dirigente, ela é águia. 
 

Eulália faz a associação com a Encantada da dirigente que se transforma em águia. 

R. Olha, até arrepiou! Pode ser, vai ver que foi isso. Eu fui levar para essa 
entidade a criança. Essa hora do barulho eu estava acordado mesmo. Fui dar 
uma olhada na porta, o gavião passou perto de mim. Aí eu fui perto da 
tronqueira, porque a gente tem um assentamento de exu na entrada de casa. 
Eu voltei, deitei, cochilei, aí que a criança apareceu e começou a chorar. 
 
F. Então parece que ela estava na cobertura do seu Exu. 
 

Neste momento eu penso se a criança que Ricardo viu estar sendo protegida pelo seu 

Exu Sr. Caveira, e lhe digo que ela parecia estar em sua cobertura. 

R. Quando eu conversava com a menina, eu entendia o que ela estava 
falando, sem ela falar de fato. A pessoa fala, ninguém escuta, só eu escuto. 
 

                                                 
94 Local reservado para os assentamentos de exu feitos na entrada da casa, numa espécie de quartinho pequeno. 
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A audição é um ponto forte na narrativa dos acontecimentos, tanto no barulho dos 

pássaros como no choro da menina, que ninguém mais escuta, exceto Ricardo. 

R. O choro eu escutava, a fala dela era mais na minha cabeça, como se eu 
escutasse o pensamento.  
 
F. Você viu a entidade da dirigente? 
 
R. Não, eu vi o corpo da dirigente e o rosto dela eu não vi. Mas sabia que era 
a sua entidade, e não a própria dirigente. Mas não deu pra ver o rosto dela. 
No dia seguinte, a gente foi contar o acontecido para a dirigente ela disse que 
na noite seguinte tinha feito uma mandala95 que ficou aberta até as 6 da 
manhã, fez esse trabalho e a entidade dela estava lá mesmo. Aí que eu vi que 
não era invenção minha. Eu acho que alguma entidade direcionou para que 
fosse feito isso, pra que a menina aparecesse pra mim, acho que foi pelo fato 
de eu ter aberto um campo emocional depois de ter visto a reportagem do 
campo de concentração. 

 
Em conversa posterior com a dirigente do Flecha de Ouro, em que narro esta 

experiência narrada por Ricardo, da qual ela já soubera pelo próprio médium, ela me explica 

que havia um outro médium em seu terreiro, que atualmente não está mais trabalhando lá, que 

tinha uma entidade encantada em gavião, sendo este guia espiritual justamente um auxiliar da 

sua encantada águia, nos atendimentos lá realizados.  

Há, portanto, uma seqüência de associações que circulam desde Ricardo, quando 

escuta o gavião, até a fala da dirigente sobre uma entidade encantada em gavião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Velas acessas no chão, numa seqüência estabelecida pela dirigente com a finalidade auxiliar quem precisa de 
alguma ajuda. Podem ser mandalas de cura, de descarrego, ou outras, sempre visando o bem estar e a melhora de 
alguma sensação ruim, como me explicou a dirigente. 
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6 ANÁLISE 

Não detalho todos os elementos que encontrei em campo, pois não haveria lugar para 

tantos exemplos da aplicação da psicanálise e de como procedi, e também porque creio que 

alguns poucos exemplos possam ilustrar a aplicabilidade dos operadores conceituais, por esta 

pesquisa ser qualitativa e não quantitativa. Há sempre recortes de como o campo pode ser lido 

e muitas outras impressões importantes ficam excluídas, mas isto é inevitável. O importante 

foi operar com os conceitos propostos da maneira mais ilustrativa possível, na medida em que 

pudessem mostrar seus limites e possibilidades junto aos dados de campo. 

 

Iansã, para Mãe Silvana, é mãe por excelência. O significante mãe aparece 

constantemente em Mãe Silvana, que foi entregue, aos 8 meses, por sua mãe biológica para 

que Iansã cuidasse dela. Mãe Silvana, passa a ser filha de Iansã, sua mãe dentro da 

compreensão umbandista. Sua mãe-de-santo, que é sua tia biológica, irmã de sua mãe 

biológica, faz seu desenvolvimento espiritual para que ela seja, então, uma mãe-de-santo. 

Nestas associações entre o significante Iansã e o significante mãe há um rede de 

gerações. Filhas, mães, tias, mães-de-santo, orixás, são todos eles elos da cadeia que 

compõem uma rede geracional.  

Os significantes circulam em cadeia, marcam os sujeitos em suas particularidades, 

contornam seus corpos. 

Porém, Iansã também condensa outros significantes: fogo e liberdade, além do já 

citado: mãe. São, portanto, metáforas de Iansã. Onde esses significantes estiverem sendo 

anunciados (corporalmente) ou enunciados (verbalmente), dentro do contexto em que Mãe 

Silvana narra, são indícios de que há a presença de Iansã. 

M. S. [...] Na Umbanda se diz que é a edificação do santo, a unificação do 
seu santo e você, seu espírito. É quando vocês se tornam praticamente um, 
igual, o mesmo [...]  
[...] a Iansã sou eu mesma.  
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O fogo, elemento que caracteriza o orixá Iansã, como diz Mãe Silvana, aparece 

literalmente no corpo como febre, em dois momentos de sua vida, aos 8 meses de idade e no 

início da puberdade, sendo ambos compreendidos como sinais da manifestação de Iansã.  

O fogo aparece literalmente na saia de Mãe Silvana quando ela incorpora sua Iansã.  

O importante é considerar a cadeia associativa dentro das histórias que são narradas, 

pois os sentidos e as marcas pessoais são efetuados dentro de um contexto, e não 

isoladamente. Ser de Iansã.  

A febre se fez sentir em Mãe Silvana aos 8 meses de idade, e muito depois essa 

febre/Iansã, neste momento sendo decodificada à posteriori como sendo um chamado seu, 

surge outra vez como febre, literalmente na pele, encarnada em Mãe Silvana quando é 

adolescente. 

Note-se que mesmo em não se tratando efetivamente de incorporação ou transe de 

possessão, as marcações e manifestações da Iansã são feitas de diversas maneiras. Ela marca o 

corpo de Mãe Silvana. Iansã é letra por corporificar-se, por aparecer constantemente em sua 

vida de maneira particular. Iansã é um significante que está posto no grande sistema 

umbandista, mas para cada contexto há um emprego dos termos e uma definição que se dá a 

cada orixá. E mais especificamente, há uma apropriação individual, como bem se mostra 

nestes exemplos, que se dá corporalmente, no caso descrito acima, como febre. 

O sistema simbólico constrói-se no tempo, na intercalação de significantes que só 

podem ser compreendidos quando a frase termina. Há momentos de imposição corporal, 

sentida como febre, que vão tendo contornos significantes e ganhando sentido, no decorrer do 

tempo de existência de Mãe Silvana. A cadeia significante amarra um elemento ao outro, 

mesmo que inicialmente se mostrem da ordem de um real inominável e um sentimento de 

desespero que beira a morte, como o que foi sentido pela mãe de Mãe Silvana ao ver sua filha 
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num estado horrível, indo para um terreiro numa festa de Iansã para que encontrasse uma 

salvação para tal situação desesperadora. 

Iansã passa a mensagem que, no tempo, Mãe Silvana voltaria, mas não diz como. Ela 

melhora de seu estado, e mais tarde, inicia sua iniciação a partir de um sinal de febre. A febre 

(metáfora de Iansã) inscreve-se corporalmente e impõe-se repetidas vezes como uma marca, 

que, à posteriori, foi ligada ao fogo/Iansã.  

 

Em conversa com Sr. Sete Ondas, Caboclo de Ricardo, ele me fala sobre o tempo, que 

me remete ao tempo da cadeia simbólica em que um sentido só surge no decorrer do tempo, 

como minha pesquisa que somente poderia ir ganhando corpo com o tempo, como o próprio 

Caboclo assinala: 

S. O. Cada um tem um tempo, que não é mesmo para todos. O tempo que 
passa agora não é sentido de maneira igual. Quanto tempo você tem para 
fazer a pesquisa? 
 
F. Estou no começo, no máximo mais dois anos. Mas tenho bastante para 
fazer. 
 
S. O. Tome o tempo que precisar, mas faça no tempo preciso.  
 

O “tempo preciso” é o tempo que é necessário e o que é exato, imprescindível à 

conclusão de um sentido. Há deslizamentos da cadeia simbólica que ecoam essas duas idéias, 

possibilidades de significação do encadeamento significante “tempo preciso”, que aparecem 

em outras falas das entidades de Ricardo, como nas de seu Boiadeiro: 

B. É assim, e tem que ser assim. Não dá para entender de tudo. Eu trabalho 
viajando de um lado para o outro, indo além do que se pode ver. E como 
você está com esse seu trabalho, você já chegou a uma conclusão? 
 
F. Eu tenho vindo conversar nos terreiros, tenho mais ouvido por enquanto, 
ainda não cheguei a uma conclusão. 
 
B. Tire a síntese, a bagagem tem que ser a que se carregará para caminhada. 
Não deixe o que ficou, mas tire a síntese, só assim você entra no tempo que 
eu te disse.  
 



 

 

171 

 

Entrar no tempo, pode ser compreendido como entrar na rede simbólica e apreender os 

significados possíveis, e não a totalidade. É poder, junto às entidades, navegar, transitar, 

caminhar pela narrativa que, ao mesmo tempo, comporta sentidos e o impossível de ser 

significado, o real. 

 

Com relação à Encantada Inaê, há várias associações na rede simbólica com o que 

pertence a Iemanjá. Temos: Iemanjá, mar, água-viva, serenidade, suavidade, leveza, são Inaê, 

segundo ela própria e também o que relata Eulália, sua médium. 

O significante Iemanjá é decomposto em diversos significados, nenhum deles esgota a 

possibilidade de se dizer o que é Iemanjá. Iemanjá, em si, é o mar. Mas é, também, Inaê, que é 

uma água que tem vida, é uma água-viva, que queima quem muito próximo chega a ela sem 

pureza espiritual, como ela própria diz.  

Há condições para se chegar ao mar, ou ao que é o mar. A essência do mar, o que ele 

é, note-se o cuidado, o aviso de suas guardiãs, as águas-vivas, que protegem sua mãe. Nas 

palavras de Inaê: “eu sou a Iemanjá, não tem diferença, eu sou pura”. Iemanjá/Inaê, água 

pura, água-viva, Iemanjá tem vida, é o mar. 

 

O “corpo” das entidades apresenta-se em traços produtores de sentido e inclusive 

relevantes do ponto de vista da comunicação entre espírito e médium. No caso do Preto-Velho 

de Eulália, cuja presença se faz sentir por traços ligados ao peso: “[...] se é mais gordo eu 

sinto que é o Preto-Velho. Eu sinto o seu corpo tomando formato em mim [...]”. 

O que toma corpo são os traços que o bordeiam, e vão identificando a entidade que 

está presente, ou seja, são esses traços, sentidos corporalmente, literalmente, que transformam 

a percepção do corpo durante a possessão da entidade. Não se trata de uma transformação da 

matéria corporal aos olhos do público, e sim de uma transformação na condição da inscrição 
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significante no corpo que se faz sentir a partir da presença do real que se presentifica nas 

sensações corpóreas.  

Há a imposição do real, que se liga ao médium que nesta situação está integrado e 

ligado de maneira significante, ou seja, que pode descrever por traços, por sensações, o que se 

passa nessa situação de possessão por um determinado espírito. Porém, essa transformação 

comporta uma estranheza por parte do médium, mesmo quando sente seu corpo se 

transformar no corpo de seu Preto-Velho, porém se distingue deste último, participando como 

se fosse uma testemunha que de fora acompanha o processo. Por isso, não há transformação 

completa ou total apropriação do significante por parte do médium. 

E. É, porque quando eles conversam, eu sei que tem um diálogo, mas não sei 
o assunto, não entendo o raciocínio. Eu quero entender o fio da conversa. 
Você está ouvindo, mas não dá para entender, só pelo resultado, e pela 
expressão e fisionomia do filho, você vê a evolução. 
 

 O Outro como sistema de circulação significante que decodifica os traços que são 

sentidos pelo médium, não pode abarcar todos os sentidos e dar o sentido total do que é a 

experiência de êxtase. Como diz Eulália na citação acima, o Outro a atravessa, pois ela 

mesma não compreende as associações significantes e o sentido completo do que é passado, já 

que o sentido é o Outro que dá.  

E. Acontece muito comigo. Por exemplo, o caboclo de Oxossi está 
incorporado, vem um consulente que, dependendo do que ele está 
precisando, às vezes outra entidade vem e incorpora. Às vezes a Juliana está 
ali brincando. Não é que você quer falar como criança, é que ela faz 
ehhhhhh, fala igual a Criança, começa a falar diferente, e você vê que é outra 
linha que começa a tomar a frente [...] 
 

O que é percebido por ela, como a própria médium narra, são os traços de outras 

entidades suas que sinalizam a significância inscrita no corpo, como o ehhhhhh sendo 

reconhecido como sinal de sua criança espiritual. Eulália reconhece também, a partir de traços 

nas fisionomias dos consulentes que passam com suas entidades, sinais apontando a qualidade 

dos trabalhos realizados durante os passes que são decodificados pela médium. Portanto, o 
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reconhecimento não parte apenas de uma compreensão racional, mas sim dos traços corporais 

que dão indícios para o médium compreender um pouco a consulta com suas entidades. 

Por essa razão é que não há uma transformação completa na hora da possessão ou 

incorporação, é sempre parcial e por traços. O Outro decodifica traços, sinais, e não a essência 

da entidade. Porém, se assim procedesse, se pudesse dizer o significado do ser entidade, 

transformaria o médium em entidade sem a possibilidade de haver um estranhamento do 

médium que possibilitasse o trânsito significante. É preciso faltar um significante para que os 

outros transitem, para que haja sempre a circulação de mais um significado, e assim por 

diante, sem o esgotamento total da significância, que seria a colagem do significante em um 

único significado. As situações de possessão são exemplares em mostrar essa condição. 

 

Outro exemplo é a sensação de choque que narra Mãe Silvana. O Choque, dentro do 

contexto descrito por ela, é uma letra por repetir-se insistentemente em situação de encontros: 

dela com o mundo civilizado quando era pequena, sentido como sendo um choque; das 

incorporações que são os encontros dela com os orixás, sentidas igualmente como um choque; 

do encontro de seu Preto-Velho que, como ela descreve, é uma entidade muito evoluída que 

sente um choque ao se deparar com o mundo cotidiano quando incorpora. 

Choques que marcam os contrastes entre situações distintas, de estranhamento. Por 

mais que haja uma intromissão de outro ser, ou seja, nas situações de transe de possessão, há 

um estranhamento e não uma entrega à situação desconhecida, ao real sem significação 

prévia, sem que Mãe Silvana faça algum tipo de discriminação. Ao contrário, por poder 

discriminar, há narrativas que se apropriam de significantes para designar o inominável em si 

mesmo. O encontro com o Outro, com o desconhecido, com o real, passa a ser reconhecido 

através das letras que repetidamente se mostram para delimitar o real, podendo fazer com que 

Mãe Silvana e Pai Jacó reconheçam qual tipo de plano espiritual estão entrando. O choque ou 
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encontro é designado pela compreensão de que ocorre em planos espirituais ou energéticos. 

As diferenças são explicadas pelos tipos de níveis de planos energéticos. 

M. S. Quando o Pai Jacó vem, ele estranha a entrada, por causa das 
imperfeições desse mundo, que tem uma energia diferente de onde ele fica. 
É sentido, na matéria mesmo, esse choque. Mas há um respeito da parte dele 
comigo, ele aceitou vir, tem uma missão. E o respeito é mútuo. 
 
P. J. [...] A incorporação não é boa, não pelo aspecto físico, são mais as 
imperfeições de caráter, moral, psicológicas. É energia vibratória, toadas as 
pessoas têm. A energia vibratória material atrapalha. [...]  
 

 É importante perceber como o inicialmente sentido como intrusivo e estranho, da 

ordem do real, vai sendo “preenchido” e “recheado” de significados compatíveis com a 

doutrina de Mãe Silvana. As explicações vão ganhando cada vez mais contornos e planos de 

elucidação sobre o que é o encontro do plano espiritual, mais evoluído, com o plano material, 

menos evoluído. Mais do que uma cisão entre dois mundos, penso que há correspondências 

entre esses dois planos de existência, marcadas pelas sensações que podem ser descritas pelos 

agentes envolvidos nas experiências corporais do transe de possessão. Sem me ater ao que é 

descrito sobre o que seria definitivamente a incorporação, mas sim ao seu processo dinâmico, 

sublinhado em falas dos próprios colaboradores da pesquisa, descritivas das suas experiências 

extáticas. 

M. S. Não tem palavras para dizer. Mas, por exemplo, quando incorporo o 
povo d’água, sinto um choque térmico, banho de imersão. São várias 
sensações, arrepio, calor, tem outras, não dá para explicar [...] 
 

A incorporação descrita como um choque térmico se associa com água e banho de 

imersão, que nesta acepção são significantes associados a sensações corporais para poder 

descrever o encontro com o real, já que Mãe Silvana narra que “não dá para explicar”, mas 

pode assinalar algumas sensações corporais sentidas por ela como arrepio e calor. Essas 

sensações corporais são metáforas, entram no lugar da descrição da incorporação, por mais 

que se aproximarem do que seria a sensação da incorporação propriamente dita, já que eu, 

como pesquisadora, não tenho a possibilidade de sua apreensão ou compreensão. 
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M. S. [...] A incorporação é como se você estivesse recebendo uma descarga 
elétrica de pequenas voltagens, uma energia diferente do que você utiliza, 
sempre estranha, é uma outra carga de energia. Você sente na matéria, no 
corpo. Tem consciência dessa energia que está tomando o seu corpo. Você 
se prepara psicologicamente, através de oração, é positiva. Prepara a matéria, 
junto a Jesus, para que ela não sofra conseqüências, para que os orixás 
possam se manifestar. Não come carne vermelha, não faz sexo e nem toma 
álcool, cigarro ou drogas um dia antes e um dia depois de incorporar. Isso 
para se ter consciência do espírito que vem, que tipo de energia vai entrar, 
para isso o seu corpo não pode sofrer nenhum tipo de interferência 
energética que essas coisas causam, e podem confundir com o que vem de 
fora. [...] E depois, o que é do orixá, um pouco fica comigo e um pouco do 
que é meu vai com ele, depois retorna tudo ao seu local de origem. 
 

Descarga elétrica é outro significante empregado para designar esse encontro que é 

sentido como choque com outra carga de energia. Como ressalta Mãe Silvana, é sentido 

literalmente no corpo, não é uma metáfora como algo distante, pertencente ao plano das 

idéias, e sim metáfora por condensar uma série de significantes que tangem sensações 

corporais, que servem para exprimir esse encontro com o real.  

M. S. [...] E depois, o que é do orixá, um pouco fica comigo e um pouco do 
que é meu vai com ele, depois retorna tudo ao seu local de origem. 
 

Há, mais uma vez representado através da fala da mãe-de-santo, uma compreensão de 

como o processo de incorporação se dá por intermédio do objeto a, que circula entre a mãe-

de-santo e o orixá que toma posse de seu corpo, deixando, em ambos, marcas ou pedaços da 

presença. Partes do corpo destacáveis, objetos a presentes mostrando que o corpo não é fixo. 

O corpo é descrito como energia com a capacidade de locomover-se, destacar-se, circular-se, 

fixar-se por um determinado tempo. Espírito e matéria não são impenetráveis, ao contrário, 

mostram-se intercambiáveis pela possibilidade de entender que o médium e o outro se 

intercalam. Ambos remetem-se ao objeto a ao se deslocarem, se combinarem, como diz Mãe 

Silvana, por um tempo e “depois retorna tudo ao seu local de origem”, mostrando que a 

“mistura” das partes está integrada, acima de tudo, ao sistema Outro, que reorganiza os 

estados de possessão, que são temporários, sem a compreensão de que se é o outro 

eternamente, apenas parcialmente e por algum tempo determinado. 
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F. Então é como se o corpo se estendesse, o que você chama de energia, 
como se fosse uma parte do corpo que se mistura, e depois retorna ao corpo 
de origem. 
 

  M. S. É isso [...] 

Uma certa re-escritura do corpo do médium é sentida também no que concerne aos 

órgãos sexuais, como no caso do Preto-Velho de Mãe Silvana, Pai Jacó. 

M. S. Quando é o meu Preto-Velho que vem [incorpora], eu não sinto a 
minha vagina, nem os seios. O espírito não tem sexo. A dor é material [...]  
 

Porém, apesar por haver essa mudança sentida corporalmente, como no caso acima, 

uma “transformação” sobre o corpo de Mãe Silvana, sentido como sendo o corpo de Pai Jacó, 

esse outro, o espírito é Mãe Silvana temporariamente, objeto a circulando, entre um e outro, 

numa não distinção imediata de quem se é temporariamente. E justamente por não ser algo 

definitivo, pois há o retorno às sensações corporais como são concebidas pelos colaboradores, 

é que pode-se pensar que o Outro participa dessa mediação imaginária, em que o corpo de um 

é o corpo do outro, temporariamente e por traços. 

M. S. [...] Já na irradiação, tem a consciência. Na incorporação completa se 
perde. Passa a sentir as sensações do espírito que está se aproximando, mas 
um espírito pode mistificar, fingir que é um outro. O que dá para saber é pela 
sensação, apesar dele querer se passar pela forma de outro. A energia é o 
espírito, a forma como ele se apresenta pode enganar.  
 

Fica clara que a maneira de se reconhecer o espírito é pela sensação corporal, 

decodificada por Mãe Silvana, nos termos do Outro que a atravessa, manifestado no sistema 

umbandista, sendo decodificado como sendo este ou aquele espírito. Desta maneira, não é 

porque o espírito é uma energia que essa energia não pode ser decodificada. Por vários 

exemplos, destacamos a importância dos sinais que são decodificáveis em termos do Outro 

(significantes pertinentes ao sistema da Umbanda), diferenciando-se corporalmente em 

sensações diversas, cada uma anunciando qual o tipo de espírito de que se trata. 

O outro (no caso, espírito) marca-se corporalmente no médium. Imprime neste último 

seus sinais, suas letras, já que são esses sinais que o definem como sendo um caboclo, ou um 
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espírito de baixa vibração, ou qualquer outro tipo de ser espiritual. O reconhecimento é feito 

pelo outro, marcado no corpo do médium, que “sente” o espírito e passa a ter um formato 

imaginário de corpo inscrito por significantes espacialmente situados, as letras.  

O médium sabe quem é o outro (espírito) a partir de si e com base no sistema da 

Umbanda (Outro), que toma o seu corpo como superfície de inscrição, e não por uma 

concepção abstrata do espírito. O espírito se faz anunciar, ainda antes da incorporação 

propriamente dita, pelas sensações do corpo do médium, como bem assinala Mãe Silvana. A 

incorporação é, portanto, uma possibilidade de situação de êxtase compatível com a 

Umbanda, e não a única. 

As situações de êxtase são um processo, como assinala o Caboclo Pena Dourada, 

sobre os corpos dos médiuns e das entidades na hora da incorporação: 

P. D. São energias. O importante é que essas energias fiquem num mesmo 
nível. É preciso um esforço de ambos os lados para que isso ocorra.  
 

E, num outro trecho: 
 
P. D. As incorporações são feitas quando se forma uma conexão entre os 
níveis de vibração do médium e das entidades. As entidades estão aqui 
[mostrando a mão num plano superior], e os médiuns estão aqui [apontando 
a mão num nível inferior]. É necessário que os dois possam se igualar para 
que haja uma incorporação. Compreende? 

 
Haver um esforço significa que há um descompasso, uma desigualdade inicial entre os 

dois planos, desigualdade essa marcada pela presença significante dos termos elevado e 

inferior. O processo de incorporação necessita de uma apropriação de ambas as partes para 

poderem entrar no mesmo nível energético, como é assinalado pelo Caboclo, para que uma 

possível igualdade entre os níveis possibilite a incorporação. 

Complementando este ponto, encontramos nas falas de Pai Jacó: 

M. S. O Pai Jacó [...] quando ele tem que vir a terra, incorporar, não acha 
bom. Mais pelas questões morais, como um choque. Como se fosse um 
arquiteto que tivesse que fazer um serviço de pedreiro. A energia vibratória 
age num campo vibratório. Quanto se está num determinado plano de 
energia e tem que chegar num outro diferente, há um choque. Faz isso 
porque é missão. Mas é como estar no meio de bandidos sendo um policial. 
O Pai Jacó, tem aquele jeito de balançar a perna e o braço, mas não é porque 
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ele era assim, é para se fazer reconhecer em alguma imperfeição pelos 
outros. Ele mesmo não tinha isso, é para ter um reconhecimento que ele 
acaba fazendo esse tique, essa doença. 
 

A forma do corpo na incorporação, como fala Mãe Silvana, não é dada somente por 

questões físicas de sensações, mas sim por aspectos morais. O choque, a entrada no corpo não 

precisa ser literalmente física, mas sim expande a sua significação para toda e qualquer 

direção que faça sentido e tenha importância dentro do sistema (moral) umbandista, ao qual se 

reportam tanto os médiuns como as entidades. A moralidade, como ressalta Silvana e seu 

Preto-Velho, são atributos a que ambos dão importância. Neste contexto, apreende-se a 

importância de traços que dão contorno às incorporações, mas de alcance significante muito 

além da forma corporal estrito senso, passando inclusive por significados “abstratos”, como 

valores morais. 

O corpo, mais uma vez se salienta, é também o corpo moral, corpo de sensações que 

dotam de importância o comportamento esperado pelas pessoas, ou seja, o que é valorizado 

pelos médiuns. As entidades são reconhecidas por seus atributos variados, e neste caso, ter 

uma boa moral, reconhece-se o Preto-Velho de Mãe Silvana, além dela própria. Um e outro 

marcam-se no intercâmbio pulsional, na intersecção da presença de um e de outro, que se 

fazem presentes por este atributo, dentre outros. 

A concepção de pessoa, feita por Mãe Silvana, é composta por partes interligadas do 

corpo e do espírito, interligados com o peri-espírito. Assim, o corpo vai se mostrando 

multifacetado em partes que se interligam em componentes sensoriais. 

Quando Mãe Silvana relata que “O espírito é a inconsciência, um pedaço tem que ficar 

no sigilo, no mistério”, há uma parte inapreensível do que se pode perceber, ou seja, há um 

tanto que não se pode conhecer. Portanto, há um limite apontado por Silvana no que diz 

respeito ao conhecimento do espírito em si mesmo. Volto-me, portanto, para as partes 

destacadas do corpo/espírito que se interligam, e despreocupo-me do que se passa em sua 

essência, posto que dar conta disso seria impossível. 
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M. S. [...] A incorporação vai depender do orixá. Há vários tipos, inclusive 
as cruzadas, quando dois tipos de energias vibratórias querendo se 
manifestar ao mesmo tempo. 
 

O conceito de energia vibratória é formulado para designar orixás. Portanto, para Mãe 

Silvana, cada orixá tem um tipo de energia vibratória, e o que a vai fazer reconhecer o tipo de 

orixá são traços sensoriais que ela sente em seu corpo quando diz que um orixá se aproxima 

dela. 

Quando Mãe Silvana diz “captar a energia vibratória da natureza, sentir a força dos 

caboclos”, há uma sincronia entre o que ela sente e a identificação do tipo de orixá ou, como 

ela mesma diz, de energia vibratória. Identificar-se, aqui, significa que quando há a 

incorporação, ela, em parte, passa a ser o orixá. No caso de Mãe Silvana, médium 

inconsciente, pois não se lembra do que acontece nas situações de êxtase, o outro e ela 

fundem-se, parcialmente e por determinado prazo. Nas palavras de Pai Jacó:  

P. J. [...] Há espíritos com energias vibratórias diferentes. Há uma certa 
mistura [de espíritos], o mais forte vence o mais fraco, há eliminação. 
Quando se passa uma certa energia vibratória, há 100% de incorporação. 
Plano vibratório, comanda [o espírito], mas não toma conta totalmente. Há 
os jeitos da médium, você pode perceber quando eu estou aqui que há alguns 
traços dela. Somente por último a cabeça, o livre arbítrio, há a opção pela 
consciência ou inconsciência, deve-se ter responsabilidade. Há maior 
facilidade de expressão, de interferência. Falar em transe de possessão é 
errado, não há possessão [...] 
 

Quando Pai Jacó diz que “não há possessão”, compreendo por um lado que não há 

uma posse completa do corpo, uma total eliminação das características do médium, como ele 

bem explica. Há vários exemplos de campo que seguem nesta mesma linha de raciocínio de 

poder reconhecer, através dos traços, sensações, sinais ou marcas, que tipo de ser espiritual 

está atuando no corpo do médium. 

L. Orixá vibra e você canaliza aquela vibração. Ele é energia da natureza, e a 
gente capta a onda vibracional do orixá e você vibra na mesma vibração.  
 

Nesta fala de Luciana, a idéia é parecida no que se refere a estar numa mesma 

freqüência para se vibrar junto com o orixá. A concepção que ela traz, dessa situação de 

êxtase, não é a de incorporar, o que na acepção umbandista significaria deixar um espírito 
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entrar no corpo. Na irradiação de orixá, como Luciana esclarece, é a médium que entra na 

mesma sintonia da vibração que é o orixá, deixando o corpo vibrar do mesmo jeito que a 

energia do orixá vibra, no mesmo nível de vibração. 

Ela narra que não sente o chão. Na maioria das vezes que há irradiação de orixá, não 

sente o espaço nem onde está: “a impressão de que eu estou no tempo, sem parede, sem chão, 

sem nada”. Há uma espécie de expansão, segundo o que ela narra, em que seu corpo perde as 

dimensões físicas. Neste sentido, 

L. Com orixá é assim, eu estou cansada e aquele negócio não pára. Não tem 
controle, é uma energia, uma irradiação. Aquilo vem e te envolve, ela vem, 
executa o que tem que executar, e vai embora. Com a mesma rapidez que ela 
veio, ela vai embora e acabou. E larga você onde estiver. 
 

Como narra Luciana, o orixá parece ter autonomia própria, é algo que a pega e faz o 

que quer, e “larga você onde estiver”, nas palavras da dirigente. Seu corpo faz o que o orixá 

quer, é o orixá apresentado em ato. Ela vivencia o que é o próprio orixá presentificado em seu 

corpo, como algo que “vem virando”, como narra Luciana, de maneira a se apresentar como 

vibrações virantes, ou seja, que viram, que têm essa modalidade, que são assim, que parecem 

transcender a vontade da dirigente no que diz respeito aos movimentos.  

À posteriori, Luciana pôde significar essa energia virante como sendo uma Iansã, o 

que não ocorreu na época das suas primeiras experiências, por se tratar de uma vivência em 

estado “bruto”, real ainda não simbolizado, nomeado, nos termos do sistema umbandista.  

Mesmo desse encontro com o real na situação experimentada por Luciana, que no 

início não encontrava muitas explicações, ela pôde, ainda assim, descrever alguns pontos, 

utilizar de alguns significantes, como energia virante, significando o que de alguma maneira 

tomara conta de seu corpo, pois sente uma distinção entre sua vontade e a vontade do orixá. 

Os dois parecem se misturar numa certa medida quando ela diz que é necessário haver 

uma sintonia de planos para irradiar junto com o orixá, mas ela não se perde nesta situação 
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completamente, apesar da sensação de ser controlada pelo orixá, pois ela pôde questionar e 

perceber que havia uma vontade sua e uma outra, a do orixá. 

 

No caso de Mãe Silvana, o caboclo é identificado quando ela sente o cheiro da mata 

ou escuta a cachoeira. Há, nestes exemplos, o componente sensorial, o que é sentido através 

do corpo de Mãe Silvana que, através dele, reconhece o orixá. Portanto, o orixá inscreve-se 

sensivelmente no corpo de Mãe Silvana, é identificado a partir do que do corpo dela é sentido. 

O outro/orixá passa a ser sentido na própria mãe-de-santo, no seu corpo. O que é apresentado 

como se aproximando de fora é identificado a partir de dentro, do corpo.  

Assim, a compreensão se dá sensorialmente, e não por compreensão racional. Nas 

palavras do Boiadeiro de Ricardo: 

B. Veja os gestos das entidades, elas dizem mais do que as palavras. Você já 
entrou numa mata fechada? Ela tem os seus mistérios. Eu trabalho com os 
extremos. 
 

O que o outro sente não pode ser totalmente decodificado pelo significante, apesar de 

poder ser tocado pela letra. Ao falar do sensorial, inevitavelmente se está sempre no âmbito 

do objeto a, por se esbarrar em “mistérios”, em algo que pode “mostrar-se”, “apontar-se”, mas 

em última instância é indizível. Portanto, o corpo, na Umbanda, articula componentes verbais 

e não-verbais, sem que um exclua a atuação do outro, ao contrário, complementam-se, sem, 

contudo, abarcarem a totalidade das experiências de êxtase.  

Com relação ao sabor da bebida, Exu Veludo me diz: “o sabor da bebida muda de 

acordo com o que se mentaliza. Se eu quiser que a água tenha gosto de vinho, terá”. A bebida 

física em si, nada diz, senão pelo modo como a pessoa pode significá-la. Mas esta relação não 

é puramente simbólica ou abstrata, pois, no contexto da Umbanda, efetivamente se afirma que 

a sensação gustativa pode ser alterada.  

As referências significantes umbandistas podem ser tácteis, sem deixar de serem 

significantes. É o caso, por exemplo do nome do Exu Veludo, que se refere a um tipo de 
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tecido, que dá o nome a esse Exu mas que igualmente comporta sensorialmente outros 

significados, como suavidade, gentileza, galanteio e encanto. Como ele próprio diz, trabalha 

num lugar onde ninguém vai, pela impossibilidade de se saber além da rede significante.  

Veja-se, por exemplo, o raciocínio de Eulália a respeito do modo de dançar da sua 

Cigana numa determinada ocasião:  

E. [...] Uma vez minha Cigana veio devagar, e normalmente ela vem cheia 
de gestos, dança muito. Aí, eu pensei por que ela estava assim, queria saber. 
Eu imaginei que ela não estava gostando, porque se estivesse, dançaria mais. 
 

Sinais corporais, sentidos no corpo, não apenas são letras que anunciam de que 

entidade se trata, mas também, dependendo de como se manifestam, são uma forma de 

comunicação de algo especifico entre espírito e médium. Segundo Eulália: “é pelo jeito do 

corpo, pela postura, pelo peso, pelo contorno do corpo [...]”. 

Sobre Inaê, Eulália descreve: “eu sinto é muito essa leveza, como se estivesse sem 

chão, quando estou incorporada, muito leve [...]”. Aparece o significante leve, ao contrário do 

pesado, de seu Preto-Velho. Aqui, os pares de opostos, significantes, leve e peso, dão a 

medida para que se constitua uma noção corporal da presença dos espíritos e permitem 

discerni-los, pois é no encadeamento significante que o sentido pode ser construído e se ter 

uma idéia sobre as incorporações, para que elas tomem alguma forma.  

Ouvir, ver e sentir não se restringem ao aparato fisiológico. Consubstanciam um corpo 

do sujeito para além da anatomia, conforme se evidencia nos relatos de desdobramento de 

Mãe Silvana: 

M. S. Eu estava com gripe e queria ver meu pai. Estava com medo de 
morrer, estava de cama, e meus pais moravam na roça. Foi então que eu me 
senti levantando, mas não sentia mais as dores e fui ver o meu pai. Quando 
passou uma névoa, vi meu pai e caminhei com ele por uns dois quilômetros. 
Eu via, escutava e sentia que estava caminhando, mas não me via, apesar de 
meu pai estar correndo, com charrete e cavalos. De repente senti uma 
consciência que tinha que voltar e voltei a deitar no corpo.  
 

O ver, associado com a pulsão escópica, liga Mãe Silvana ao seu pai, 

independentemente do seu distanciamento material. com o corpo de seu pai. Ela o vê, e vê-lo 
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significa ver o seu corpo. O encontro dos dois, corpos (sujeitos pulsionais), não requer uma 

distância métrica específica. O encontro é feito pela ligação de Mãe Silvana ao seu objeto a, 

pela pulsão, no caso várias ações corporalmente cabíveis, como caminhar, sentir, escutar, em 

atos que implicam o sujeito num mundo significante que necessariamente lhe diz respeito.  

Não há como saber onde está o sujeito e onde está o objeto exatamente (o “seu” objeto 

a por uma distinção exata dos contornos corporais. Sujeito e outro estão no entre, no 

contorno, no deslizar dos significantes pulsionalmente impelidos nessas ações). 

As imagens que se mostram em “cavalos” e “carroça”, a imagem do pai, implicam um 

imaginário que se articula em significantes visíveis, letras, compondo uma cena visual: 

imagens pulsantes, que contornam o objeto a, o irrepresentável que víncula Silvana à presença 

do seu pai (sentida ausente, desejada). 

 

Eu pergunto à Mãe Silvana sobre qual é a diferença entre a incorporação dos orixás 

que dão atendimento dos seus orixás de cabeça, que são Iansã e Ogum.  

M. S. A diferença das incorporações entre os seus orixás pessoais e os outros 
não é a vibração, mas o sentimento. Porém, na incorporação da minha Iansã 
eu vejo uma luz muito clara, me senti no meio de muito vento, depois abriu 
um mundo na minha frente. Depois eu incorporei.  

 
As diferenças são descritas nas emoções que não deixam de fazer contorno com 

relação aos tipos de orixás aí implicados, que passam a ser decodificados a partir do 

sentimento. Ela é implicada como sujeito, seus objetos e ela estão em relação na medida em 

que são sentidos, concernem a ela própria. Pode dizer quem é, a partir do que mais 

intimamente nela a eles está associado, como sentimento. 

Porém, no caso da Iansã, há um outro componente que se apresenta, que é a luz clara, 

ou seja, algo do real que se mostra de maneira clara, uma luz. 

Outro indicador é a sensação, percepção, de vento, imposição do real Iansã/vento, 

sentido literalmente em seu corpo, tal como a luz clara.  



 

 

184 

 

Estas apresentações por sinais de Iansã, por imposição do real, anunciam a presença de 

gozo que marca a sensação mais vívida e sensível dos sujeitos nos seus encontros com o real. 

O mesmo pode ser pensado quando Luciana vive a sua experiência de irradiação de orixá, ou 

a febre de Mãe Silvana em outras situações de sua vida, ou mesmo quando Ricardo levou a 

menina para a Encantada da dirigente cuidar, episódio no qual ouve um barulho de pássaros, 

ou mesmo Eulália que traz Iemanjá/mar em vários aspectos de suas entidades insistentemente, 

além dela própria falar ter medo/atração de entrar no mar.  

Todas essas experiências são vividas em sua integralidade, de maneira a implicar os 

sujeitos nela envolvidos em que o seu ser, suas existências estão em pauta numa realidade que 

lhes é imposta. Não se trata de saber como eles gozam, ou de equivaler “gozo” com “sexual”, 

o que seria um erro. Nada mais é do que a condição de existir no mundo inquestionavelmente. 

Gozar é poder existir, é entrar em contato com o mundo que lhes se impõe sua presença, sem 

que essa experiência seja sentida exatamente como prazerosa, como já foi falado na parte da 

psicanálise. Importante também frisar que, por se tratar de realidade, ela é sempre 

significante, concerne à verdade dos colaboradores.96 

Portanto, a inferência de se tratar de uma Iansã decorre do sistema (do significante) aí 

implicado, no caso a Umbanda, que dá um contorno significativo à literalidade da sensação 

pura. Há uma apropriação significante que faz com que o que é sensorial e literal, possa se 

deslocar em metáforas, segundo as quais, conforme a Umbanda, Iansã é o vento, uma luz, 

clara [...] 

Retomo Inaê, encantada de Eulália, e sua relação com a rede associativa de 

significantes que a ela se ligam: mar, Iemanjá, água-viva. 

Diz Eulália, ao se referir a Inaê: 

                                                 
96 Não falarei de outras situações que com certeza dizem respeito ao gozo, por ser um tema abrangente. Apenas 
ilustrei alguns casos para mostrar a pertinência de seu entendimento junto aos dados de campo. 
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E. Ela diz que quando precisa recuperar as suas energias ela se materializa 
em água-viva. As águas-vivas não se movimentam elas próprias, elas são 
levadas pelas águas. 
 

Há a possibilidade de apresentação, permitida em algumas variantes do sistema 

umbandista e igualmente presente noutras denominações de cultos populares, do espírito em 

animal, cabível e intrínseca à categoria espiritual de encantado. O Outro (aqui representado 

pelo sistema umbandista, mas sem se limitar a ele) dá suporte para que esse tipo de narrativa 

seja legitimado no seu terreiro, por este aceitar, em seu panteão, os encantados. Há, portanto, 

uma sanção do Outro, uma possibilidade de existência significante que comporta as águas-

vivas, que transita desde a minha presença na frente desta Encantada, para o mar que está na 

natureza efetivamente. 

E. A Inaê estava conversando com uma senhora que iria fazer a entrega para 
o mar na festa de final de ano para Iemanjá e ela lhe disse para ter cuidado 
quando fosse para o mar. A senhora disse que sempre tem cuidado, que entra 
até a água na altura do joelho. Inaê lhe disse para entrar até a altura do 
tornozelo então, para não passar disso, porque iria haver um turbilhão no 
mar. Disse que as águas-vivas trabalham nas profundezas do mar, mas 
quando é necessário, elas vão até a superfície para proteger a mãe. Quando 
eu vi aquele episódio das águas-vivas no final do ano na televisão, eu 
arrepiei todinha, porque a gente não imagina aonde as entidades chegam 
quando elas dão algum recado. E acho que foi uma forma de alerta e teve 
uma função espiritual, como a própria Inaê depois falou para a mulher. Disse 
que foi preciso o que aconteceu, que teve uma função espiritual. Você viu o 
tanto de gente que desceu para o mar? 
 

Esta narrativa de Eulália descreve bem essa maleabilidade do corpo por a sua 

Encantada poder estar não somente incorporada literalmente em seu corpo, mas estar no mar 

também, quando é necessário. Portanto, há um deslizamento significante que dá suporte à 

possibilidade de a Encantada estar em outro lugar, independentemente da distância.  

Como na citação anterior, a água-viva é levada pela água. Pelo sistema significante, 

ela própria é a água em movimento, é a própria Iemanjá, como diz Eulália “ela é de Iemanjá 

pura”. 
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Poderíamos dizer que Inaê é uma metonímia de Iemanjá. Um deslizamento 

significante, metonímia, que toca o corpo de Eulália como letra, pois Iemanjá é seu orixá e 

está associado à Eulália, repetindo-se insistentemente em diversos pontos de sua narrativa. 

Eulália diz que tem medo do mar, de ser levada por ele. Tem medo desse encontro 

com o que lhe é da ordem do real, mas que é contornado por letras que escorrem como 

significantes nas narrativas de sua Encantada Inaê/Iemanjá/mar. O mar está literalmente na 

sua narrativa, como Inaê, que pode ser encontrada no mar como água-viva. O mar, inscrição 

muito sensível do Outro, simbolicamente universal e ao mesmo tempo muito particular, 

“pessoal”, se mostra vivo, pulsional, deslocando-se por várias possibilidades de poder ser 

encontrado em traços, sinais de sua presença, sem jamais ser apreendido em sua essência. 

E. Eu morro de medo. Não sei nadar nada, mas tenho uma atração incrível 
para ir até o fundo. Dizem que as filhas de Iemanjá têm essa relação com ela, 
de querer sair nadando sem parar. 

 
Da mesma maneira que o mar está em associação com Inaê, o coco se relaciona com 

Dito, o Baiano de Eulália. 

Nas falas do Baiano Dito de Eulália, e sua conexão com o coco, quando ele diz ser 

pequeno e que poderia caber ali dentro, percebe-se que o coco é o Baiano, um como metáfora 

do outro, já que os baianos trabalham com o coco, que tem relação com a Bahia, sendo 

acoplado como um material de uso ritual dos baianos na Umbanda, (ou seja, significantes que 

se ligam por associação na cadeia simbólica). 

Pode o coco também ser uma metonímia de baiano, quando este diz que pode caber lá 

dentro. Dito e coco, um e outro, Dito é o coco, na medida em que pode caber lá dentro, mas 

não é exatamente o coco, porque ele próprio, o Baiano, tem mistérios. Ele aguça a 

curiosidade, é brincalhão, faz com que eu queira olhar para dentro do coco, mas no final, 

ninguém sabe exatamente quem ele é. E complementando esse raciocínio com o que me foi 

passado por Eulália: 
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E. [...] O Dito pergunta brincando para as pessoas que vão falar com ele: 
“você quer beber a minha bebida?” Aí as pessoas bebem, e ele pergunta: 
“você sabe o que tem aí dentro do coco?” Ele fala isso porque as pessoas 
bebem e gostam, e querem saber, mas daí ele diz que é um segredo. Ele diz: 
“já vem assim, eu tiro o coco do pé e já vem com essa bebida desse jeito, 
mas se você quiser saber de qual coqueiro eu tiro, eu não conto”. Ele é 
brincalhão, ele gosta de falar com as pessoas, não gosta de não ter com quem 
falar. Mas ele não diz tudo não, ele sempre deixa algo para falar, tem sempre 
o mistério. 
 

O que há no coco, sua origem, o que é que de fato tem o Dito, que tanto fala, e gosta 

de falar, de dizer, mas que no final, não diz tudo, porque não pode, mas gosta de provocar a 

curiosidade das pessoas sem precisar dizer tudo. Ao mesmo tempo, o Baiano introduz uma 

“estranheza” no coco. O seu coqueiro, o lugar donde extrai a bebida, é Outro coqueiro, não 

estritamente um espécime botânico. 

“O que é que o baiano tem?”, minha associação com essa frase tirada de uma música, 

remete à curiosidade provocada por Dito para saber o que há dentro do coco. Já que não pode 

chegar à essência do coco, ou de Dito, pode-se, mesmo assim, dizer muitas coisas. 

Complementando com as frases dos dados de campo: 

F. Tudo bem, se não é para dizer, que seja assim. Como é o nome do senhor 
mesmo? 
 
D. Dito. 
 
F. É como dizem por aí: “então está dito”. 
 
D. Isso, tá dito, que seja dito.  Preciso atender os outros, a cambona fica me 
chamando. Se deixar eu fico falando.  
 

Despeço-me do baiano Dito.  

 

Portanto, como já assinalado, os verbos colocam em movimento ações, modeladas 

pelas letras que dão certo contorno para a experiência. 

Os verbos escutar e cheirar indicam o movimento associado, aí então, à cachoeira e à 

mata que são letras, por corporificarem em Mãe Silvana algo que prenuncia a aproximação 

dos caboclos, indicando sua presença. Portanto, são letras por se mostrarem marcados por 
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esses nomes, mas também indicam o inapreensível, objeto a, mas que mobiliza Mãe Silvana 

para se ligar à entidade caboclo e passar a ser o caboclo, caboclos que são incorporados 

através dessas letras. No caso, Mãe Silvana diz ser inconsciente, portanto, essas impressões 

literais dos significantes em seu corpo dotam-na de sensações pré-incorporação que 

identificam qual entidade se aproxima, fazendo-a sentir-se conforme a “natureza” da entidade. 

Pai Jacó claramente mostra que alguns traços do médium são preservados, assim como 

o termo possessão, na acepção de algo que possui integralmente e apaga o que é do médium, 

não é visto como verdadeiro por este preto-velho.  

Incorporar é poder dar corpo aos traços. Isso repetidamente é falado por entidades e 

médiuns. Trata-se muito mais de tratar as incorporações como posses de partes do corpo 

reconhecidas pelo Outro, através do interlocutor que se apresenta, podendo ser um médium, o 

pesquisador, outra entidade, o consulente, ou qualquer outro que, através do seu olhar, do 

reconhecimento, devolva como afirmação o que é mostrado.  

O Outro se faz na relação, assim como a incorporação é dada através do olhar de quem 

assiste, e não somente em si mesma. Não destituo a incorporação como fato em si mesmo, 

apenas saliento a importância da interlocução e da presença de outros, mesmo porque a 

Umbanda se faz com e para a assistência. E mesmo quando há somente médiuns, eles estão lá 

para poder reconhecer e devolver, sancionando a existência e a veracidade do que lhes se 

apresenta. 

Assim, incorporar se apresenta com o “tomar corpo” a partir de traços. Mas o ser 

espiritual comporta um mistério, uma impossibilidade de ser apreendido pela lógica 

simbólica, há um tanto que escapa, que por ser da ordem do real, só podemos saber de seu 

contorno pelo objeto a. Segue uma narrativa do Boiadeiro de Ricardo. 

B. Há sempre um descompasso, tem que ser assim. O que eu falo nunca é o 
que você escreve, porque tem o mistério. Eu posso dizer que aquilo é verde 
[apontando para uma vela verde que estava no chão]. Você pode até ver que 
é, mas a forma como você vê é diferente do meu jeito de ver.  
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O descompasso assinalado pelo Boiadeiro, revela o contorno da vela, que pode ser 

identificada parcialmente por sua cor verde, mas sem se saber o que é a vela de fato. Cada um 

vai ter apenas os contornos da apreensão dos objetos em campo, objetos a que sempre 

remetem à maneira como cada um se apropria de sua experiência. Porém, sobre a experiência 

do outro, de poder compreendê-la por completo, não há possibilidade. Este ponto ressaltado 

pelo Boiadeiro é exemplar neste sentido. 

 
Na mesma linha de raciocínio, segue o Caboclo Pena Verde de Eulália, que me diz: 

“Quando você estiver numa mata, e vir um pássaro, sou eu passando por lá”, ou seja, o 

pássaro pode ser pensado como uma metáfora do Caboclo. O corpo, mais uma vez, se 

apresenta discursivamente e em ato, pois o pássaro se mostra em ato, no mundo, mas ganha 

essa ligação significante por se articular na frase do Caboclo Pena Verde. Não é somente um 

pássaro qualquer no mundo, mas sim um pássaro metáfora do Caboclo. 

Os dados da realidade intercalam-se com as pessoas nela envolvidas quando ganham 

um significado especial, como foi falado no exemplo do Caboclo de Eulália. Seguindo o 

mesmo raciocínio, quando Ricardo narra sua experiência em que ouve o barulho de pássaros, 

dizendo que ninguém mais ouviu. Sem questionar a veracidade dos fatos, o importante é 

perceber o sentido que a própria ação contém, por articular-se na cadeia significante da pessoa 

que narra a situação. 

O fato é inquestionável e verídico para Ricardo, que o vivencia de maneira a integrar-

se na ação que ocorria quando ouve uma criança chorar e decodifica que ela precisa de ajuda. 

Segundo Ricardo: “[...] escutei uma briga de passarinho à noite, um barulho infernal [...]”. A 

audição dos pássaros foi nomeada como sendo um gavião. Ricardo o vê sobrevoar sobre ele e 

depois conta que o pássaro some. Ele conta que a criança foi levada por ele até a Encantada de 

Luciana, que estava no terreiro esperando por ela, para que a entidade cuidasse da menina. 

Nas associações de Eulália, ela lembra que esta encantada transforma-se em águia, e faz a 
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associação com o gavião que apareceu para Ricardo na noite do ocorrido. Nesta hora, há um 

sentido que se forma, a posteriori, sobre a razão de Ricardo ter levado a menina para a 

Encantada, que neste sentido, o gavião seria uma metonímia sua, ou seja, ela estaria presente 

ali como gavião.  

Ricardo e Eulália não sabem se de fato era a Encantada que estava lá como gavião, 

mas o importante foi a associação entre os significantes águia, gavião e encantada, e um 

deslocamento para um elemento da cadeia associativa da encantada para o gavião que aparece 

na cena vivida por Ricardo. 

Reforço que essas ligações que estou fazendo com os componentes apresentados pelos 

colaboradores realçam que a cadeia significante é posta em ato e vivida corporalmente, de 

maneira inquestionável. Não se trata de uma associação de pensamento simplesmente, mas 

um sentido que se apresenta e vai ganhando contornos na medida em que na história se 

acrescentam outros elementos que se interligam com os já vividos por Ricardo. 

Mais um dado é apresentado por Luciana, em conversa comigo, revelando-me que 

havia um médium, que já trabalhou no terreiro, que tinha um encantado gavião que trabalhava 

junto com sua encantada águia.  

Narro estas associações de Luciana para Eulália e Ricardo, complementando a rede 

associativa já evidenciada por eles. Assim, o gavião que aparece com Ricardo toma contornos 

novos com essa explicação dada pela dirigente do terreiro. 

O Outro é um sistema que abarca os elementos significantes interligados, mesmo que 

num primeiro momento, não façam sentido. O real, a presença de situações inusitadas e sem 

significação a princípio (real como impossível de significar), ganha contornos de objetos a na 

cena, que ligam Ricardo com o gavião, a menina, a encantada. Ele compreende a situação 

como sendo de auxílio à menina que sofria, estando a encantada numa posição de auxílio, já 

esperando por ela para ajudá-la. Esta é um sentido que ele já havia atribuído para a vivência 
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que tivera, mas que vai somando-se com outras compreensões sobre outros elementos. Várias 

pessoas participam desta rede associativa, que ganha outros sentidos, no decorrer do tempo. 

Uma outra experiência é quando eu fico com uma música, um ponto cantado de 

Umbanda em minha mente, antes de falar com Eulália ao telefone. Na entrevista que tenho 

com ela e Ricardo, essa música surge outra vez e entra na rede associativa com relação ao 

Caboclo de Ricardo, Pena Dourada, no decorrer de sua narrativa sobre a vivência na mata em 

que os significantes: orvalho, madrugada, Pena Dourada, estão presentes nesta sua vivência e 

também presentes na música que nós dois cantamos juntos depois, já que ele também a 

conhece. 

Mais uma vez, sensações corporais mostram-se em ato, em que os significantes, 

metáfora, metonímia, letras, objetos a são evidenciados pelas situações vividas por médiuns 

umbandistas de maneira realista. Para quem as vivencia não há dúvida de que essas 

experiências ocorreram, nem da existência dos seres espirituais que estão atuando em 

conjunto, na Umbanda. Todos os elementos se interligam, mesmo que não podendo ser 

completamente compreendidos, pois como repetidamente se diz: há um mistério. Mas o 

mistério, o real, a cadeia simbólica e seus elementos, todos podem ser abarcados pelo Outro. 

Evidencia-se como há algo que amarra, que dá contorno às experiências através dos 

significantes corporais, sensoriais. Sem dúvida, o estatuto do corpo na Umbanda é vivido em 

ato, composto por marcas que intercalam entre palavras, sentidos, não-sentidos, sensações, 

artefatos, roupas, elementos da natureza, animais, ou seja, tudo o que se apresenta e de uma 

forma ou de outra está interagindo e comunicando-se entre si, mesmo que todos nós não 

possamos compreender onde estamos inseridos e a lógica deste grande sistema, Outro. 
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7 CONCLUSÃO 
 

Abordarei como cada operador lacaniano pôde contribuir na tarefa de se aproximar do 

campo, e suas conseqüências: 

O operador lacaniano real pôde ser útil para evitar a tendência de, ao interpretar os 

fenômenos extáticos, passar a idéia de que tudo é significável ou pode ser capturado por 

palavras, ou mesmo é possível apreender sua essência, ao procurar encontrar um significado 

que abranja a totalidade dos fenômenos em causa. 

Porém, este limite imposto pelo real, deixa um tanto passível de ser significado, 

mesmo que não possa ser capturado em si mesmo, que é o objeto a, que permite uma máxima 

proximidade com o real, sem precisar ser objetivado. Qualquer coisa pode ser um objeto a, 

desde que tenha relação com o sujeito implicado na ação e que estabeleça um laço com o seu 

objeto, na medida em que partes destacadas desta vivência sejam impressas e profundamente 

sentidas no ser da pessoa que a vivencia. Portanto, o objeto a mostra a possibilidade de laço 

com o Outro que se estabelece com as vivências extáticas, que se estivessem somente situadas 

dentro de uma esfera metafísica inapreensível, não poderiam jamais deixar marcas 

existenciais nos colaboradores, como tão bem foi mostrado nos dados de campo e sua análise. 

Desta maneira, operacionalmente a noção de gozo está extremamente implicada com a 

de objeto a, que por possibilitar a ligação dos sujeitos com seus objetos, dá essa condição de 

sensação de ser/existir no mundo, que dentro da possibilidade de entrar em contato com o real 

permite haver uma extraordinária maneira de se sentir vivo nestes encontros, o que caracteriza 

o gozo. Portanto, este não se situa num estado além das condições humanas, ao contrário, é 

por ser inscrito dentro das vivências humanas, em que real e simbólico estão intimamente 

relacionados, apesar de suas particularidades, que é possível gozar nas situações da realidade, 

que sempre é marcada de maneira significante. Gozo não extrapola a vida cotidiana, ele está 

impresso insistentemente em nossas vidas como seres existentes. É uma noção exemplar para 
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ilustrar como a maneira de ser dos colaboradores, durante o seu percurso de existência, no que 

eles puderam me narrar, pôde ir delimitando os estados de êxtase, sendo estes últimos, então, 

condensadores e demonstrativos dos elementos que já estavam presentes no curso da vida dos 

colaboradores e que acabaram ganhando mais uma forma de manifestação, o êxtase. Vide o 

caso da febre, que mais à frente ganha contornos explicitamente significantes nas experiências 

com a Iansã de Mãe Silvana, como o fenômeno de êxtase de orixá de Luciana, em que ela se 

vê capturada por esse ser/orixá, o que lhe devolve vigorosamente uma sensação de presença 

de si mesma num momento de encontro com o real. Por sua vez, a ponta de real da 

experiência de êxtase faz com que a médium busque significados para o ainda 

incompreendido, aumentando, a cada dia, a sua dedicação “gozosa” à compreensão do 

espiritual, como ela bem explicou. 

Identicamente, a vivência com os pássaros que Ricardo conta de maneira muito 

tranqüila, querendo outra vez poder se entregar a essa forma de experiência, ou mesmo a 

experiência de Eulália, que sempre teve um medo/atração do mar, constantemente impresso 

nas falas de suas entidades sobre Iemanjá, depõem a respeito da utilidade dessa noção 

pertinente a um sentir-se existente, a uma experiência de um “sentido sem sentido”, 

psicanaliticamente aludido pelo gozo e ilustrada pelas experiências extáticas. 

Não há uma distinção drástica entre fenômenos extáticos e a vida cotidiana. Eles só 

existem por poderem existir, também, os colaboradores que são os verdadeiros agentes que 

dão vida e contornos aos estados de êxtase. As marcas vividas, impressas em seus corpos, que 

insistentemente se anunciam das mais variadas formas, como letras, mostram a importância 

de poder dar mais atenção às minúcias que se repetem e que aparecem, mesmo que não tão às 

claras, em contornos corporais. A contribuição do operador letra é útil para ver como corpo e 

significado, sensações e sentidos, estão em constante ligação.  
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Em ligação estão também os elementos que podem unir em ações os, à primeira vista, 

mais diferentes e estranhos aspectos do mundo. Significante, metáfora e metonímia mostram a 

maravilha das possibilidades de nomeação, sempre tão autênticas e cheias de significados, 

atrelados sempre ao contexto no qual se inserem, graças às possibilidades dadas pela cadeia 

simbólica percorridas pelos fenômenos de êxtase. Todas as narrativas, as ações e todo e 

qualquer elemento, surgem interligados e mostram-se de maneira muitas vezes poética. 

 O operador conceitual corpo, mesmo em narrativas em que o corpo parecia ser apenas 

o anatômico, mostrou-se útil para transcender uma aparente visão dualista dos fenômenos 

extáticos, interessante para uma compreensão mais integral de todos os elementos que estão 

atrelados a uma esfera de sutileza e de sensorialidade eminentemente estética. O corpo é 

maleável às inscrições significantes e apresenta-se na medida em que os colaboradores podem 

se remeter às suas vivências, em que se mostram contornos de possibilidades existenciais, 

sempre intrinsecamente corporais, mas não estritamente anátomo-fisológicas. 

É preciso que se admita a existência de um sistema que transcende e que liga as partes 

aparentemente sem conexão para que todas essas vivências possam ser vistas em suas partes, 

questionadas e vivenciadas por parte dos colaboradores de maneira intensa, e narrativamente 

partilhadas entre eles e com os pesquisadores. Caso contrário, se perderiam em algum lugar 

por falta de possibilidade de serem narradas e mostradas ao vivo. O Outro, como operador 

conceitual, para esse efeito é primoroso, por possibilitar a entrada do pesquisador em campo e 

possibilitar que, em vez de se chegar a conclusões estáticas e definitivas sobre os fenômenos 

extáticos umbandistas, pelo contrário, se possa olhar para a particularidade de suas 

apresentações, cada uma delas interligadas e determinadas em rede. 

Concluo dizendo que, para poder aplicar operacionalmente os conceitos lacanianos aos 

fenômenos extáticos umbandistas no que concerne a sua esfera corporal, é necessário saber 

que eles servem para acompanhar as peculiaridades da incidência do Outro nas 
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particularidades do êxtase, mas sem que isso signifique olhar para as subjetividades ali 

envolvidas de maneira a investigá-las pela perspectiva de uma espécie de clínica do social.  

O olhar é para as minúcias corporais, desinteressadamente de qualquer viés 

psicopatológico. As considerações que foram feitas, embora apoiadas em operadores 

psicanalíticos, não se constituem em enunciados rivais das proposições pertinentes ao próprio 

sistema umbandista. Servem para dar ouvidos ao que lá já está significantemente articulado, e 

não para substituir ou “corrigir” a realidade do Outro. 

Entrar na Umbanda é possível por meio de operadores conceituais lacanianos, quando 

se respeita o que nela já é dito por si mesmo e nos seus próprios termos (caso contrário, 

emudece-se o Outro e o psicanalista fica a falar sozinho). Apenas se soma uma nova forma de 

compreensão que possa fazer com que a Umbanda possa ser mais bem conhecida e ter um 

maior reconhecimento social, além de contribuir para que algo de lá já enunciado, mas 

despercebido, possa ser escutado.  
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