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RESUMO 

 

 

PAGLIUSO, L. Famílias de santo: as histórias dos ancestrais e os enredos contemporâneos. 
2012. 194f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

 

 

A umbanda pode ser considerada uma religião que retrata por meio de seus rituais as raízes 

africanas de nossa sociedade.  A presente pesquisa objetivou investigar a construção de laços 

afetivos e de filiação nos rituais de uma família de santo umbandista. Para esse efeito, com 

base na teoria psicanalítica lacaniana examinou-se em que medida a vivência afro-brasileira 

de ancestralidade poderia prestar-se à restituição e consolidação desses laços no âmbito de 

uma concepção simbólica de família (a família de santo). O método utilizado foi o da escuta 

participante. Este método combina recursos técnicos psicanalíticos, nomeadamente a atenção 

ao modo de inclusão do pesquisador no campo e a atenção a aspectos transferenciais, com 

procedimentos etnográficos. A pesquisa foi realizada no terreiro Templo Seara da Esperança e 

no Abrigo Lar Dona Cotinha, instituição social administrada pela família em estudo, ambos 

localizados na cidade de São Paulo.  A concepção de família observada apresenta uma matriz 

africana que se reflete na compreensão do sentido do trabalho no Abrigo.Verificou-se que os 

guias espirituais do terreiro interpretam-se como “pais” e espíritos ancestrais e os fiéis e 

demais integrantes da comunidade como seus “filhos”. Os últimos são entendidos como 

crianças a serem cuidadas e como antepassados ao mesmo tempo potencialmente cuidadores 

uma vez que essas posições se alternam na cadeia geracional. Esta representação de pessoa e 

de família não apenas é decisiva para o entendimento das relações intrafamiliares como 

também se alarga à compreensão do sentido do trabalho com as crianças no Abrigo, 

traduzindo-se em saberes e práticas sociais includentes que merecem a atenção de uma 

Etnopsicologia afrobrasileira.   

 

Palavras – chave: etnopsicologia, família, cultos afro-brasileiros, psicanálise e cultura, 

alteridade. 

 

 



 

 



 

ABSTRACT  

 

PAGLIUSO, L. Famílias de santo: as histórias dos ancestrais e os enredos contemporâneos. 
2012. 194f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

 

Umbanda can be considered a religion that portrays through its rituals the African roots of our 

society. The present study aimed to investigate the construction of affective and filiation 

bonds in the rituals of an umbandist family. To this end, based on Lacanian psychoanalytic 

theory, it was examined into what extent the African-brazilian ancestry experiences are able 

to repare and consolidate affective and filiation bonds through a symbolic conception of 

family (a família de santo). The method used is named participant listening. This method 

combines psychoanalytic technical resources, including attention to the mode of inclusion of 

the researcher in the field and attention to transference aspects with ethnographic procedures. 

The research was conducted in a Temple, named Seara da Esperança and Lar Dona Cotinha, 

social institution administered by the family under study, both located in the city of São 

Paulo. About the concept of family, it was observed an African-brazilian matrix of 

understanding which reflects in the meaning of work in the social institution. The spiritual 

guides of the temple interpret themselves as "parents" and ancestral spirits and the faithful and 

other members of the community as their "children." These latter are defined as children but 

also as ancestors potentially caretakers, since these positions may alternate in the chain 

generation of the family. This representation of person and family is not only crucial to the 

understanding of the relationships within the family but also broadens the understanding of 

the work meaning with children in shelter, translating into inclusive social knowledge and 

practices that deserve the attention of an Afro-Brazilian Ethnopsychology . 

 

 

Key-words: ethnopsychology, family, afro-brazilian cults, psychoanalysis and culture, 

alterity. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Parte da inspiração dessa pesquisa surgiu da leitura da obra de Lambek, antropólogo 

canadense que em 1981 publicou o livro “Human Spirits: a cultural account of trance in 

Mayotte”. A pesquisa do autor foi realizada na ilha Mayotte, uma das quatro principais ilhas 

do arquipélago Comores, situada no Oceano Indico ao largo da costa Leste da África. Sem 

experiência prévia com os rituais de possessão, Lambek os incluiu em seu estudo quando 

percebeu que os mesmos se integravam ao mundo real das pessoas da ilha. O autor considerou 

a possessão uma forma de linguagem (“um sistema de comunicação”) inteligível a maior parte 

dos habitantes da ilha. 

Mayotte foi formada por populações provindas da África subsaariana e uma das duas 

principais línguas locais tinha influência da etnia banto. Há, segundo o autor, um modelo 

cultural no transe e a cultura do transe pode ser mais bem compreendida, quando partimos do 

pressuposto de que a mesma equivale a um texto ou a uma série de textos (pressuposto 

extraído de Geertz, 1972). Os símbolos culturais, por sua vez, não são meras representações 

“da existência biológica, psicológica ou social” dos indivíduos, como se estas condições 

viessem em primeiro lugar, pois os símbolos da cultura logicamente as antecederiam. O autor 

reconheceu uma variedade de categorias justapostas que podem ser investigadas na possessão 

e argumentou que a estrutura do transe em última instância, não corresponde a nenhuma delas 

em particular. As ações humanas podem ser lidas e interpretadas no transe, portanto, como 

textos, sem que seja necessário recorrer a considerações relativas à estrutura socioeconômica 

ou à subjetividade dos atores e autores destes textos, isoladamente.  

A comunicação tem uma dimensão tanto pessoal quanto coletiva. A possessão, na 

qualidade de um sistema de comunicação, apresenta-se simbolicamente ordenada. Os 

espíritos, por serem elementos desta cultura geral local, apresentam uma estrutura interna 

precisa e coerente (LAMBEK, 1981).  

Para que o pesquisador compreenda parte dos significados produzidos no sistema da 

possessão, Lambek sugere que: “não se deve buscar por diferenças acentuadas entre a 

descrição material, a análise e a interpretação, pois a ordem de apresentação em si já sugere a 

interpretação” (LAMBEK, 1981, p. 11). Para compreender os significados, o pesquisador 

deve recorrer ainda à compreensão do nativo, para que formule a compreensão do 



18  |  Apresentação 

 

conhecimento geral, colocado em causa. Segundo o autor, não seria possível atribuir um 

significado (ou um conjunto deles) ao que se observa na possessão, pois, os significados se 

produzem na experiência dos integrantes. Mesmo que se refira à experiência social num grau 

altamente geral, a possessão não deve ser interpretada como um código, cujos significados 

podem ser lidos desde que os tenhamos descoberto, pois os rituais criam terreno para que os 

mesmos possam ser gerados e, nesse sentido, ou, sob certa medida, eles sempre permaneçam 

em aberto e em suspenso. O transe possuiria, assim, um potencial criativo, que pode tanto dar 

suporte à cultura mais ampla, quanto procurar subvertê-la.  

Segundo Lambek (1981), os espíritos progridem: 

(...) do estado de silêncio para o de candura, do estado de confusão para o de 
clareza, da falta de forma para a forma, transitam da natureza para a cultura e 
do psíquico para a sociedade. Em parte, essas oposições assim devem 
permanecer, isto é, do caos para a ordem, da falta de sentido para a produção 
de sentido, da malevolência para a benevolência e vice-versa já que tudo 
existe na possessão simultaneamente como um todo (pp. 181-182). 

A cultura não deixa de ser uma convenção e enquanto tal pode ser continuamente 

negociada. O mundo para o qual a possessão se abre é um mundo de contradições. E, a 

possessão não seria um reflexo de certos aspectos da vida social apenas, na medida em que a 

vida social como um todo e a própria condição humana aparecem nessa dialética da 

possessão. Segundo o autor, a possessão em si já é uma experiência social, e os espíritos 

surgem como símbolos que tanto se oferecem à interpretação como são, eles próprios, 

interlocutores sociais. 

A respeito da relação entre os laços de parentesco e a possessão, Lambek (1981) 

argumenta que ambos mutuamente se in-formam. A possessão nos apresenta os laços de 

parentesco existentes, criando uma analogia entre o espírito e o parente afim, tal como 

igualmente podemos observar na umbanda brasileira.  

O transe deve ser pensado em termos de sua particularidade cultural, pois os códigos e 

as restrições em função dos outros “sub-sistemas sociais, culturais, psicológicos” (LAMBEK, 

1981, p.183) etc. não são os mesmos de uma sociedade para outra.  

Como também na sociedade brasileira a experiência de possessão não é incomum, 

posso ilustrá-la com base num episódio autobiográfico:  
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Uma amiga, médium umbandista, viaja para passar as férias em outro país. Retornava 

a mesma cidade onde vivemos dos 17 aos 20 anos de idade. Na sua segunda semana lá, ouço 

dela a seguinte história: Ritinha, entidade dessa médium e criança espiritual na umbanda, 

estava “triste” por estar “com saudade da Bruna”. Sem entender direito, perguntei: quem é 

Bruna? Essa amiga me explicou que “sua criança” teria dito ter uma “amiguinha espiritual” 

cujo nome é Bruna. Acrescentou depois, em tom de brincadeira, que Ritinha teria dito que 

Bruna é a “criança espiritual da amiga da médium”. Ou seja, o que essa amiga tentava me 

dizer era que eu teria, por hipótese, uma criança espiritual, entidade de umbanda, cujo nome é 

Bruna e que essa “criança” é amiga da “criança espiritual” dela (médium). Laços de amizade 

dos tempos da infância aparecem sendo “protagonizados” por laços espirituais. 

Relatou ainda que Ritinha havia dito que Bruna estava “triste” por não ter ido viajar 

também. Eu não havia me pronunciado com essa amiga a respeito dessa viagem, mas, os 

sentimentos que a envolviam, para um local onde já tínhamos vivido por um determinado 

período, ressurgiam como se estivessem sendo vivenciados por duas “crianças espirituais”.  

Nos últimos meses, ao cogitar um nome, supostamente para uma filha, o nome Bruna 

surgiu para mim por meio da seguinte frase: “não, Bruna não”. Lembrei-me, de uma vez, que 

vi uma criança brincando com sua boneca e que ao ouvir que o nome da boneca era Bruna, 

fiz, sem querer, uma careta que fez com que eu e essa criança nos olhássemos e ríssemos 

depois.  

Porque o nome Bruna surgia enquanto possibilidade a ser recusada, eu ainda não sabia 

explicar.  Recordei, dias depois, que tive uma amiga chamada Bruna, que me foi querida, mas 

também muito travessa. Essa amiga (que viajava) conheceu Bruna. Lembrei, então que Bruna 

havia sido a única amiga que tivemos em comum. Não nos lembrávamos dela, eu não me 

recordava, pelo menos, há muitos anos. Bruna não conviveu conosco em terra estrangeira, 

cenário da atual conversa. Lembrei-me, entretanto, que falamos dela no primeiro dia em que 

nos encontramos nesse lugar, há mais de 15 anos. Bruna foi o elo para engatarmos a primeira 

conversa, tendo sido depois, por mim, pelo menos, esquecida. Ao lembrar-me de Bruna, 

comecei a compreender a ambigüidade do nome. Bruna nomeava para mim uma relação com 

a infância, ainda difícil de lidar.  

Não há uma interpretação única para a história trazida por Ritinha. Mas, o que essa 

história parecia me mostrar era uma sequência de faltas. Bruna, a amiga de infância não está 

presente entre nós de carne e osso há muito tempo, embora viva. Bruna não viajou para essa 
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terra estrangeira no passado, mas surgiu nessa interpretação de Ritinha como uma personagem 

espiritual, “sua amiga” e supostamente “minha criança”. Ritinha ao falar de Bruna sinaliza a 

“saudade”, ou seja, indica a falta que essa amiga faz, nomeando para nós duas, as faltas 

sentidas, as saudades vividas associadas a um passado, para o qual não retornamos mais.  

Eu e minha amiga estávamos com saudade uma da outra, mas sentíamos saudade 

também do tempo que passou, do lugar em que vivemos, de momentos de uma juventude 

perdida, os quais não recuperaríamos mais. São a esses “sentires” que Ritinha também se 

reporta quando disse que ambas, ela e Bruna (amigas espirituais) estavam tristes e com 

saudade uma da outra. Ritinha nos sinalizou, assim, que Bruna, atual “entidade espiritual e 

criança na umbanda” continua presente entre nós, podendo ser até hoje, nossa mais velha e 

“nova” amiga. 

Em 2008, com um projeto de doutorado mais ou menos engatilhado, comecei a viajar 

semanalmente para São Paulo e foi neste período, que entrei em contato, pela primeira vez, 

com dois novos terreiros da capital paulista. Ao longo da pesquisa de mestrado, a visita aos 

terreiros tinha se tornado um hábito e por essa razão, eu continuei a ouvir as histórias que os 

guias espirituais da umbanda pareciam ainda querer me contar.  

Sem me dar muito conta, eu havia me acostumado a ser chamada por “filha” e o laço 

que se preservava, parecia ser ainda um laço de filiação. Não sou médium umbandista ou filha 

de santo e nunca estive em estado de transe, a filiação a que me refiro agora era, na verdade, 

uma questão a ser esclarecida, inclusive, para mim. 

Sem que eu tivesse me atrelado a qualquer proposta de trabalho científico ainda nesta 

direção, recordo-me que, durante esse período de transição, eu ouvi de algumas entidades 

umbandistas que eu poderia ser um “elo” para “eles”, caso fosse dada continuidade ao 

trabalho. Vi e ouvi exus, pretos-velhos, ciganos e cada qual, à sua maneira me dizia e 

descrevia uma trajetória para a qual bastava eu adentrar, quase brincando. Neste período, 

conversando com o Prof. Bairrão a respeito de um projeto de doutorado, refletíamos sobre a 

possibilidade de uma pesquisa com a linha dos pretos-velhos na umbanda; proposta, 

entretanto, que se modificou para o tema ancestralidade e família. A mudança se originou de 

um dado da dissertação de mestrado que havia passado quase imperceptível. A ancestralidade, 

ou seja, o elo com as antigas gerações aparecia no diálogo dos guias espirituais com os 

frequentadores do terreiro. Recorrências simbólicas à ancestralidade dos médiuns apareciam 

nos estudos de caso, analisados na dissertação. Os pretos-velhos teriam iluminado 
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primeiramente o desejo por esta direção por explicitarem, talvez, mais visível e 

significativamente a relação com o antigo, com o velho, no limite, com o ancestral, 

reportando-se com alguma freqüência, conforme observado, para a temática da família. O 

ancestral, entretanto, em meus dados iniciais não se limitava à figura do preto-velho: poderia 

aparecer também nos enredos de caboclos, por exemplo. Estruturamos, assim, a proposta para 

um trabalho a respeito de família e transgeracionalidade na umbanda. O objetivo da pesquisa 

passou a ser investigar, como as histórias dos ancestrais de uma dada família aparecem e são 

elaboradas simbolicamente na umbanda pelas gerações atuais. Dessa ideia, surgiu o título que 

se manteve até o final deste trabalho: “Famílias de santo: as histórias dos ancestrais e os 

enredos contemporâneos”. 

O uso do termo “família de santo” sinalizava a pretensão de que a análise não se 

centraria em uma família nuclear, embora já se compreendesse que na umbanda costuma ser 

em torno desta, que se constitui a rede de filiação da família de santo umbandista.  

Em Maio de 2008, com o doutorado em andamento, conheço em São Paulo Jorge 

Scritori, filho da célebre mãe de santo Adelaide Scritori, atual dirigente da Fundação Cacique 

Cobra Coral, e neto do benzedor Ângelo Scritori, que foi quem primeiro recebeu, na família, o 

patrono do terreiro. Após ter conversado com Jorge Scritori durante alguns meses, recebo por 

fim, sua indicação, de um amigo que teria uma família, tal como eu procurava (umbandista há 

pelo menos três gerações), com um terreiro localizado no bairro da Mooca em São Paulo - SP. 

A família que conheci foi de Léo Amadeo Usui, amigo de Jorge, que além do terreiro 

administra uma instituição Abrigo para crianças e adolescentes, cujo nome é Lar Dona 

Cotinha. A presente pesquisa se desenvolveu neste terreiro e nesta instituição. O Abrigo Lar 

Dona Cotinha, que a princípio não faria parte deste trabalho, por motivos que se esclarecem 

mais pontualmente ao longo do texto, foi incluído na pesquisa.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A ETNOPSICOLOGIA: um breve histórico. 

 

O termo Etnopsicologia foi título de uma revista científica (chamada 

Ethnopsychologie) na França na primeira metade do século XX. O nome substituía o título 

anterior, que era Psychologie des peuples (Psicologia dos povos). Este termo foi utilizado pela 

primeira vez na Alemanha na segunda metade do século XIX por dois intelectuais judeus, 

Moritz Lazarus e Heymann Steinthal, fundadores da primeira revista científica internacional 

denominada Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft (Psicologia dos Povos 

e Linguística). Steinthal era formado em Filosofia e Lazarus, além de filósofo, tinha formação 

em Psicologia. O objetivo da revista era publicar estudos que considerassem a influência da 

cultura em temas abordados pela Psicologia. A criação da área Psicologia dos povos 

significou ainda uma busca por características comuns que pudessem definir as coletividades, 

mas sem que estas se confundissem com o ‘nacionalismo’ ou com a ‘identidade nacional’ 

(QUEIROZ, 1989, p. 28). Na Europa do final do século XIX, a palavra ‘povo’ tinha, 

entretanto, uma conotação nacionalista; a intenção desses dois intelectuais judeus ao criarem a 

revista foi combater algumas ideias antissemitas que começaram a proliferar naquele período. 

Anteriormente ainda à Primeira Guerra Mundial, alguns estudos apontavam, por exemplo, as 

‘diferenças de mentalidade’ existentes entre os povos (DYSERINCK, 2002). O objetivo da 

revista foi incentivar a divulgação de pesquisas que levassem à compreensão dessas 

‘diferenças’ de forma a não afetar a convivência entre coletividades distintas: “linguagem, 

mitologia, religião, arte, costumes e economia foram consideradas pistas da 'mente racial' e da 

diversidade de formas da vida social, maneiras e crenças que a humanidade manifestou” 

(HEARNSHAW, 1987, p. 285).  

Embora a criação da área de investigação da Psicologia dos Povos seja geralmente 

atribuída a Wundt, este psicólogo alemão utilizou o termo posteriormente a Steinthal e 

Lazarus. Segundo Nerlich (1956), a proposta de Wundt para a Psicologia dos Povos 

ultrapassou os objetivos iniciais de Steinthal e Lazarus, pois Wundt chegou a desenvolver 

uma teoria para a área, fundou um Instituto de Psicologia próprio e sua originalidade o levou a 

ter sucessores (NERLICH, 1956). Tanto a iniciativa de fundação da própria escola quanto à 
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originalidade teórica de Wundt contribuíram para que seu nome fosse primeiramente 

associado à Psicologia dos Povos (ainda que o reconhecimento desse autor esteja mais 

associado ao campo da Psicologia Experimental do que à área da Psicologia dos Povos). Para 

Hearnshaw (1987), a iniciativa de Steinthal e de Lazarus foi importante na medida em que foi 

por influência deles que foi feita a primeira “ponte entre a nova ciência da linguagem e a 

Psicologia” (HEARNSHAW, 1987, p. 285). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o termo Psicologia dos povos começou a ser 

evitado na Europa. A palavra ‘povos’ foi deixando de ser utilizada e em substituição surgiu, 

na segunda metade do século XX, o uso do termo ‘etnia’ (DYSERINCK, 2002). Ainda que 

‘etnia’ seja uma palavra derivada do grego ethnos cujo significado continua sendo ‘povo’, o 

uso da palavra ‘etnia’ não possuía o mesmo peso histórico que o termo ‘povos’ possuía. Foi a 

partir das mudanças iniciadas com o fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, que a 

alteração do nome Psicologia dos povos para Etnopsicologia começou a ocorrer 

(DYSERINCK, 2002). 

Segundo White e Kirkpatrick (1985), era comum a investigação de temas psicológicos 

entre os antropólogos que estudavam populações do Pacífico. A utilização de métodos e de 

teorias psicológicas na investigação de outras culturas teria começado por volta de 1898-99 

com o estudo de Rivers, antropólogo que pesquisou a percepção, tema geralmente abordado 

pela Psicologia. Outros exemplos de pesquisas que continuaram a se desenvolver nessa 

perspectiva interdisciplinar com a Psicologia foram: o trabalho de Malinowski que, em 1927, 

que procurou testar e repensar a teoria do Complexo de Édipo (desenvolvida por Freud) entre 

os Trobiandeses; o de Bateson (1936) que, ao aliar fatores psicólogicos ao desenvolvimento 

da cultura, definiu o conceito de “ethos” como “um sistema cultural padronizado que organiza 

os instintos e as emoções” (apud WHITE & KIRKPATRICK, 1985, p. 3). Mead, de 1928 a 

1935, desenvolveu estudos baseados nos conceitos de cultura e de personalidade. O trabalho 

de Gladwin e Sarason em 1953 foi outro exemplo de investigação interdisciplinar, já que 

testes projetivos de personalidade foram utilizados na pesquisa. Levy (1973), Howard (1974) 

e Hutchins (1980) abordaram a afetividade, a motivação e a cognição,  conceitos-tema da 

Psicologia, em suas pesquisas (KIRKPATRICK & WHITE, 1985). E o próprio Freud em 

1913 se utilizou de estudos antropológicos para escrever um dos mais importantes e 

controvertidos textos de sua obra, Totem e Tabu. 
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Embora a influência da escola Americana de Antropologia, Cultura e Personalidade 

não possa ser desconsiderada pela Etnopsicologia, boa parte dos etnopsicólogos se 

distanciaram dela, segundo White & Kirkpatrick (1985), devido à centralidade do conceito de 

personalidade adotado pela escola. A percepção de que o conceito de personalidade se 

confundia com a concepção de indivíduo teria levado os etnopsicólogos a argumentarem que 

“o locus de observação deveria se deslocar do comportamento individual para os processos 

conceituais e interativos usados na construção dos significados sociais da vida cotidiana” 

(WHITE & KIRKPATRICK, 1985, p. 4). A centralidade do conceito de personalidade estaria 

guiando as observações etnográficas e levando à formulação de tópicos de pesquisa de 

maneira tendenciosa. Além disso, argumentam os autores, a aplicação uniforme do conceito 

de personalidade minimizava as possibilidades de insight dos sujeitos de pesquisa e os 

questionamentos que pudessem surgir a respeito da compreensão desse conceito na própria 

cultura (WHITE & KIRKPATRICK, 1985). 

A Etnopsicologia não define os limites do que seja a pessoa ou o social já que procura 

investigá-los em cada um de seus contextos de origem (WHITE & KIRKPATRICK, 1985). 

Como uma certa interdependência entre o que em cada sociedade se compreende por cultura, 

self e afeto tem sido encontrada em várias pesquisas (HEELAS & LOCK, 1981; LEE, 1982; 

SHWEDER & LE VINE, 1984), White & Kirkpatrick (1985) sugerem que o conceito de 

pessoa talvez possa ser concebido “como um ponto de intersecção entre o subjetivo e o 

social” (p. 9):  

Nós entendemos que as pessoas são primeiramente elementos da 
cultura, tópicos de conhecimento e discurso. Pessoas são constructos 
considerados capazes de experienciar, de desejar, de agir, têm identidade e 
assim por diante. Seres reais podem ser tratados como pessoas em uma 
cultura, mas não os tomamos como pessoas de uma maneira já definida. De 
fato, nem todos os humanos precisam ser pessoas em uma cultura, nem todas 
as pessoas são humanas (consultar Hallowell 1960 e Strauss 1977 pelos 
casos exemplares). Pessoas são bases culturais para a formulação e para a 
exploração das experiências subjetivas. Igualmente, as pessoas são 
reconhecidas como elementos da vida social, por ocuparem um status social 
e por participarem de grupos sociais e de eventos. Numa cultura em 
particular, o campo de ação humano pode ser tanto extensivamente quanto 
minimamente codificado como social, isto é, ordenado em virtude do 
envolvimento das pessoas com um universo institucional e moral que se 
destaque de suas identidades e de suas capacidades como pessoas 
(KIRKPATRICK & WHITE, 1985, p.9).    
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A crítica ao etnocentrismo direcionada às teorias da área de ciências humanas de um 

modo geral, e que fora levantada pela Antropologia, fez com que o campo de investigação da 

Etnopsicologia se ocupasse de dois problemas que parecem ser fundamentais: 1) como 

delimitar seu objeto de estudo sem se pautar em categorias “etnocêntricas”, ou seja, como 

delimitar a área de investigação de uma maneira que possa ser talvez universal, mas não 

universalizante; 2) como aliar o método de pesquisa, que pode reduzir a compreensão a ser 

alcançada a respeito do outro, com o objetivo do pesquisador de deixar esse outro transparecer 

tanto quanto seja possível. Mais claramente dizendo, quais seriam os limites e os pressupostos 

básicos da Etnopsicologia? 

A este respeito, Lutz (1985) argumenta que independentemente da terminologia 

psicológica usada pelo pesquisador:  

A descrição dos sistemas de conhecimento etnopsicológicos se baseia 
na premissa de que os povos de todas as sociedades desenvolvem algumas 
compreensões compartilhadas a respeito dos aspectos da vida pessoal e em 
sociedade, aspectos com propósitos heurísticos que podem ser chamados 
‘psicológicos’(p. 35).  

 

A autora discute que embora o uso do termo ‘psicológico’ possa pertencer à forma de 

compreensão do pesquisador, o seu uso é apropriado, pois ‘psicológico’ traduz tanto “as 

construções culturais e particulares de cada pessoa quanto se associa à ideia de ‘natureza 

humana’” (LUTZ, 1985, p. 35). 

O recorte dos temas de uma investigação etnopsicológica é feito, como em qualquer 

outra pesquisa, pelo pesquisador. O diferencial, segundo Lutz (1985), estaria na atenção que o 

etnopsicólogo deve dedicar especialmente às terminologias e ao sistema de compreensão do 

outro para que se averigue em que medida o que está sendo nomeado pelo pesquisador de 

uma determinada forma corresponde à autocompreensão sistêmica do outro. Estudos que 

objetivam elucidar o uso de termos comparativamente aos nossos conceitos são importantes 

para esclarecer a adequação das terminologias psicológicas e sociais que costumamos usar 

(LUTZ, 1985). A não correlação entre as práticas culturais e as teorias científicas deve ser 

bem vista, pois tal divergência pode ser tanto sinal de um maior aprofundamento analítico do 

pesquisador quanto da descrição etnográfica realizada por ele (WHITE & KIRKPATRICK, 

1985). Tem sido relativamente comum a realização de estudos pilotos para que os objetivos 

delineados de uma pesquisa etnopsicológica possam convergir o mais adequadamente 

possível com a realidade a ser pesquisada (WHITE & KIRKPATRICK, 1985). 
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Algumas questões teóricas e práticas referentes ao campo de investigação da 

Etnopsicologia permanecem, entretanto, em aberto. Dentre elas, podemos destacar: qual o 

conceito de cultura a ser adotado? Há uma definição a esse respeito que deva ser adotada ou o 

termo ‘cultura’ deve ser investigado? A cultura é fundamental para a compreensão do ser 

humano? Se sim, por quais motivos? Como abordar o homem, o social e a cultura de uma 

maneira que não fique reducionista para um lado ou para o outro? Qual a importância prática 

das descobertas da Etnopsicologia? O uso do termo ‘etnia’ reduz ou amplia a compreensão do 

grupo estudado e sob quais circunstâncias? Quais são os riscos de se elaborar as hipóteses de 

pesquisa sob a vertente ‘étnica’ e quais as consequências em não elaborá-las assim? Se a 

Etnopsicologia tem o outro (a alteridade) por objeto de estudo, quem pode ser esse ‘outro’ na 

realidade? 

Ainda que essas perguntas não tenham sido completamente respondidas, seguem 

algumas reflexões importantes que têm sido elaboradas a partir delas. 

 

O surgimento da Etnopsiquiatria 

Georges Devereux foi aluno do sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss na 

década de 30 e obteve seu título de doutor sob a orientação de Alfred Kroeber, antropólogo 

norte-americano, no início da década de 40. Tornou-se membro da Sociedade Psicanalítica 

Americana e da de Paris na década de 50, tendo completado sua formação em Psicanálise em 

Nova Iorque em 1956. Em 1963, Devereux tornou-se professor na École Pratique des Hautes 

Études a convite de Claude Lévi-Strauss. Sob forte influência, portanto, tanto da Antropologia 

quanto da Psicanálise, Devereux propõe na década de 70 a criação de um campo 

interdisciplinar, pautado no desenvolvimento epistêmico de conceitos tanto da Antropologia 

quanto da Psicanálise que veio a ser nomeado por ele Etnopsiquiatria. 

Ainda que a proposta inicial do autor tenha sido revisar e ampliar o uso de conceitos 

tanto da Antropologia quanto da Psicanálise, o conceito central em torno do qual sua obra se 

estruturou foi o de cultura. Crítico da Antropologia Cultural Norte-americana, Devereux 

(1970) contestava que a cultura pudesse ser compreendida tal como os culturalistas 

americanos até então a concebiam: como “uma realidade `sui generis´ exterior e superior aos 

indivíduos” (BASTIDE, 1970, p. IX).  Para Devereux (1970) a cultura deveria ser vista como 

‘uma experiência vivida’ e enquanto tal apenas poderia ser compreendida na “relação 
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psicodinâmica que existe entre ela e os homens” (p. 82). A intenção de Devereux (1970) era 

investigar, assim, “não a natureza etnológica da cultura, mas a forma como o homem 

apreende a cultura” (DEVEREUX, 1970, p. 83).  

Segundo o autor, a compreensão do ‘psiquismo humano’  revelaria a ‘natureza da 

cultura’ e esta permitira uma compreensão mais adequada a respeito ‘do psiquismo humano’ 

(p. 82-83). Devereux (1970) chegou a argumentar que “é impossível separar o estudo da 

psique do da cultura, pois precisamente psique e cultura são dois conceitos que embora 

pareçam inteiramente distintos, ambos mantêm entre si uma relação de complementaridade 

heisenberguiana” (p. 83).  

Para Devereux (1970), o psiquismo humano não é influenciado ou influencia a cultura, 

o psiquismo humano se compõe na verdade com os elementos da cultura. Devereux (1970) 

afirma que foram seus mais de 12 anos de prática clínica que o levaram a concluir que a 

cultura de cada paciente deveria ser incluída na análise. Essa constatação valeria, segundo ele, 

tanto para o tratamento de pacientes imigrantes quanto para o tratamento de pacientes não 

imigrantes. 

Com os pacientes imigrantes, Devereux buscava compreender, por exemplo, em que 

medida e por quais razões a cultura de origem do paciente ‘havia se tornado ineficaz para a 

manutenção da saúde e de seu equilíbrio psíquico’ já que nesses casos em especial 

(BASTIDE, 1970): 

O analista não deve tentar fazer com que se rompa o vínculo que liga o 
paciente ao seu passado longínquo uma vez que o passado é o depositário 
dos valores individuais. [...] O que é necessário é remover os obstáculos para 
o crescimento pessoal, com o intuito de devolver aos indivíduos, por meio da 
psicoterapia, a flexibilidade necessária para se adaptarem ou mesmo para 
mudarem, melhor ainda para dar a cada pessoa a capacidade de adaptação a 
um mundo em transição (BASTIDE, 1970, p. XI). 

 

Ao argumentar que a cultura de cada paciente deveria ser analisada, Devereux (1970) 

não propunha que psiquiatras e psicanalistas se tornassem especialistas na cultura de cada 

paciente (p. 80). O importante, segundo ele, era que esses profissionais reconhecessem apenas 

‘a funcionalidade da cultura no psiquismo’ de cada paciente (BASTIDE, 1970).  
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Convencido da eficácia que o manejo adequado das questões culturais poderia trazer à 

técnica da psicanálise, o autor sugeriu que os diagnósticos psiquiátricos fossem pensados em 

função da cultura e do meio social dos pacientes. Para Devereux (1970), o desenvolvimento 

histórico de uma sociedade pode propiciar a maior ou menor incidência de quadros clínicos. 

Nesse sentido, a análise das estruturas sociais contribuiria para igualmente minimizá-los. Há 

um quadro de referência estritamente sociológico a atar à teoria psicanalítica. O fato dos pais 

ou de um dos pais prejudicar o filho depende do estatuto e da função atribuídas a eles pela 

sociedade (DEVEREUX, 1970, p. 122).  

Para Bastide (1970), com este argumento o autor teria “destruído totalmente a 

definição tão frequentemente proferida da ‘normalidade’ pela adaptação social – em que é 

preciso que você mesmo seja doente ou se esforce para ficar doente para se adaptar a uma 

sociedade doente [...]” (p. IX).  

Segundo Devereux (1970) a psicoterapia do infrator, por exemplo, “é particularmente 

difícil porque sua neurose é claramente a expressão de uma negatividade social patológica” 

(p. 122). O autor reitera que uma psicoterapia padrão, nesse caso, seria apenas um ‘método 

deísta’ de enfrentar a realidade, uma vez que todos os homens dessa sociedade são afetados, 

ainda que indiretamente, pelos mesmos problemas sociais manifestos pelo infrator 

(DEVEREUX, 1970, p. 122).  

Devereux (1970) foi um discípulo de Freud e enquanto tal discordava do argumento de 

que o Complexo de Édipo seria um conceito aplicado à família vienense burguesa apenas, não 

generalizável às pessoas de outras culturas. Para Devereux, o Complexo de Édipo não deve 

ser analisado em função de um ou outro traço cultural que se apresente de maneira 

diferenciada num ou noutro grupo étnico, pois o complexo deve ser observado no ‘ethos da 

cultura’ (BASTIDE, 1970, pp.XIII-XIV):  

A educação da criança depende desse ethos e não de técnicas particulares 
utilizadas por seus pais; as minúcias dos culturalistas, diz nosso autor em uma 
frase marcante, "são as árvores que escondem a floresta". [...] O Complexo de 
Édipo é universal, está em toda parte, mas pode assumir diferentes formas. [...] 
O Complexo de Édipo não pode ser compreendido somente a partir da 
libido infantil. É necessário reinseri-lo na dialética das relações entre pais e 
filhos e isso nos parece na verdade ser de suma importância. [...] A 
psicanálise não envolve dados fisiológicos e zoológicos, ela compreende o 
homem em sua especificidade humana e, se o Complexo de Édipo é central 
é justamente por ele ser a expressão do advento do homem como um ser 
de cultura [...] (BASTIDE, 1970, pp. XIV-XV). 



30  |  Introdução 

 

Segundo Bastide (1970) as diferenças existentes no Complexo de Édipo nos permitem 

compreender, por exemplo, as razões que fazem com que “as crianças ‘anormais’ 

independentemente de sua origem étnica sejam mais semelhantes entre elas do que as crianças 

‘normais’”. A justificativa dessa semelhança, segundo o autor, é que “as crianças ‘anormais’ 

regridem para o orgânico mais do que as crianças ‘normais’” (p. XV). O autor sugere que a 

diversidade e a singularidade dos comportamentos humanos e que aparecem no Complexo de 

Édipo são por influência da cultura.  

Ao analisar o Complexo de Édipo em um atendimento clínico a imigrantes, o 

psicanalista deve saber “que o Complexo de Édipo na transferência de alguns pacientes não 

emerge por meio do sistema de parentesco ao qual estamos habituados” (BASTIDE, 1970, p. 

X). No caso dos indígenas, ‘os espaços institucionalizados é que são funcionais’ e o 

psicanalista deve evitar a interpretação desse material de uma forma que não seja condizente 

com ‘o ethos da cultura’ e com os mecanismos de defesa do paciente (BASTIDE, 1970, p. X).  

O autor não sugere a utilização de técnicas xamânicas, por exemplo, no tratamento de 

um paciente provindo de outra cultura, assim como não concebe que o paciente deva ‘se 

adaptar’ a nova cultura ou ‘às verdades’ do psicanalista. A função do psicanalista é 

compreender o paciente e a cultura para que soluções criativas surjam naturalmente na clínica 

(BASTIDE, 1970). 

Se Devereux (1970) argumentou ser necessário à Psicanálise repensar a concepção de 

doença e, por consequência, suas formas de tratamento; à Antropologia Cultural alertou ser 

preciso rearticular a concepção e o uso do conceito de cultura. O autor esmiuçou algumas das 

implicações práticas e teóricas que podem interferir prejudicialmente no trabalho de campo do 

etnográfo quando não há um manejo adequado dos fenômenos de transferência e de 

contratransferência tal como concebidos pela Psicanálise. Se a Antropologia pode contribuir 

com a Psicanálise por adverti-la de ‘perigos ingenuamente imperialistas’ que surgem da 

utilização da teoria e da técnica de uma maneira unívoca e uniforme, a análise da 

transferência e da contratransferência, proveniente da técnica psicanalítica, pode ajudar o 

antropólogo a verificar ‘o grau de validade’ de suas observações (BASTIDE, 1970, p. XVIII).  

O antropólogo participa da vida da comunidade estudada. A pesquisa etnográfica 

pressupõe essa participação para que o etnógrafo possa perceber as regras, os valores, as 

experiências da população em estudo. O psicanalista é levado a ocupar lugares na 

transferência do paciente para que a realidade vivida por ele apareça nessa relação. Segundo 
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Bastide (1970), a objetividade do pesquisador não está nos instrumentos, nas experiências ou 

nas teorias. A teoria é ‘uma construção do espírito humano’ e as experiências humanas levam, 

por sua vez, à criação das teorias. A objetividade estaria, assim, na análise da posição 

empírica do pesquisador e na reflexão a respeito do uso das teorias (BASTIDE, 1970): 

[...] o pesquisador pode superar a subjetividade inerente a qualquer 
observação e fazer “distorções” que ele traz para a realidade e corrige na 
medida em que percebe como um etnólogo e como um analista ‘a estrada 
real para uma objetividade autêntica e não mais fictícia’. Se, na verdade, as 
resistências, as contratransferências, os mecanismos de defesa contra a 
intrusão de fantasias provocadas pelo espetáculo dos costumes dos 
nativos são uma fonte de erros, quando o pesquisador não os percebeu, por 
outro lado, ao serem tratados como dados de uma ciência do comportamento, 
eles podem se revelar como uma fonte de criatividade dentro da ciência 
(BASTIDE, 1970, p. XVIII). 

 

Outro autor historicamente relevante para a Etnopsicologia foi o italiano Ernesto De 

Martino que trabalhou com a Etnopsiquiatria no final da década de 50. Em 1961, esse 

filósofo, etnólogo e historiador italiano publicou “A terra do remorso”, um livro que descreve 

e analisa as experiências de algumas pessoas nos rituais do tarantismo. Acompanhado por um 

psiquiatra, um psicólogo, um sociólogo e um musicólogo, o autor liderou em junho de 1959 a 

pesquisa que visava estudar o tratamento ritual da mítica mordida da aranha tarântula em 

Salento, cidade da região sul da Itália. O autor aborda o fenômeno do tarantismo numa 

perspectiva histórica, cultural e religiosa. 

Uma das ideias de De Martino “é a de que os mitos e os ritos existem para que as 

pessoas recuperem a ‘perda da presença’, ou seja, a perda da capacidade do ser de ser agente 

no mundo”. O autor observou que os rituais de possessão do tarantismo eram buscados por 

indivíduos que haviam passado por uma ‘crise de falta de pertencimento’ relativamente 

recente. Eram pessoas que se percebiam ‘desapropriadas de seus códigos simbólicos’ e 

relatavam sentir angústia e um ‘vazio existencial’. A busca pelos mitos e ritos “existia para 

que o passado simbólico ‘perdido’ pudesse ser recuperado e para que um novo passo em 

direção ao futuro pudesse ser dado” 1.  

                                                            
1 TRINDADE, L. (Locutora). (2011). Introdução à Etnopsicologia. Ribeirão Preto: Palestra ministrada 
na FFCLRP-USP em 11-05-2011. 
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Apresento parte da obra de De Martino para mostrar como o autor relacionou o 

fenômeno da ‘perda da presença’ à história da civilização ocidental. 

A consciência da origem e do destino humano de todas as heranças 
culturais não é uma entre tantas consciências possíveis que podemos ter, mas 
é a nossa consciência de etnógrafos que nos segue tal como uma sombra, é o 
instrumento de análise mais indispensável que podemos ter. 
Independentemente do sistema de escolhas culturais com o qual nos 
deparamos, cabe inteiramente ao âmbito de nossas escolhas definir de 
maneira unívoca o nosso “papel”.  Nós avaliamos todas as propostas que o 
homem tem feito para viver em sociedade: mas, contanto que nunca 
coloquemos entre parênteses a proposta da área de humanas de “estarmos 
dentro” e que é nosso trabalho nos aprimorarmos continuamente para 
quaisquer que sejam “os encontros” nessas viagens (DE MARTINO,  1961, 
p. 21-22). 

 

O passado permanece no presente como herança cultural. O trabalho do etnógrafo 

permite o reconhecimento e esclarece, ao menos em parte, a origem de nossas heranças 

culturais. Isso nos ajudaria a compreender o destino que vem sendo tomado pelas sociedades 

ocidentais (DE MARTINO, 1961). A compreensão das heranças culturais nos permitiria 

distinguir ainda "o que é original e artificial na natureza do homem atual e a melhor conhecer 

um estado que ainda não existia, que talvez nunca tenha existido, mas que, no entanto, é 

necessário conhecer para bem julgar nossa presente condição" (ROUSSEAU apud DE 

MARTINO, 1961, p. 20-21).  

O autor sinalizou a importância de aliar às etnografias outras ferramentas de análise, 

tais como o marxismo, o existencialismo ou a Psicanálise. De Martino (1961) debateu a 

importância da análise da transferência e da contratransferência, embora não tenha se 

utilizado dessas referências psicanalíticas de uma maneira específica. Para o autor, ‘a perda da 

presença’ do etnógrafo em campo precisaria ser igualmente recuperada.  

[...] a objetividade do etnógrafo não consiste em fingir-se distante, livre de 
qualquer paixão desde o início de sua pesquisa, sob o risco de permanecer 
preso às paixões medíocres e vulgares, deixando-as transparecer no discurso 
etnográfico de maneira inconsciente, tais como vermes fervilhando dentro de 
um túmulo de mármore digno. O reconhecimento explícito de uma paixão 
atual se baseia num problema vital da civilização à qual se pertence, atrelado 
à prática e aos estímulos e “temperos” da história (...) em dizer como “se 
sofre” dolorosamente de maneira objetivada no decurso da exploração, para 
que seja feito um uso posterior de técnicas etnográficas na análise da história 
cultural (DE MARTINO, 1961, p. 20). 
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Não se trata mais de continuar a fazer etnografia como no período positivista em que 

as memórias e os relatos podiam ser lidos ‘sem danos’, pois esqueciamo-nos completamente 

da insignificante pessoa do pesquisador em campo. A consequência disso era que apesar da 

riqueza das informações exibidas de maneira completa, o leitor acabava por considerar “o 

objeto da pesquisa insignificante, criptografado e tão casual quanto o pesquisador” (p. 19). 

Segundo De Martino (1961), algumas etnografias mais se pareciam uma ‘fofoca monstruosa’ 

a respeito da história humana e a ‘estranheza decifradíssima não corrigia essa futilidade’ (p. 

19). Em suma, o autor criticou o relato etnográfico feito sem contextualização da história e 

argumentou que a paixão do pesquisador é objetiva e real na medida em que o etnógrafo está 

implicado na história. A concepção de cultura a ser adotada não deve ser aquela que 

prescinda, portanto, de justificativa por parte do etnógrafo, na medida em que o pesquisador 

deve manifestar o seu interesse pelo fenômeno cultural estudado (DE MARTINO, 1961).  

De maneira semelhante à de Bastide, De Martino (1961) defendeu a objetividade da 

investigação etnográfica, não por meio da exposição de particularidades da vida do 

pesquisador, ou dos relatos das experiências de campo, quando realizados de maneira 

descontextualizada. A objetividade estaria na análise posterior das verdades produzidas nesses 

encontros, as quais elucidam objetivos mais amplos, condizentes com os interesses das 

sociedades em questão. 

Tanto na Etnopsicologia quanto na Etnopsiquiatria um dos pressupostos básicos, 

portanto, é a busca de sínteses que superem as limitações dos modelos teóricos clássicos 

quando esses são tomados apenas separadamente (BASTIDE, 1970). Devereux (1970) analisa 

as doenças clínicas em função do meio social e cultural e, embora não defina precisamente a 

relação entre elas, aponta correlações importantes a serem investigadas entre a cultura e o 

‘funcionamento psíquico humano’. A Etnopsicologia investiga a intersecção entre a pessoa e 

o social sem sedimentar um modelo único, mas fundamenta premissas que abrem caminhos 

para novos olhares (PAGLIUSO e BAIRRÃO, 2011). Tanto a Etnopsiquiatria quanto a 

Etnopsicologia alertam para o risco da falta de implicação do observador e, por consequência, 

do observado na análise dos resultados (BASTIDE, 1970). Devereux (1970) sugere a 

necessidade de se trabalhar a transferência e a contratransferência nas pesquisas de campo. De 

Martino (1961) defende que a implicação do pesquisador em uma perspectiva histórica deve 

ser adotada como um critério, inclusive, de maior cientificidade. A Etnopsicologia não 

pressupõe os termos da Psicanálise, pois a abordagem teórica inicial do pesquisador pode ser 

variada, mas propõe a necessidade de uma revisão teórica epistemológica, independentemente 
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do ponto de partida. Tanto a Etnopsicologia quanto a Etnopsiquiatria indicam a necessidade 

de análise em uma via no mínimo de mão dupla. A teoria e o método estão em constante 

construção, mas ambos participam como figura de fundo. O necessário neste tipo de 

investigação é compreender o sistema do pesquisador e do outro.  

Se definir a cultura, o social, a concepção de pessoa em cada um dos contextos 

estudados tem se mostrado ser por um lado uma tarefa promissora, por outro lado, esforços 

por uma delimitação mais precisa têm sido empreendidos para que os conceitos e as teorias 

possam se tornar mais flexíveis e, ao mesmo tempo, eficazes. 

No Brasil, o antropólogo Ruy Coelho brincou dizendo que, diante da falta de 

delimitação rigorosa entre as disciplinas, o antropólogo, ao menos o cognitivo, “é psicólogo, 

filósofo, ou quando usa o método interpretativo, literário; (é) tudo menos antropólogo” (p. 

11). O autor visava estabelecer relações entre as contribuições que, quer fossem da Psicologia 

quer da Linguística, pudessem ajudar a elucidar ‘as formas coletivas do saber humano’ (p. 

11). Ruy (2002) era favorável à visão contemporânea de uso de novos termos que impliquem 

em ‘novas relações entre regras e conceitos’ (p. 17). Uma das observações do autor foi a de 

que embora a Antropologia cognitiva não tenha trazido grandes transformações para a 

Antropologia, ela ao menos contribuiu para que ocorressem as mudanças necessárias “nos 

métodos de trabalho” e “nas orientações heurísticas” (p. 17): 

Assim, as inovações terminológicas não são gratuitas nem arbitrárias, 
mas traduzem a preocupação de dar focos mais restritos à exploração da 
realidade, constituindo-se materiais empíricos de maiores possibilidades de 
aferição. A ideia de reproduzir a totalidade do sistema sociocultural, segundo os 
modelos de objetividade das ciências naturais do século passado, conta com um 
número cada vez menor de adeptos. No que toca aos métodos, desconfia-se do 
informante onisciente, reflete-se sobre a situação do etnólogo no campo e seu 
relacionamento com os homens que observam, que não são redutíveis ao objeto. 
Renasce o interesse pela autobiografia e amplia-se imensamente a aplicação das 
técnicas audiovisuais. A visão da cultura como um todo tende progressivamente 
a pautar-se pelos princípios da interpretação. A retomada da hermenêutica na 
nossa época abre vastas perspectivas. (COELHO, 2002, p.17-18). 

 

A renomada socióloga brasileira Maria Isaura Pereira de Queiroz discutiu a variação 

do uso das terminologias ‘identidade cultural’ e ‘identidade nacional’ quando aplicadas a 

contextos e momentos históricos distintos. De um modo geral, essas noções são utilizadas 

para diferenciar “uma cultura ou uma coletividade do conjunto das demais”, mas podem ser 

também utilizadas “para lutar contra qualquer perigo que ameace com o desaparecimento ou a 

coletividade ou a nação” (QUEIROZ, 1989, p. 30).  
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As lutas ideológicas no Brasil não foram travadas com inimigos externos ao país tal 

como aconteceu na Europa; elas ocorreram entre grupos internos, com interesses antagônicos. 

No final do século XIX, a variedade de grupos étnicos formada, no caso brasileiro, por 

brancos, negros e ameríndios, foi interpretada como um obstáculo para a formação de uma 

‘identidade nacional’ brasileira. Essa heterogeneidade era vista como algo que dificultava e 

dificultaria ainda o desenvolvimento econômico do país (QUEIROZ, 1989). Esta 

interpretação de inviabilidade talvez de formação de uma ‘identidade nacional’ brasileira 

passaria por uma inversão a partir da década de 20. A busca por uma ‘identidade cultural’ que 

pudesse afirmar a ‘identidade nacional’ brasileira persistiu, sendo ora formulada pelos 

cientistas sociais, ora sendo ‘inconscientemente’ construída pelos cultos afro-brasileiros 

(parecendo ser a umbanda um exemplo claro nesta direção) (QUEIROZ, 1989).  

O mais interessante neste texto é perceber como, no caso europeu, as diferenciações 

culturais realizadas internamente, entre os grupos heterogêneos que também compuseram a 

formação de seus países, não inviabilizaram a busca por elementos comuns, que pudessem 

compor a chamada ‘identidade nacional’. No caso brasileiro, busca-se ao longo da história 

pela indiferenciação cultural entre os grupos como forma de atingir este fim. Num primeiro 

momento, isso se deu pela tentativa de embranquecimento dos demais. Num segundo, pela 

propagação ainda confusa de um ‘caldo cultural’. A dificuldade de fazer distinções costuma 

ser justificada pela miscigenação aparentemente mais acentuada no caso brasileiro. Os 

intelectuais brasileiros e mesmo estrangeiros percebem no candomblé a preservação de uma 

tradição, isto é, uma tendência em marcar posição pela preservação das diferenças culturais. 

Pelo fato do candomblé contrariar essa tendência à ‘fusão’ recorrente inclusive entre os 

nossos intelectuais, o candomblé costuma ser bastante bem visto. Como sinaliza a autora, a 

questão é que embora ‘identidade cultural’ e ‘identidade nacional’ sejam noções, de certa 

forma, interdependentes, a tendência em ‘unificá-los’ é nossa. Em outros contextos, essas 

noções se preservam tais como são, ou seja, de certa forma, distintas.  

Conceitos e definições são forjados por cientistas sociais nascidos e 
educados em sociedades e civilizações específicas; muitas vezes as 
discussões férvidas a que dão lugar decorrem de entendimentos diferentes do 
mesmo termo justamente porque as culturas em que nasceram os 
pesquisadores não são as mesmas. O que, consciente ou inconscientemente, 
admitem e o que recusam, ao construí-los, está profundamente influenciado 
pela própria sociedade e suas maneiras de pensar (QUEIROZ, 1989, p. 31). 
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Liana Trindade, antropóloga e diretora de pesquisa da Associação Brasileira de 

Etnopsiquiatria, trabalhou com as concepções de imaginário, símbolo e magia com o intuito 

de ampliar a compreensão desses conceitos e de resgatar as possibilidades de cura imanentes 

talvez aos mitos e aos ritos: 

Os mitos constroem em seus discursos as diretrizes cognitivas e 
comportamentais dos indivíduos na sociedade. Porém, serão os ritos, 
compreendidos em sua autonomia como estrutura organizatória específica 
que garantem, como ação social, a passagem para a história: os homens 
reafirmam, por meio da ação mágica e religiosa, a sua identidade social, 
autonomia e presença no mundo como agentes históricos (TRINDADE, 
2000, p. 165). 

 

A antropóloga brasileira Claude Lépine (2000) analisou os processos de individuação 

dos adeptos do candomblé, fazendo aproximações entre eles e as divindades do panteão: 

O candomblé oferece um conjunto de tipos tradicionais de 
personalidade suficientemente esquemáticos para se adaptar à diversidade 
dos indivíduos concretos, sendo possível elaborá-los, integrando anseios 
individuais. Através do ritual do assentamento, o novo adepto estabelece 
uma relação íntima com seu orixá pessoal, que corresponde a um dos tipos 
culturalmente definidos da personalidade, com o qual ele passa a identificar-
se (LÉPINE, 2000, p. 160). 

 

A autora refletiu em que medida as raízes culturais do candomblé contribuem para o 

processo de individuação dessas pessoas, diferentemente do que talvez aconteça com os 

indivíduos que vivem segundo os valores das sociedades industriais, predominantemente mais 

tecnicistas e racionalistas. 

Augras (1995), tal como Trindade (2000), valoriza o desenvolvimento de pesquisas 

que dêem importância ao estudo do imaginário, pois a vivência de um mundo irracional, 

experienciado como contraparte do mundo real pode ser fundamental para o equilíbrio e para 

a manutenção da saúde psíquica: 

Não faz sentido, portanto, privilegiar uma só dimensão de acesso ao 
mundo. Havemos de reabilitar aquilo que os franceses, com leve desprezo, 
chamam de “louca da casa” (La folle du logis). Sem essa loucura, o mundo 
torna-se tedioso, unilateralmente desenvolvido, e o extermínio sistemático 
dos elefantes imaginários desemboca num desequilíbrio que ameaça, este 
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sim, a adaptação harmoniosa ao mundo interno e externo. É preciso honrar o 
imaginário, permitir que aflore em todos os momentos da vida. Não cultivá-
lo como simples enfeite, para embelezar o cotidiano, mas em sua qualidade 
de componente intrínseco do mundo humano. Nem analisá-lo como código 
fantástico que se deve a todo custo decifrar para desvendar os mistérios da 
alma. Deixar apenas que convivam conosco todos esses bichos estranhos que 
fazem parte de nossa própria natureza (AUGRAS, 1995, p. 156). 

 

Quanto ao modo de fazer pesquisa, a autora argumenta que os sujeitos de pesquisa não 

são objetos de estudo, mas sujeitos do conhecimento. Augras (1995) sugere revisões do 

conceito de identidade e de personalidade e a necessidade de elucidar as funções do mito e do 

simbolismo. Tal como Devereux, a autora discorda da concepção de cultura como algo 

externo ao indivíduo e sugere “o interessante encontro de dois percursos exatamente 

simétricos” que mostre: 

[..], que há espaço para a Psicologia da cultura (ou Etnopsicologia), não 
como simples decorrente de um enfoque peculiar, mas como área autônoma, 
com seus próprios supostos e, um dia talvez, suas próprias teorias. À 
relativização dos conhecimentos, à curiosidade pela diversidade das imagens 
do homem, a Psicologia da cultura poderia acrescentar uma preocupação de 
cunho epistemológico, que objetivaria gerar novas formulações no campo da 
Psicologia (AUGRAS, 1995, p. 25). 

 

A antropóloga brasileira Rita Laura Segato (1995) comparou conceitos da teoria 

junguiana aos processos psicológicos que observou entre os adeptos do candomblé. A autora 

analisou ainda modelos teóricos de autores junguianos distintos para apreciar o grau de 

adequação destes com o que apreendeu das experiências dos adeptos do candomblé. 

Lacan, embora não tenha sido um etnopsicólogo ou um etnopsicanalista, foi um autor 

que revisou conceitos e se dedicou às diversas áreas do conhecimento com o intuito de 

repensar, sobretudo, a psicanálise freudiana. Lacan estudou Filosofia, Linguística, História da 

religião, reviu conceitos da Matemática, se aprofundou na leitura de obras da Antropologia 

para ‘retornar’ ao seu tema de interesse principal, a psicanálise freudiana. Lacan foi ainda um 

profundo admirador do trabalho de Levi-Strauss.  

Se a psicanálise lacaniana parece ser capaz de ser ‘um instrumento útil’ ao campo da 

Etnopsicologia, os motivos que a levam para esse contexto de aplicação seriam a ruptura com 
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a normalização de um padrão de realidade e a concepção de sujeito, não reduzida a um 

aparelho psíquico funcionalmente ‘objetivo’ e aplicável em qualquer contexto (BAIRRÃO, 

2011).  

Além de romper com a concepção de sujeito da psicanálise freudiana, a ambição última da 

psicanálise (lacaniana) pareceu ser “suprir a necessidade de encontrar uma maneira de pensar o 

sujeito ou, mais especificamente, a função de agência na enunciação, sem a distorcer em ‘objeto 

natural’ nem a reduzir a categoria gramatical” (BAIRRÃO, 2011, p. 157).  

Em outras palavras, embora Lacan conceba que a estrutura da linguagem permita o acesso 

ao sujeito (e aos constructos socioculturais implicados), não se trata de reduzir o fenômeno 

cultural estudado ou a pessoa ‘a uma categoria gramatical’.  Bairrão (2011) sinaliza o equívoco 

reducionista que pode ser cometido se não houver o discernimento necessário de que não é a 

linguística, mas a linguagem apresentada pelo sujeito ‘suposto ao ato enunciativo’ 2 que importa à 

psicanálise. O Outro na psicanálise lacaniana é a própria referência do simbólico. Realidade 

discursiva, espaço aberto de significantes, encontrado pelo sujeito desde o seu ingresso no mundo. 

A linguagem é concebida na psicanálise lacaniana como um efeito do simbólico sobre o sujeito 

(ANDRÈS, 1996, pp. 385-386).  

O inconsciente numa acepção é entendido como “uma parte em falta num discurso 

concreto e essa parte em falta pode ser mapeada pelas partes efetivamente proferidas” 

(BAIRRÃO, 2005, p. 442). Ou seja, compreende que o discurso inconsciente não está reduzido à 

comunicação verbal uma vez que se situa no que escapa ao verbal. O discurso inconsciente surge 

atrelado a outras formas de enunciação, dada à impossibilidade de se poder dizer verbalmente.   

Para a psicanálise, dizer é um ato e o ato é um dito. Em uma análise, por exemplo, o 

dito é produzido na ação da fala e os atos, por meio da fala, se revelam ditos. O significado se 

produz na ação dos atos e ditos (no ato de dizer e no dizer do ato). Se, ato e dito são 

significantes, o que é um significante? O que inicialmente parece ser importante é a 

concepção lacaniana de que é na ação dos significantes que os sentidos são produzidos. Se o 

significante é por definição a falta de um significado, para compreender o que seja um 

significante em campo é necessário perceber os ‘acontecimentos significativos’, indicativos 

de um ‘acontecimento significante’ (BAIRRÃO, 2011). 

                                                            
2 Parte dessa ideia está também desenvolvida em: Bairrão, J. F. M. (2003). Corpo e Inconsciente. 
Revista Olhar., v. 8, p. 42. 
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Em uma investigação etnográfica não se busca pelas respostas diretamente fornecidas 

pelos sujeitos apenas. A intenção é compreender o que as pessoas sabem, o que pensam, como 

se posicionam para além do que também nos contam. Não é necessário aceitar o inconsciente 

como ‘uma realidade’ para compreender a proposta, comum a boa parte das etnografias.  

Bairrão (2011) tem insistido em ampliar e ‘desobjetivar’ a concepção de significante para 

que a psicanálise possa ser aplicada como ‘dispositivo de escuta’, sem estar restrita a uma época, a 

uma cultura ou a um grupo social (p.170). Crítico epistemológico em todas as vertentes, Lacan 

repensou a concepção de linguagem, situando-a na psicanálise como ‘matéria viva’, 

inclusivamente inscrita no corpo (BAIRRÃO, 2003b, p. 44). O corpo não é concebido na 

psicanálise lacaniana como matéria orgânica, um aparato biológico apenas, pois comporta 

sentidos (significações) e ‘sentires’:  

Não obstante, frequentemente a noção de significante tende a ser 
pensada em abstrato, como incorpórea, o que é absurdo e sacrificaria a 
acepção de sentido como sensação, sentimento, afeto (a ambiguidade do 
termo “sentido”, entre sensação e significação, é valiosa por precisar o 
pulsional) (BAIRRÃO, 2003b, p. 43). 

 

O corpo é considerado ‘suposto autor de sentidos’ e ‘receptáculo de sensações’ 

(BAIRRÃO, 2003b, p. 48). ‘Suposto autor’, pois a palavra, o discurso que o corpo encarna e 

enuncia, situa o sujeito na relação com o Outro: 

De fato, contra as aparências do que às vezes é dado a entender como 
tipificante da abordagem lacaniana do inconsciente, esta possibilita uma 
crítica radical do imperialismo da palavra (falada ou escrita). É imperativo 
centrar a análise na ação humana, de tal modo que se possam admitir uma 
instância agente, certamente enunciante, mas não necessariamente falante 
(BAIRRÃO, 2011, p. 171).     

 

A teoria lacaniana dentre outras tem sido utilizada para a compreensão de um 

fenômeno religioso brasileiro, a umbanda. A escolha de Bairrão (2011) por práticas religiosas 

afro-brasileiras se deve em parte pela sua adequação e possibilidade de ampliação do uso da 

psicanálise. O autor, situado no campo da Etnopsicologia, recorre a um ‘instrumento da área 

psi’ (tal como diria Bastide) para articular uma revisão epistemológica, como o fez a 

psicanálise lacaniana, que permita o aprimoramento da teoria e da técnica psicanalítica para 

outros contextos de aplicação, diferentes da clínica e que sirva à investigação desse campo 
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religioso, adequado à área de investigação da Etnopsicologia. A adequação da umbanda se 

deve igualmente ao fato desta abordar temáticas culturais e sociais da realidade brasileira sem 

se desvincular das histórias particulares dos sujeitos.  

Ao trabalhar com a linguagem, Bairrão (2005) propõe a resolução de dilemas 

geralmente comuns ao campo da investigação social e sugere a superação de dicotomias tais 

como ‘singular e universal, pessoal e coletivo, particular e genérico’ (BAIRRÃO, 2005), 

relembrando que mesmo a psicanálise freudiana não concebeu o psiquismo de maneira 

estritamente interiorizada. A constituição da subjetividade tal como aparece no Complexo de 

Édipo, na descrição das ‘relações de objeto’, nos processos de identificação, no fenômeno da 

transferência, enfim, indicam que “no ‘eu’ há outros” (BAIRRÃO, 2005, p. 442). O erro 

estaria em fazer esses processos retroagirem, ao invés de ampliá-los para sua dimensão 

histórica, cultural, social etc.:  

Porém, além de admitir que o seu objeto comporte sentido, a Psicologia 
pode (deve) reconhecer que ele é produtor de sentido (mesmo que o 
desconheça) e passar a tratá-lo como sujeito. A psicanálise pode satisfazer 
esse requisito. Permite ao sujeito ser autor, por se centrar na enunciação, e 
não no dado já significado, no fato consumado. Não há necessidade de 
reduzir a prática do psicanalista a uma pedagogia paternalista, que 
recondicione as interpretações e entendimentos do paciente à sua teoria 
(Nathan, 2000). A psicanálise proporciona meios para, mais do que atribuir 
significados, resgatar nas coisas da realidade cultural a sua dimensão 
enunciativa, situando, interpelando e responsabilizando sujeitos sociais 
(BAIRRÃO, 2005, p. 443).    

 

Atento à concepção comum de linguagem como restrita aos tipos, escrita ou falada, o 

autor observa nos gestos e movimentos rituais a formação de ‘sequências corporais 

discursivas’ (BAIRRÃO, 2011). As histórias encenadas pelo panteão umbandista denunciam 

exclusão social (BAIRRÃO, 2004a), relembram-nos genocídios históricos (BAIRRÃO, 

2003a), apresentam, em suma, um discurso que ultrapassa em larga escala o conteúdo 

verbalizado. Os atos e gestos observados sugerem ainda elaborações em curso, com novas 

produções de sentido: 

É o caso da umbanda, na qual o transe de possessão mobiliza 
personagens articuladas a epopéias populares ressignificadas e dignificadas 
e, mesmo no caso mais habitual de se reportarem a infortúnios e desgraças, é 
capaz de combinar essas memórias com uma semântica sensorialmente 
corporificada, capaz de repor qualidades de ações (expressas gestual e 
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cinesicamente) funcionalmente equivalentes a verbos por meio de 
ancoragem em tipos populares, elaborados por meio de um rico recurso a 
metáforas e metonímias, que proliferam espíritos e suas nuances conforme a 
necessidade identificatória e expressiva das comunidades envolvidas e de 
cada participante singular (BAIRRÃO, 2011, pp. 170-171). 

O termo transferência ou contratransferência não é utilizado, mas é operacionalizado 

pelo autor por meio da revisão epistemológica atenta que ele realiza e com o que também 

observa nos rituais. Ao nomear o método de campo ‘escuta participante’, o autor deixa 

explícita a necessidade de participação do pesquisador. Esclarece, entretanto, que o 

pesquisador será incluído no lugar de consulente. Pois, ao procurar atender às dúvidas do 

pesquisador, os guias (espíritos) cuidam dele como cuidam dos consulentes, isto é, como a um 

‘filho’, incluindo-o nessa dimensão do cuidado (BAIRRÃO, 2005). A transferência pode 

ocorrer na medida em que os guias respondem às dúvidas do pesquisador, implicando-o nelas. 

Além de responderem ao pesquisador, os guias o colocam como um ser a ser cuidado nas 

mesmas questões. A ‘lógica’ umbandista de contrariar a falta de cuidado (histórica e social) se 

mantém em ato, no cuidado e acolhimento de todos os presentes, incluído o pesquisador 

(BAIRRÃO, 2005). Na umbanda é comum se deparar com histórias espirituais que em algum 

momento possam soar pessoais. Essas histórias podem ser tanto contadas quanto encenadas 

pelos espíritos. Consulentes e médiuns podem se vincular mais profundamente aos guias do 

panteão ao se reconhecerem nessas histórias (MACEDO, 2011).  

Sensações, intuições e sonhos, compartilhados pelo pesquisador, afinam o diálogo com o 

campo. Deixar-se impactar pelas cores, sentir os aromas e paladares (as oferendas rituais são 

oferecidas em algumas ocasiões aos participantes), observar os gestos e os movimentos nas 

danças ajudam a compreender o funcionamento e a linguagem do panteão (BAIRRÃO, 2003a). O 

método de campo intitulado ‘escuta participante’ não significa que a observação, comum nas 

etnografias, deixou de ser importante ou foi substituída pela escuta. Observar, escutar, comer e até 

dançar são atos que perfazem sentidos. A ‘escuta participante’ sinaliza apenas a qualidade 

discursiva do fenômeno; este, entretanto, “não deixa de ser acontecimento e, enquanto tal pode ser 

visto e etnografado (observado), mas, pode ser também reconhecido e entendido como dito, e, 

portanto, escutado” (BAIRRÃO, 2011, p. 169). 

Se é na qualidade de agentes de enunciação que as entidades espirituais estão a se 

expressar, é enquanto tais que podemos ouvi-las. A intenção da Etnopsicologia não é aplicar 

teorias psicológicas (ou quaisquer outras) de maneira unívoca para ‘enquadrar’ a realidade em 

questão (BAIRRÃO, 2011). A intenção é dialogar com outras formas de produção de 
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conhecimento que são frutos de processos históricos, culturais e sociais para apreendê-las e 

apresentá-las, por fim, em sua composição própria e humana. 

 

1.2. A PSICANÁLISE APLICADA AO CONTEXTO SOCIAL 

Dois conceitos da teoria lacaniana apoiaram o desenvolvimento do método desse 

trabalho: a identificação e a transferência. A escolha por esses dois conceitos ocorreu quando 

a pesquisa estava em andamento. O que me fez ‘optar’ por eles foi perceber que chego como 

pesquisadora, mas é como filha da Casa que, logo, sou incluída. O método da pesquisa se 

desenvolveu com base neste posicionamento (não exatamente simultâneo), mas dialético.  

 

1.2.1. A IDENTIFICAÇÃO E O PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO 

Dando início à revisão a respeito da identificação, o termo foi utilizado pela primeira 

vez por Freud em 1895 no texto “Estudos sobre a histeria”. Essa definição passou por 

modificações ao longo dos anos, pois outros conceitos, tais como identificação projetiva, 

incorporação, introjeção, investimento foram sendo criados e acrescentados à teoria 

psicanalítica (SEDAT, 1996, p. 256). No início, a identificação foi descrita por Freud como 

“uma lenta hesitação entre o eu e o “outro”, ao passo que a identidade é finalmente encontrar 

um eu que poderia (ilusoriamente) estar livre de qualquer relação de objeto” (SEDAT, 1996, 

p.256). Desde o seu surgimento, o termo identificação está relacionado à questão da formação 

da identidade, pois segundo Freud, a identificação decorre da capacidade do sujeito “de 

ocupar lugares e posições psíquicas distintas” no relacionamento com os outros (SEDAT, 

1996, p. 256).  

Em 1921, Freud escreveu no texto “Psicologia das massas e análise do eu” que a 

identificação “é conhecida na psicanálise como a mais precoce manifestação de uma ligação 

de sentimentos com outra pessoa”, chegando a ser compreendida pelo autor como “a forma 

mais original de ligação de sentimento com o objeto” (SEDAT, 1996, p. 258). Em 1924, no 

texto “A dissolução do complexo de Édipo”, Freud relacionou a identificação à saída do 

Complexo de Édipo. Esta se caracterizaria como “um momento em que cessa a equivalência 

permutativa investimento/identificação, em benefício de um processo identificatório em que a 

criança desinveste as imagens parentais para se identificar com um x que é seu futuro (...)” 
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(SEDAT, 1996, p. 259). A origem da identificação nos textos iniciais de Freud nos remete às 

fases pré-edipianas e o destino desse processo aparece nos textos finais de Freud em 

momentos posteriores à saída do Complexo de Édipo.  

O uso coloquial da expressão ‘identificar-se com’ geralmente quer dizer que 

pensamentos, sentimentos a respeito de algo ou de alguém estão sendo compartilhados, 

tendendo para uma mesma direção. No seminário A identificação, Lacan (1961-1962) 

sublinhou que a identificação sugere uma procura pelo idêntico: “Vou, antes, enfatizar o que, 

na identificação, se coloca imediatamente como idêntico, como fundado sobre a noção do 

mesmo, e mesmo, do mesmo ao mesmo, com tudo o que isto traga de dificuldades” (p. 11). 

Segundo o autor, esta concepção é correlata de uma noção substantivada do termo identidade. 

O termo idem, proveniente do latim, presente nas línguas originárias do latim e nas palavras 

identificação, identidade da Língua Portuguesa, opera uma função duplicada pelo sufixo em, 

“consoante antiga que se encontra, pois como o resíduo, a relíquia, o retorno a uma 

temática..., do nascimento desse mesmo (...)” (LACAN, 1961-1962, p. 13). O termo em, 

como prefixo ou sufixo no dicionário latim ou no grego significa: “movimento para dentro, 

tendência, direção para um ponto”.  

Se pensarmos nas expressões que sugerem uma identificação, tais como ‘eu sinto’ ou 

‘eu penso o mesmo’, por exemplo, compreende-se porque Lacan (1961-1962) escreveu nesse 

seminário que: “(...) a experiência nos sugere procurar o sentido de toda identidade, no 

coração do que se designa por uma espécie de reduplicação de mim mesmo [moi-même];” (p. 

13). A identificação está na percepção de um ‘mim mesmo’ no que diz respeito a um 

sentimento ou a uma ideia, que não se distinguiu da do outro, fazendo o sujeito ‘se ver 

duplicado no coração dessa experiência’. Lacan não usa a palavra sentimento como faz Freud, 

quando desenvolve o conceito da identificação. O autor preserva, contudo, certa conexão da 

identificação com o que seriam os sentimentos do sujeito, fazendo uso de palavras 

metafóricas que indicam que há outros “sentidos” sendo compartilhados nessa experiência. 

Lacan (1961-1962) parafraseia a famosa frase de Descartes, ‘Penso, logo existo’ para 

ressaltar que para os psicanalistas, os pensamentos se produzem nas experiências. A intenção 

do autor é pontuar que o pensamento não se desvincula do ser (sujeito) e nessa direção “um 

pensamento, em suma, não exige em absoluto que se pense no pensamento” (LACAN, 1961-

1962, p. 17). Em outras palavras, Lacan cita Descartes para ironicamente trazer a 

compreensão de que a existência do homem não depende de seus pensamentos (conscientes), 
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pois, a frase de Descartes é real quando invertida: existo, logo penso. Lacan (1961-1962) 

reitera com isso que o objeto da psicanálise é o ser do homem e que se, o psicanalista pensa os 

pensamentos que o homem pensa (enquanto não percebe que os pensa) é porque para os 

psicanalistas “(...) particularmente, o pensamento começa no inconsciente” (LACAN, 1961-

1962, p. 17). 

Para compreender o pensamento que se inicia no inconsciente é preciso que se 

compreendam as experiências de cada sujeito. O autor procura mostrar que há uma relação 

entre o sujeito e os significantes, cujos efeitos o situam na experiência da identificação de um 

modo particular (LACAN, 1961-1962). Se há nessa experiência um saber que parece 

compartilhado, é porque “o saber é intersubjetivo, o que não quer dizer que seja o saber de 

todos, nem que seja o saber do Outro” (LACAN, 1961-1962, p. 22). O Outro não é um 

sujeito, reforça o autor, pois o Outro “é um lugar ao qual nos esforçamos” (LACAN, 1961-

1962, p. 22). Há a suposição indevida de que o Outro saiba e que há um saber absoluto, mas o 

Outro sabe menos que o sujeito porque o Outro não é um sujeito (LACAN, 1961-1962). Em 

suma, o Outro é “o depositário dos representantes representativos dessa suposição de saber, e 

é isso que chamamos de inconsciente na medida em que o sujeito perdeu-se, ele mesmo, nessa 

suposição de saber” (LACAN, 1961-1962, p. 22).  

É por essa razão que ao investigarmos o saber que o próprio sujeito não sabe que sabe 

se pesquisa, em certa medida, o que o outro sabe, mas porque não sabe que sabe, está 

inconsciente. As descobertas acontecem não com o relato do que o sujeito já diz que sabe. As 

descobertas acontecem quando o sujeito, ao perceber seu saber explícito, reconhece-se nele e 

confirma que ‘sente que sabia aquilo’ ainda que, até então, ele não soubesse que o sabia. Não 

há uma concepção passiva de sujeito, implicitamente adotada como se pode pensar, quando 

Lacan o coloca como sujeito do inconsciente, pois o saber do sujeito (do inconsciente) decorre 

de suas experiências e enquanto tais são expressões de sua autoria e singularidade.  

Se o sujeito do inconsciente crê que o saber que ele sabe é do Outro e que é o Outro 

quem sabe (e não ele), bem, o Outro é o lugar dos significantes, o significante está na 

linguagem e a linguagem é pública, sendo o saber, de certa forma, intersubjetivo. A forma de 

se apropriar do saber, entretanto, é do sujeito, e se coloca de uma maneira distinta de um 

sujeito para o outro, ainda que, na experiência da identificação, fique sugerida que a 

experiência seja ‘a mesma’ para todos. Neste trecho da obra, o autor indica que a percepção 

da realidade decorre do modo próprio do ser de cada sujeito.  
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O que encontramos de mais concreto na identificação é uma identificação de 

significante (LACAN, 1961-1962, p. 23). O autor outorga primazia “à função do significante 

em toda realização, digamos, do sujeito” (LACAN, 1961-1962, p. 24). De maneira resumida, 

o que o autor sinaliza é que o que leva à identificação é a identificação de um mesmo 

significante entre os sujeitos.  

Por considerar a identificação um processo inconsciente, Lacan indica que a 

observação da identificação não deve ficar focada na pessoa (entendida como eu=ego) e que a 

análise deve se basear no sujeito da enunciação. O sujeito da enunciação se designa em 

terceira pessoa, ou seja, não é o ‘eu’ (ou o ‘eu com o tu’ e nem o ‘nós’), pois é o ‘ele’ (o 

produto, um terceiro que não se sabe precisamente onde está ou quem é). O sujeito da 

enunciação, para minimamente alcançá-lo, é preciso analisá-lo na relação com os 

significantes, pois o significante representa o sujeito para outro significante, sendo diferente 

do signo (que representa algo para alguém). Dito em outros termos, o sujeito da enunciação 

pode ser identificado na cadeia de significantes que o representa para outro significante. Ao 

representá-lo para outro significante, o significante que representa o sujeito assume valor de 

símbolo de diferença (LACAN, 1961-1962, p. 46):  

[...] diferentemente do signo (...), o que distingue o significante é somente 
ser o que os outros não são e o que, no significante, implica essa função de 
unidade é justamente ser somente diferença. É enquanto pura diferença que a 
unidade, em sua função significante, se estrutura, se constitui (LACAN, 
1961-1962, p. 47).  

 

Lacan especifica neste trecho da obra que “a identificação não tem nada a ver com a 

unificação. Somente distinguindo-a desta é que se pode dar-lhe, não somente seu destaque 

essencial, como suas funções e suas variedades” (LACAN, 1961-1962, p. 47). A identificação 

‘não é fazer um’, pois na identificação emerge a marca (significante) da diferença. Lacan 

especifica que para compreender o sujeito da enunciação se deve observar ainda o estatuto do 

significante, ou seja, a dimensão do aparecimento ou do desaparecimento do significante: 

[...] é na própria medida em que é do sujeito que se trata, que temos que nos 
interrogar sobre a relação dessa identificação do sujeito com o que é uma 
dimensão diferente de tudo o que é da ordem do aparecimento e do 
desaparecimento, a saber, o estatuto do significante (LACAN, 1961-1962, p. 
52).  
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Segundo o autor, há “(...) diferentes modos, os diferentes ângulos sob os quais somos 

levados a nos identificar como sujeitos, ao menos para uma parte dentre eles”, o significante 

serve para articular estas várias formas, ainda que na maioria das vezes isso se faça de 

maneira “ambígua, imprópria, mal manejável e sujeita a todas as espécies de reserva e de 

distinções (...)” (LACAN, 1961-1962, pp. 51-52). Por essas razões, numa análise “é preciso 

que coloquemos a identificação em relação a certo acesso ao idêntico” (LACAN, 1961-1962, 

p. 53), mas de maneira a transcendê-lo:  

Cada um desses traços não é, em absoluto, idêntico àquele de seu vizinho, 
mas não é porque são diferentes, que funcionam como diferentes, mas em 
razão de que a diferença significante é distinta de tudo o que se refere à 
diferença qualitativa (...). A diferença qualitativa pode, inclusive, no caso, 
sublinhar a mesmidade significante. Essa mesmidade é constituída assim, 
justamente porque o significante como tal serve para conotar a diferença em 
estado puro, e a prova é que, em sua primeira aparição, o um, 
manifestamente designa a multiplicidade atual (LACAN, 1961-1962, p. 59).  

 

A experiência da unicidade (e não da unificação) surge na identificação não em função 

das diferenças “qualitativas do significante”, mas, sobretudo, do estatuto (de aparecimento ou 

do desaparecimento) do significante. Neste trecho da obra, Lacan começa a discorrer sobre o 

movimento da cadeia de significantes e, nesta medida, a respeito do traço unário. Como o 

próprio nome diz, o traço unário é um traço que inscreve a unicidade do sujeito, fazendo sua 

distinção: 

Como inscrição e marca da falta, o traço unário introduz a unidade na 
forma da ausência: é representante primordial do sujeito, pois é fundamento 
da palavra, formadora e enformante do sujeito, que o segura e reassegura 
numa trama de sentido em que se perfaz o destino. De fato, embora sentido e 
ser coalesçam, como este depõe-se no horizonte daquele — e precisamente 
por isso —, o significante, logicamente, antecipa-o: (...) o significante é a 
unidade do ser único, sendo por natureza apenas símbolo de uma ausência 
(BAIRRÃO, 2004, p. 33).  

 

Em outras palavras, Lacan (1961-1962) não substantiva o sujeito. Ainda que marcas, 

inscrições das histórias e vivências desse sujeito possam ser observadas, o sujeito não se 

objetiva na medida em que o significante, marca de uma ausência, é indicativo da qualidade 

de um estado de devir, este sim, constante no sujeito.  
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Lacan (1961-1962) argumenta que se a primeira definição que podemos encontrar de 

um alguém, é que esse alguém está acessível a um signo, sendo esta “a forma mais elementar 

da subjetividade”, na relação do sujeito com o signo “não há objeto algum ainda” (p. 61). O 

que há é o signo que representa algo para alguém simplesmente. Um significante se distingue 

de um signo, pois os significantes manifestam a presença do sujeito. A presença do sujeito, 

por sua vez, se emerge do significante é enquanto “aquele da coisa apagada” (LACAN, 1961-

1962, p. 62). Em outras palavras, o significante surge quando há uma tentativa de 

representação do não representável, implicando, assim, que “a relação do signo com a coisa 

está apagada” (LACAN, 1961-1962, p. 61). Não é o signo que de fato interessa numa análise 

do sujeito, mas o significante. Lacan (1961-1962) explica que a escrita significante nasce da 

leitura do signo, ambas depuradas pelo traço unário, traço de distinção, de diferença na 

relação do sujeito com o objeto, pois é “na marca das relações que a negação se impõe” 

(LACAN, 1961-1962, p. 98). O traço unário se coloca como ato de apagamento, de negação, 

pois “é de algo do objeto que o traço retém, justamente, sua unicidade” (LACAN, 1961-1962, 

p. 99): 

[...] destruição absoluta de todas essas outras emergências, de todos esses 
outros prolongamentos, de todos esses outros apêndices, de tudo o que pode 
haver de ramificado, de palpitante, ora, essa relação do objeto com o 
nascimento de algo que se chama aqui signo, já que ele nos interessa no 
nascimento do significante (LACAN, 1961-1962, p. 99).  

 

Para compreender o traço unário: “(...) se exige a concepção de signo já delineada (e 

nela o papel do traço unário), a serviço da introdução da letra como "unidade" de ser, marca 

de um em falta, e redutora das coisas a significantes” (BAIRRÃO, 2004, p. 33).  

Lacan (1961-1962) representa o traço unário pelo valor (1) e depois (-1), sugerindo a 

tendência de unicidade (1) do sujeito, mas que na falta que lhe é constitutiva se inscreve como 

(-1). O traço unário é, portanto, marca de apagamento e de distinção e por esse motivo 

paradoxalmente “fixa a ‘essência’ de não-identidade consigo mesmo do significante” 

(PORGE, 1996, p. 552). O traço unário inscreve o não-dito (-1) para que o sujeito venha a ser 

dito um (1).  

Segundo Bairrão (1996), “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” (p. 

261).  
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O traço unário quanto mais recalcado for, mais apagado se encontra; quanto mais 

apagado estiver, maior seu valor de distinção; quanto mais se distinguir, mais se aproximará 

de seu valor de referência no Outro (LACAN, 1961-1962). Em outras palavras, o traço unário 

quanto mais se coloca como traço, mais se distingue do signo e quanto mais se distingue do 

signo, mais se torna suporte da diferença, significante (p. 73). 

Quando se estudou o significante o problema foi tratado em nível 
estritamente formal: verificou-se a dependência do sujeito do traço unário, o 
qual, por contabilizar o menos (um) na diversidade do que falta, encontra a 
identidade como negatividade. Quer dizer, traço que é a reprodução da falta, 
produtora do sujeito (BAIRRÃO, 2004, p. 186). 

 

Lacan (1961-1962) argumenta que não há ideal da similitude, ideal do apagamento dos 

traços, sendo pouco importante que um traço se pareça com o outro (p. 73): 

Recorde-se que se trata de uma reiteração do traço unário, uma seriação 
da falta, positivamente inquantificável (por cada positividade ser 
qualitativamente diversa, e, portanto incomparável). Mas necessariamente 
desconsiderando-se a infinita variabilidade do que falta, atendo-se à 
generalidade desta na medida em que pode fazer-se equivaler a uma 
sucessão de "menos uns", a repetição é enumerável. Ora, (segundo Lacan) é 
o gozo que assegura a reatualidade deste processo (...) (BAIRRÃO, 2004, p. 
213-214). 

 

O traço unário “faz o sujeito aparecer como aquele que conta no duplo sentido do 

termo” (LACAN, 28 de março de 1962, p. 5). Mas conta o quê? Nessa enumeração de ‘menos 

uns’ que indica um automatismo da repetição, o que (mais ou menos) o sujeito conta? De 

acordo com Lacan (1961-1962), as questões cruciais na identificação de uma identificação 

são: “(...) o que está ali? O que é que funciona? (...) Quem é que fala, e a quem?” (p. 146). 

Conforme apontado, se o sujeito cerca o lugar que lhe concerne e encontra a 

referência, o rastro de onde ele se encontra, tem-se nessa função desempenhada pelo traço 

unário o ‘nascimento do significante’ (LACAN, 1961-1962, p. 134). É por meio da repetição 

dos significantes que encontramos a referência do sujeito. Para tanto, é preciso que nos 

habituemos a ficar em suspenso, pois há um “ângulo vetorial em relação ao fio da cadeia 

significante” (LACAN, 1961-1962, p. 135) que faz com que o que tem um sentido se 

transforme em equívoco e reencontre seu sentido.  
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Dito em outros termos, por mais que o sujeito possa ser percebido na cadeia 

significante que se repete, o sujeito não está na repetição apenas, mas na ação por ele 

empreendida, ‘contada’ em função dessas repetições. 

O autor sugere uma “articulação constantemente giratória do jogo da linguagem” 

sendo possível localizar o sujeito por meio das síncopes que ocorrem nesse jogo (LACAN, 

1961-1962, p.135). Os diversos apagamentos e “as formas pelas quais o significante vem à 

luz dão precisamente os modos capitais da manifestação do sujeito” (LACAN, 1961-1962, p. 

62). Do sujeito sinaliza-se, entretanto, apenas a referência e não a presença, pois a presença do 

sujeito não pode ser circunscrita senão em função da referência.  

Lacan (1961-1962) ao mesmo tempo em que sinaliza a manifestação do sujeito por 

meio dos significantes, afirma que o captamos apenas por meio das referências, significantes. 

O significante seria manifestação ou referência do sujeito? As duas coisas. O significante é 

uma referência da manifestação do sujeito, mas não o sujeito em si. O sujeito do inconsciente 

não tem como ser totalmente apreendido, pois, se o fosse, não seria sujeito, produtor de 

sentidos, inconscientes. 

Se, a base da experiência do significante é a repetição, o automatismo da repetição não 

significa que esteja acontecendo com o sujeito sempre a mesma coisa. Lacan (1961-1962) 

admite que haja um aspecto sintomatogênico no automatismo da repetição, mas adverte que a 

repetição da cadeia significante não está associada ao sintoma apenas. O que ocorre é que o 

sintoma está na cadeia significante: “Digo que é enquanto que o que está recalcado é um 

significante, que o ciclo de comportamento real se apresenta em seu lugar” (LACAN, 1961-

1962, p. 75).  

Lacan (1961-1962) reitera que a pequena diferença marcada pelo significante faz uma 

diferença absoluta, pois é a partir desta que se pode acomodar “todo o propósito narcísico do 

sujeito” (p.169). Neste trecho da obra, o autor começa a articular sua compreensão a respeito 

do Complexo de Édipo na constituição da subjetividade humana.  

O traço unário indica o ‘não-dito’ do sujeito, a privação inicial, está relacionado à 

‘estrutura primitiva’ das experiências. O ‘não-dito’ é indicativo do início da vida, momento 

em que tudo está para ‘ser dito’ ainda. O traço unário não corresponde à castração ou ao 

interdito edípico, portanto, e nem ao ‘dito que não’, típico da vivência de frustração do 

sujeito. O autor argumenta que os analistas fazem confusão entre esses três tempos do sujeito 
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e que é comum que se esqueçam da privação por confundirem-na com a frustração. A 

conseqüência desta falta de distinção na teoria psicanalítica faz com que os analistas nem 

sempre reconheçam a privação como o ponto através do qual o sujeito “encontra sua força, 

sua raiz” (LACAN, 1961-1962, p. 170).  

Além disso, o menos um (do traço unário) não significa que houve uma ausência 

repentina do um (LACAN, 1961-1962, p. 170): o autor introduz a concepção de que o Outro 

se constitui para o sujeito como metáfora do traço unário, isto é, como o lugar que o leva à 

substituição desses ‘um’ que se diferem uns dos outros, numa regressão infinita desse Outro 

também tido como um (metonímico). Por meio do jogo metafórico, Lacan contesta que “o 

sujeito só não é sem, não-sem poder”, pois “está na origem possível do desejo posto como 

condição, mesmo se tal condição fique em suspenso” (LACAN, 1961-1962, p. 202). Em 

outras palavras, o sujeito como -1 encarna a dimensão da metáfora e se tal condição o coloca 

em posição de poder, isso se deve ao fato de que ‘a raiz desse poder’ vem do que Lacan 

chamou de condicionalidade absoluta do desejo (LACAN, 1961-1962, p. 202).    

Comentando principalmente a obra de Freud, Totem e Tabu, Lacan discute que o 

Complexo de Édipo se estrutura como um nó numa relação entre o desejo e a demanda 

(LACAN, 1961-1962, p. 204). A demanda seria o comando absoluto, a lei que se articula da 

seguinte forma: “tu não desejarás aquela que foi meu desejo”, sendo o desejo, portanto, o 

desejo do Outro (LACAN, 1961-1962, p. 204). A articulação da demanda que Lacan chama 

de desejo do Outro introduz a ideia de que o desejo “inclui em si o vazio, um buraco 

especificado na relação com a Lei original” (LACAN, 1961-1962, p. 205). Em outras 

palavras, a lei (o interdito) da castração se articula na cadeia significante, sem se desvincular 

do desejo. A castração, se, denota um pavor (de perda do falo) como afirmou Freud, este se 

deve, segundo Lacan, a um pavor do vazio, da ausência que decorre da impossibilidade, 

sentida pelo sujeito, de acesso ao desejo do Outro. A dimensão do desejo não se reduz à figura 

da mãe especificamente, pois se coloca para o sujeito como uma condição estrutural de se 

estar incluso e excluído, ao mesmo tempo, do campo do desejo do Outro.  

Para discorrer sobre a função da demanda na subjetivação, o autor indica que é do 

Outro que surge a essencialidade da demanda ou ‘sua inter-essencialidade’ com o sujeito 

(LACAN, 1961-1962). Em outras palavras, o campo da identificação não está reduzido à 

necessidade do objeto como objeto de subsistência para o organismo, tal como pressupõe 

geralmente a Psicologia. O campo da identificação articulado ao nível do inconsciente (e do 
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significante) é “o campo de conotação da presença e da ausência, onde o objeto não é mais de 

subsistência, mas de ex-sistência do sujeito” (LACAN, 1961-1962, p. 206). 

Desta etapa de privação e de ‘ex-sistência’ do sujeito, a identificação passa para o 

domínio da relação frustrante e desta para o sujeito no desejo, ponto a partir do qual, o autor 

articula a castração. Na castração, o sujeito se percebe “representado em algum lugar como 

excluído” (LACAN, 1961-1962, p. 206). O ‘sujeito não desaparece’ desta exclusão e do 

conseqüente recalcamento de seu desejo, pois passa a se situar como sujeito desejante 

(LACAN, 1961-1962, p. 232). A falta (‘aliada’ do desejo) é subjetivada porque se coloca 

como uma condição estrutural (de um homem ou de uma mulher). 

 Ao trabalhar com a concepção do Complexo de Édipo, Lacan não deixa de reiterar 

que segundo o próprio Freud, o campo do inconsciente ‘é impossível de ser formalizado, 

formulado’ e que se é desta forma que a Psicanálise o concebe é justamente por “(...) ver 

preservada, e da maneira mais evidente e sensível, a autonomia do sujeito, em que este em 

nenhum caso poderia ser reduzido a um sonho do mundo” (LACAN, 1956-1957, p. 73). Ou 

seja, se parece ser possível apreender o sujeito por meio de uma concepção mítica, tal como 

Freud parece nos indicar ao formular o Complexo de Édipo, isso não significa que o sujeito 

possa ser reduzido a esta concepção.  

Conceber o complexo de Édipo no processo de subjetivação pode ser um erro quando 

se parte “da ideia de que existem a linha e a agulha, a moça e o rapaz, e entre um e outro uma 

harmonia preestabelecida”, de tal maneira que se alguma dificuldade acontece, isso apenas 

pode ter sido motivado por uma “desordem secundária, algum processo de defesa” etc. 

(LACAN, 1956-1957, p. 48). Em outras palavras, quando se imagina que é possível 

‘adivinhar o inconsciente’ ou que se sabe o que está num sujeito e “no que o outro deve lhe 

responder não se faz outra coisa senão supor uma harmonia primitiva” (LACAN, 1956-1957, 

p. 48). 

Se há algo que possa ser dito a respeito da vivência do complexo de Édipo é que este 

tem por função não apenas introduzir o complexo de castração, mas elaborar a “função do 

pai”, a lei do pai, ainda que de maneira recalcada, ou seja, inconsciente e justamente por isso, 

permanente. (LACAN, 1956-1957, p. 216).  

A “escolha edipiana” se projetaria ao final do complexo de Édipo, para além do 

‘objeto da legalidade’ e não se direcionaria a um objeto de satisfação apenas, pois o que se 



52  |  Introdução 

 

encontra implicado nesta escolha é o próprio ‘ser’: isto é, mais precisamente aquilo que falta 

ao ser e que o faz na qualidade de sujeito desejante, desejar um objeto de amor (LACAN, 

1956-1957, p. 218).  

Lacan não era um autor necessariamente romântico3, se coloca o Édipo sob estes 

termos é porque apreende que o complexo de Édipo se desenvolve sob a noção central da falta 

do objeto, noção esta que ultrapassa a vivência do complexo de Édipo e permeia toda a 

existência do sujeito: “É desde a relação imaginária primitiva que a criança é introduzida ao 

mais-além de sua mãe e vê, toca, experimenta o fato de que o ser humano é um ser privado e 

um ser abandonado” (LACAN, 1956-1957, pp. 218-219).  

 

1.2.2 A CRIANÇA NO PERÍODO PRÉ-EDIPIANO 

Para chegar à reformulação do Complexo de Édipo, Lacan revisou os escritos de Freud 

a respeito das relações de objeto. Freud foi quem primeiro sinalizou que o objeto para a 

psicanálise é um objeto perdido, que se põe em jogo nas experiências em repetição.  Lacan 

acrescentou a isso a questão do traço unário para articular a inscrição desta repetição 

(BAUDRY, 1996, p. 377). O termo objeto não é tomado na psicanálise como uma “coisa”, 

isto é, não significa que se trate de algo inanimado, manipulável como geralmente se entende 

ser um objeto. O uso do termo objeto pode ser comparado ao sentido da língua clássica: 

“objeto de minha paixão, do meu ressentimento, objeto amado” etc. (LAPLANCHE & 

PONTALIS, 2001, p. 321). Uma vez que o termo não se refere a uma pessoa exclusivamente, 

mas ao uso, melhor dizendo, à identificação que o sujeito ‘retém’ ou realiza com uma pessoa, 

colocada na função de objeto, a teoria psicanalítica se refere à noção de objeto, “no seu 

sentido filosófico tradicional, isto é, emparelhada com a de um sujeito percepcionante e 

cognoscente” (LAPLANCHE & PONTALIS, 2001, p. 324). 

Lacan (1956-1957) pontua a este respeito que nosso semelhante é ainda menos que um 

objeto, pois este apenas preenche seu lugar em função do que o próprio sujeito se interroga. 

Um objeto, portanto, não é algo simples, pois embora o sujeito o conquiste (como lembrou 

                                                            
3 Lacan postula que o sujeito busca nesse outro, tido como objeto de amor, não apenas um complemento, mas a 
parte para sempre perdida de si mesmo: “O efeito de logro, de engodo, a falsidade essencial que é o amor, o 
‘verdadeiro amor’ para retomar a expressão de Freud, é apresentada, por Lacan, como um efeito do 
assujeitamento do desejo do sujeito ao desejo do Outro” (Viltard, 1993, p. 29) 
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Freud), a conquista não se dá sem que o objeto tenha sido inicialmente perdido. Nesse 

sentido, afirma Lacan (1956-1957), “um objeto é sempre uma reconquista” (p. 382). 

O ponto de partida da estrutura e da organização objetal está na falta do objeto; esta, 

entretanto, não é uma condição ‘negativa’ da subjetividade humana. Ao contrário, a falta pode 

ser entendida como ‘a mola da relação do sujeito com o mundo’ (LACAN, 1956-1957).  

Para discorrer a respeito das relações de objeto, Lacan articulou a noção da ‘falta do 

objeto’ aos três níveis de registro de sua teoria, ou seja, ao imaginário, ao simbólico e ao real. 

A falta do objeto no nível do imaginário leva o sujeito à experienciar a frustração, no plano do 

simbólico à castração e no do real à privação. 

A privação é postulada por Lacan como ‘um furo’ ou uma ‘ausência real’ e, por isso, 

se situa no plano do real. A frustração se evidencia como um dano, uma lesão que o sujeito 

apresenta na clínica, estando situada no plano do imaginário: 

A frustração é, por essência, o domínio da reivindicação. Ela diz 
respeito a algo que é desejado e não obtido, mas que é desejado sem 
nenhuma referência a qualquer possibilidade de satisfação nem de aquisição. 
A frustração é por si mesma o domínio das exigências desenfreadas e sem lei 
(LACAN, 1956-1957, p. 36).  

 

A castração, “introduzida por Freud de uma maneira absolutamente coordenada à 

noção de uma lei primordial” coloca o sujeito numa posição de ‘dívida simbólica’ (LACAN, 

1956-1957, p. 36): “(...) dívida simbólica, dano imaginário e furo ou ausência real, eis o que 

nos permite situar esses três elementos a que vamos chamar os três termos de referência da 

falta do objeto” (LACAN, 1956-1957, p. 37).  

Quando Lacan (1956-1957) se refere à falta do objeto na privação, pontua que esta não 

está no sujeito, pois: “Para que o sujeito tenha acesso à privação, é preciso que ele conceba o 

real como podendo ser diferente do que é, isto é, que já o simbolize” (p. 54). 

A ‘privação experimentada’, a que os analistas geralmente se referem, é a experiência 

da frustração, esta sim uma experiência que ‘se instala no limite do vivido, do pensável por si 

mesmo’. Já a privação se faz perceptível na medida em que o sujeito realiza tentativas 

frustradas de simbolizar o real. Segundo Lacan, a ternaridade do objeto no complexo de 

Édipo, se surge da identificação do sujeito com o outro no nível do imaginário (como nos 
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indicou Freud) é porque mesmo neste nível, as relações de objeto se pautam sobre ‘uma 

estrutura insuficiente, parcial na instituição do objeto de desejo’. Ou seja, no caso de um bebê, 

a introdução ao real decorre da frustração, experimentada por ele, quando em contato com um 

objeto real, o seio materno: “A frustração é, pois, considerada como um conjunto de 

impressões reais, vividas pelo sujeito num período de desenvolvimento em que sua relação 

com o objeto real está centrada habitualmente na imago dita primordial do seio materno (...)” 

(LACAN, 1956-1957, p. 62).  

A frustração seria ‘o ponto de partida’, ‘o centro’ que permite situar às relações ‘mais 

primitivas da criança’. Um objeto pode começar a exercer influência, bem antes de a criança 

tê-lo percebido como objeto. Nos primeiros meses de vida, a privação, a frustração e a 

castração decorrem do que Lacan chamou ‘par ausência-presença’ da mãe (LACAN, 1956-

1957, pp. 66-67).  

A mãe, nessa etapa, pode ser percebida como o agente simbólico, pois é ela quem 

oferece à criança a possibilidade inicial de simbolização, com suas idas e vindas, ou seja, em 

função de uma periodicidade que suscita carências na criança. O agente, entretanto, é mais do 

que isso. A relevância do agente, segundo Lacan, está no fato dele participar da ordem da 

simbolicidade e enquanto tal poder oferecer à criança “a possibilidade de conciliar a relação 

real com uma relação simbólica” (LACAN, 1956-1957, p. 68).  

Dos 18 primeiros meses em diante, os objetos apreensíveis que a criança quer reter 

consigo mesma, não são tanto mais objetos de satisfação apenas, pois a criança já 

experienciou a frustração na relação que estabeleceu com a mãe. A mãe, que inicialmente era 

simbólica (em função de sua presença e ausência na relação com a criança), ao ser percebida 

pela criança, como uma pessoa distinta e que detém algo de que ela necessita, se torna real e 

assume “a marca do valor de uma potência” (LACAN, 1956-1957, p. 69).   

O que se situava até então no plano da primeira conotação presença-
ausência passa, de súbito, a um outro registro, e torna-se algo que se pode 
recusar e que detém tudo aquilo que o sujeito pode necessitar. E mesmo que 
ele não precise disso, a partir do momento em que depende dessa potência, 
isso se torna simbólico. (LACAN, 1956-1957, p. 70). 

 

A mãe, inicialmente simbólica, portadora de um objeto real (o seio), passa a ser real 

para a criança, quando esse mesmo objeto se torna, para a criança, simbólico.    



Introdução  |  55 

 

Segundo Lacan, a estrutura da onipotência (discutida pela psicanálise), não estaria na 

criança, mas na mãe ‘sentida’ pela criança como Outro primitivo: 

É o Outro quem é todo-poderoso. Mas, por trás desse todo-poderoso, 
existe a falta última a que está suspensa sua potência. Desde que o sujeito 
perceba, no objeto de que espera a onipotência, esta falta que o faz, a ele 
mesmo, impotente, a última instância da onipotência é referida para além, a 
saber, ali onde alguma coisa não existe ao máximo. Isso é o que, no objeto, 
não passa de simbolismo da falta, fragilidade, pequenez. (LACAN, 1956-
1957, p. 171).  

 

Seria por meio desta relação dialética e ‘dolorosa’ com o objeto (em que o mesmo está 

ali, mas também não está), que a criança inicia e exercita a simbolização. A criança, ao 

vivenciar ‘a presença sobre um fundo de ausência’, ou ‘uma ausência que se constitui como 

presença’, aniquila, ao obter satisfação, ‘a insaciedade fundamental dessa relação’. Se, é na 

relação direta com o corpo que a pulsão do sujeito se articula em significante, isso se deve ao 

fato de que, a satisfação de uma necessidade real faz com que o objeto real se torne, por sua 

vez, um elemento simbólico. Nesse sentido, qualquer objeto que seja capaz de satisfazer uma 

necessidade real, pode ser um substituto de um objeto simbólico, sendo o exemplo mais 

comum deste tipo de substituição, a palavra (LACAN, 1956-1957, p. 178). 

A insaciedade pulsional surge ‘intermediada’ pelo alimento, mas é preciso reconhecer 

que: “Desde a origem, a criança se alimenta tanto de palavras quanto de pão, e perece por 

palavras” (LACAN, 1956-1957, p. 192).  

A palavra não é articulada de qualquer outra forma que não seja no registro da relação 

narcísica, mais precisamente, no que o autor chamou de relação especular. A relação da 

criança com a imagem do outro ‘fornece a matriz em torno da qual a criança organiza sua 

incompletude vivida’. Ou seja, é por meio de uma imagem que se apresenta, inicialmente, 

como total, não apenas por ‘parecer preenchedora’, mas, sobretudo, por ‘ser fonte de júbilo’ 

nesta relação da criança com sua própria imagem, que a mesma percebe que algo pode estar a 

lhe faltar. Em outras palavras, é na medida em que as primeiras relações de objeto da criança 

com a mãe se realizam imaginariamente que pode parecer tanto à mãe quanto à criança que 

algo está a lhes faltar, pois, seria: “(...) na relação especular que o sujeito tem a experiência e a 

apreensão de uma falta possível, de que alguma coisa mais além pode existir, alguma coisa 

que é uma falta” (LACAN, 1956-1957, p. 179).  
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O segundo momento crucial para a criança se situa entre o período pré-edipiano e o 

complexo de Édipo. A fase delimitada por estes dois períodos é marcada pelo que Lacan, num 

primeiro momento, denominou: dialética intersubjetiva do engodo. Nesta etapa, a criança 

procura superar a frustração, percebida na mãe, tentando satisfazer o que não pode ser 

satisfeito, ou seja, o desejo da mãe, ‘insaciável em seu fundamento’. Para tanto, a criança se 

engaja em fazer de si mesma ‘objeto enganador’. A criança, ao mostrar à mãe aquilo que pode 

ser o seu desejo, constrói, entretanto, o percurso em torno do qual o ‘eu’ pode assumir certa 

estabilidade. Concordando com Freud, Lacan assinala que os períodos mais decisivos para a 

constituição da subjetividade são aqueles marcados pela ambigüidade fundamental do sujeito 

e do objeto. Nessa etapa mais especificamente, ao procurar fazer e se fazer de objeto 

enganador, a criança percebe, aos poucos, e mais distintamente que ela é diferente do objeto 

de desejo da mãe. O autor pontua que o engodo da criança não é mero exibicionismo, mas 

uma forma da criança supor o desejo no outro. Nesta suposição de procurar satisfazer um 

desejo que não pode ser satisfeito, a criança remaneja retroativamente o que interveio de fora, 

ou seja, reorganiza simbolicamente o que experienciou nas etapas precedentes (LACAN, 

1956-1957, p. 203-219).  

Lacan pontua que ‘a criança não está só no mundo’, mas não devido à necessidade que 

ela tem do outro apenas para sua sobrevivência biológica. A criança não está só, por estar 

inscrita, principalmente, numa ordem simbólica. Segundo o autor, as particularidades desta 

ordem simbólica são o que levam a criança à simbolização de um elemento imaginário 

importante, nesta etapa do engodo: o falo (LACAN, 1956-1957). Ao procurar descobrir a 

causa do desejo da mãe, a criança pode tanto se colocar como substituta do falo para a mãe, 

quanto pode ser vista, pela mãe, como um objeto de prazer, numa substituição ao falo. Mesmo 

que a criança intervenha como uma compensação, ‘numa referência qualquer que seja ao que 

falte essencialmente à mulher’, a criança nunca está inteiramente sozinha com a mãe, pois é 

pela via do inconsciente do Outro que a criança faz sua entrada no mundo do desejo. Dito em 

outros termos, é pelo inconsciente dos pais, de início, pelo inconsciente, principalmente, da 

mãe (não reduzida ao plano imaginário), que a criança encontra e constitui, aos poucos, o seu 

lugar (LACAN, 1956-1957). Devido à posição originária da criança, de ali estar como objeto 

de prazer para a mãe (sendo a criança, geralmente, imaginada pela mãe desta forma), pode-se 

dizer que a criança é colocada, a princípio, num estado fundamentalmente passivo. Segundo o 

autor, o melhor que a criança pode fazer nesta situação, ‘em que se encontra na captura 

imaginária da mãe’, é se imaginar tal como ela está sendo imaginada (LACAN, 1956-1957).  
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A mãe existe para a criança como objeto simbólico e objeto de amor. Se a relação da 

criança com a mãe inaugura o que se chama habitualmente de uma ‘relação primária 

indiferenciada’ é necessário que a criança se inclua, nesta relação, como objeto do amor da 

mãe. Esta, segundo Lacan, é uma das experiências mais fundamentais para a criança. A 

criança deseja perceber se sua presença é requerida, se é ela quem faz a mãe estar presente e 

se ela supre a necessidade de amor da mãe. Ainda que o desejo da mãe não se limite à criança, 

é fundamental que a criança se perceba amada e desejada pela mãe (LACAN, 1956-1957). 

Durante a fase pré-edipiana, a criança é levada a deslizar progressivamente para uma posição 

terceira, ou seja, para uma posição em que ela fique entre o desejo da mãe, por ela, e por um 

objeto imaginário. A criança experimenta o desejo da mãe por ela, como o que há de mais 

importante no mundo. Já o objeto imaginário lhe indica que há algo mais desejado pela mãe. 

O desejo da criança, entretanto, ela própria também o constitui como resposta, ou seja, com 

aceitação ou recusa em ocupar esse lugar que o inconsciente do Outro lhe designou (LACAN, 

1956-1957).  

Inicialmente, entretanto, a criança depende da simbolização do desejo da mãe. Essa 

dependência é importante para que a criança desvincule sua dependência efetiva do desejo 

materno e subjetive o seu próprio desejo, ainda que, neste início, isso ocorra num nível 

bastante primário. O que Lacan quer pontuar é que a criança adquire a capacidade de desejar e 

de simbolizar o seu desejo a partir do desejo do Outro (primordialmente, a mãe): “O que 

deseja o sujeito? não se trata da simples apetência das atenções, do contato ou da presença da 

mãe, mas da apetência de seu desejo” (LACAN, 1957-1958, p. 188). 

Com estas primeiras simbolizações do desejo desejado pela criança, esboçam-se 

“todas as complicações posteriores da simbolização, na medida em que seu desejo é o desejo 

do desejo da mãe” (LACAN, 1957-1958, p. 188). Ou seja, não é o objeto de desejo da mãe 

apenas que a criança deseja, mas o desejo que leva a mãe a ter outros objetos de desejo. A 

mãe é um ser que vive no mundo da linguagem. E, mesmo que ela viva nesse mundo de uma 

maneira mal adaptada, ‘tendo recusado alguns de seus elementos’, a simbolização abre para a 

criança uma dimensão, no plano do imaginário, de que a mãe pode objetivamente desejar 

‘outras coisas’. A criança aprende, então, a desejar ‘Outra coisa’ que não seja apenas fruto de 

seu próprio desejo. Em outras palavras, a criança aprende a desejar, tal como a mãe, coisas 

que a levem ‘a palpitar para a vida’. Um exemplo desta simbolização da criança pode ser 

observado quando a mãe, ausente, é chamada pela criança, para ser, logo em seguida, repelida 

por ela, para que possa ser chamada novamente (LACAN, 1957-1958). 
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Por estar aliado a uma ordem de simbolicidade, o desejo da mãe tem por elemento 

privilegiado, o falo. Há mais do que uma relação de simetria entre o falo e o pai. O desejo do 

Outro que se sustenta no desejo da mãe apenas pode ser atingido por meio de um elemento de 

mediação. Esse elemento de mediação é dado pela posição do pai na ordem simbólica 

(LACAN, 1957-1958). 

O falo, assim como qualquer outro símbolo “na medida em que é mais, supõe o menos 

e na medida em que é menos, supõe o mais” (LACAN, 1957-1958, p. 240). Em outras 

palavras, o falo funciona como elemento simbólico fazendo a mediação das ambigüidades 

deste período: 

É a mãe que vai e que vem. É por eu ser um serzinho já tomado pelo 
simbólico, e por haver aprendido a simbolizar, que podem dizer que ela vai e 
que ela vem. Em outras palavras, eu a sinto ou não sinto, o mundo varia com 
sua chegada e pode desaparecer. A pergunta que fica para a criança é: qual é 
o significado? o que quer essa mulher aí? Eu bem que gostaria que fosse a 
mim que ela quer, mas está muito claro que não é só a mim que ela quer. Há 
outra coisa que mexe com ela – é o x, o significado. E o significado das idas 
e vindas da mãe é o falo (LACAN, 1957-1958, p. 181).  

 

A criança ‘com maior ou menor astúcia’ pode conseguir vislumbrar desde muito cedo 

o que é o x imaginário. Mas, a via imaginária não é a que leva a criança a se desenvolver mais 

saudavelmente. O que é preciso desenvolver é a via simbólica e esta é metafórica. A metáfora 

na psicanálise lacaniana é a substituição de um significante por outro. O pai é um significante 

que substitui outro significante: “A função do pai no complexo de Édipo é ser um significante 

que substitui o primeiro significante introduzido na simbolização, o significante materno. 

Segundo a fórmula que um dia lhes expliquei ser a da metáfora, o pai vem no lugar da mãe 

(...)” (LACAN, 1957-1958, p. 180). 

O encerramento da ambigüidade do símbolo fálico ocorre na fase do Complexo de 

Édipo em que há o surgimento da ‘lei do pai’ (conhecida na psicanálise como castração).  

Lacan reconhece a dificuldade que existe tanto em sua obra quanto na de Freud para 

diferenciar o uso do termo identificação. Confessa haver certo embaraço tanto nele quanto em 

Freud com relação a algumas distinções necessárias de serem feitas a respeito deste conceito. 

A dificuldade, segundo o autor, estaria em conseguir lidar com a ambiguidade, de certa forma, 

inerente entre o que seria escolha ou investimento no objeto e o que seria uma identificação 
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propriamente. Na obra de Freud, “os dois termos aparecem num grande número de casos 

como substituindo um ao outro com o mais desconcertante poder de metamorfose, de tal 

maneira que a própria transição não é captada” (LACAN, 1956-1957, p. 173). O fato de um 

objeto se tornar objeto de escolha, não é o mesmo de se tornar suporte da identificação do 

sujeito, segundo Freud. Lacan reconhece que pelos textos de Freud, entretanto, é possível 

perceber a identificação como um processo mais primitivo, ligado ao narcisismo. Sendo 

assim, Lacan distingue o uso do termo identificação de escolha do objeto, afirmando que a 

identificação faz com que o ‘eu’ seja reerigido, ou seja, se transforme parcialmente segundo o 

modelo do objeto perdido (LACAN, 1956-1957). 

 

1.2.3. O COMPLEXO DE ÉDIPO E A FUNÇÃO PATERNA 

Lacan atribui ao pai à função de organizar, delimitar pelo interdito da lei, o mundo 

simbólico da criança (LACAN, 1956-1957). Se inicio esse capítulo me referindo ao complexo 

de Édipo e à função paterna é porque em vários trechos da obra de Lacan o autor indica que o 

tema central do complexo de Édipo é a função paterna: “Não existe a questão do Édipo 

quando não existe o pai, e, inversamente, falar do Édipo é introduzir como essencial a função 

do pai” (LACAN, 1957-1958, p.171).   

Lacan não delimita o pai a uma pessoa empírica, pois se refere ao pai como uma 

posição que resguarda uma função, denominada: função paterna. 

Que é o pai? não digo na família, porque, na família, ele é tudo o que 
quiser, é uma sombra, é um banqueiro, é tudo o que tem de ser, ele o é ou 
não é, o que às vezes tem toda a sua importância, mas também pode não ter 
nenhuma. A questão toda é saber o que ele é no complexo de Édipo 
(LACAN, 1957-1958, p. 180). 

 

Para compreender o complexo de Édipo, é preciso compreender a função do pai. 
Concordando com Freud, Lacan argumenta que a questão do interdito, colocada pelo pai, é 
absolutamente ineliminável do complexo de Édipo. A função principal do complexo de Édipo 
não seria, assim, levar o sujeito à heterossexualidade. Mas, fazer com que, sendo uma moça 
ou um rapaz, o sujeito se situe corretamente com referência à função do pai (LACAN, 1956-
1957). 
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No seminário “As Formações do Inconsciente” (1957-1958), Lacan subdivide o 
Complexo de Édipo em três tempos. O primeiro tempo se caracterizaria pela identificação 
especular da criança com o que seria o objeto de desejo da mãe. Esta é a fase da dialética 
intersubjetiva do engodo, rearticulada neste Seminário como sendo o primeiro tempo do 
complexo de Édipo. Essa etapa foi também descrita por Lacan (no seminário 4) como a ‘etapa 
fálica primitiva’. De qualquer forma, no seminário 5, o autor acrescenta a esta fase a 
compreensão que desenvolveu a respeito da metáfora paterna. No primeiro tempo do 
complexo de Édipo, a mãe apresenta o discurso e ‘a lei do pai’ à criança, em função da 
presença e ausência deste para com ela e por consequência para a criança. 

O segundo tempo do Complexo de Édipo é caracterizado por uma intervenção do pai 
no imaginário da criança como o ‘privador da mãe’. Neste momento, começa a se produzir 
mais efetivamente ‘a lei do pai’, pois o endereçamento feito pela criança ao Outro (a respeito 
desta lei imaginariamente concebida por ela) retorna para a criança como sendo o pai, o 
privador da mãe. Esse é o estádio que Lacan caracterizou como sendo o ponto nodal e 
negativo do Complexo de Édipo.  É o ponto que traz toda sorte de dificuldades para a criança, 
mas o que também lhe permitirá chegar a uma solução para o complexo de Édipo. O ‘pai 
onipotente’ do complexo de Édipo, tão evidenciado pelos psicanalistas, é o pai 
imaginariamente percebido pelas crianças, nesta fase. A castração que ocorre neste período, 
não significa uma proibição efetivamente feita pelo pai ao filho. A castração é apenas a 
privação da mãe, sentida pela criança (LACAN, 1957-1958, p. 200): 

Como objeto, ela é dele, não é do filho. É nesse plano que se estabelece, 
pelo menos numa certa etapa, tanto no menino quanto na menina, aquela 
rivalidade com o pai que, por si mesma, gera uma agressão. O pai 
efetivamente frustra o filho da posse da mãe. Eis um outro patamar, o da 
frustração. Nesse, o pai intervém como detentor de um direito, e não como 
personagem real. Mesmo que não esteja presente, mesmo que telefone para a 
mãe, por exemplo, o resultado é idêntico. Nesse ponto, é o pai como 
simbólico que intervém numa frustração, ato imaginário concernente a um 
objeto muito real, que é a mãe, na medida em que a criança necessita dela 
(...) (LACAN, 1957-1958, p. 178). 

 

A solução que configura a saída do complexo de Édipo (e, consequentemente a 

passagem para a terceira etapa), não está exatamente na relação da criança com o pai, mas no 

fato deste ser o detentor de um direito. Ou seja, a saída da criança do complexo de Édipo 

depende da atestação do pai como portador da lei. Ao se frustrar com o interdito do pai, a 

criança precisa que ele mantenha o prometido, ou seja, que o pai confirme sua condição de 
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portador da lei, mantendo sua posição de primazia com relação à mãe (LACAN, 1957-1958). 

A relação entre o menino e o pai é dominada pelo medo da castração, pois, a castração é 

vivenciada como uma represália em função da relação agressiva que se estabeleceu com o pai 

(LACAN, 1957-1958): 

Essa agressão parte do filho, na medida em que seu objeto privilegiado, 
a mãe, lhe é proibido, e se dirige ao pai. E retorna para ele em função da 
relação dual, uma vez que ele projeta imaginariamente no pai intenções 
agressivas equivalentes ou reforçadas em relação às suas, mas que têm como 
ponto de partida suas próprias tendências agressivas. Em suma, o medo 
experimentado diante do pai tem seu centro no sujeito (...). Logo, a maneira 
como a neurose encarna a ameaça de castração está ligada à agressão 
imaginária. É uma retaliação (LACAN, 1957-1958, p. 175). 

 

Para que o menino venha a assumir sua função sexual viril, é necessário que ‘o pai 

jogue realmente o jogo’, ou seja, que o pai desempenhe seu papel para que o complexo de 

castração seja vivido efetivamente pelo menino: 

É preciso que ele assuma sua função de pai castrador, a função de pai 
sob sua forma concreta, empírica, diria quase degenerada, sonhando com o 
personagem do pai primordial, a forma tirânica e mais ou menos horripilante 
sob a qual o mito freudiano se apresentou para nós. É na medida em que o 
pai, tal como existe, preenche sua função imaginária naquilo que esta tem de 
empiricamente intolerável, e mesmo de revoltante quando ele faz sentir sua 
incidência como castradora, e unicamente sob este ângulo – que o complexo 
de Édipo é vivido. (LACAN, 1956-1957, p. 374).  

 

A castração, a frustração e a privação exercidas pelo pai durante o complexo de Édipo 

levam Lacan a especificar a função paterna nos três níveis de registro, isto é, no plano do 

imaginário, do simbólico e do real. Primeiramente e, para que a lei do pai entre em função, é 

preciso que a criança tenha diante de si um parceiro real, conforme dito, alguém que ‘jogue 

realmente o jogo’ e lhe responda (LACAN, 1956-1957). Esse drama é vivenciado pela criança 

no plano do imaginário. Mas, há outra dimensão, nesta relação com a lei do pai, que se 

caracteriza por uma alteridade absoluta. Por uma alteridade que se configura no Outro, o qual 

responde à criança sem intervir em diálogo algum. Este é o pai real, ao qual a criança tem 

acesso, por meio de uma interposição de fantasias na relação simbólica (LACAN, 1956-

1957). 
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Esta alteridade que se encarna em personagens reais é introduzida pelo pai imaginário. 

O pai imaginário é aquele que faz com que toda a dialética da agressividade e da idealização 

da criança a leve, por fim, a se identificar com o pai. O pai imaginário participa desse registro, 

apresentando características típicas, como a do pai assustador, mas não tem obrigatoriamente 

qualquer relação com o pai empírico da criança (LACAN, 1956-1957): 

A questão da posição do pai na família não se confunde com uma 
definição exata de seu papel normatizador. Falar de sua carência na família 
não é falar de sua carência no complexo. De fato, para falar de sua carência 
no complexo, é preciso introduzir uma outra dimensão que não a dimensão 
realista, definida pelo modo caracteriológico, biográfico ou outro de sua 
presença na família (LACAN, 1957-1958, p. 174). 

 

Freud aborda a questão tendo o pai imaginário como mestre absoluto (LACAN, 1956-

1957). Lacan confirma que a simples presença do pai empírico pode ajudar a criança a 

simbolizar sua situação no Complexo de Édipo. O autor, entretanto, ressitua o pai imaginário 

freudiano ao introduzir a noção do pai real, articulada à posição do pai simbólico. Este último 

aparece caracterizado como a marca da necessidade de uma dimensão transcendente, mas que 

no limite, permanece velada (LACAN, 1956-1957). O pai simbólico, ao contrário do que se 

supõe, não se reduz ao estilo do terror e do respeito, se o compararmos ao estilo de pai 

adotado em algumas religiões: “o pai simbólico é uma necessidade de construção simbólica, 

que só podemos situar num mais-além, diria quase que numa transcendência, pelo menos 

como um termo que, como lhes indiquei de passagem, só é alcançado por uma construção 

mítica” (LACAN, 1956-1957). Esta construção mítica não se dá de forma idêntica para todos 

os indivíduos, pertencentes ou não à mesma cultura: “Do mesmo modo, este tipo de instância 

superior é tão inerente à função paterna que tende sempre a se reproduzir de alguma maneira” 

(LACAN, 1956-1957, p. 405-406). O pai simbólico não está representado em parte alguma, 

pois o pai simbólico é o significante de que jamais se pode falar sem que se reencontre o pai 

imaginário e o pai real. 

Assim, o pai é, ele está no significante e naquele, mediante o qual, o próprio 

significante se instaura. Os personagens reais que interpõem a função paterna para a criança 

são eles próprios ‘dependentes de um eterno álibi’. A função paterna se sustenta num âmbito 

maior do que do indivíduo, e neste, o que entra em jogo é a linguagem e, de certa forma, 

portanto, a cultura (LACAN, 1956-1957, p. 225). 
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O pai é essencialmente criador, o criador absoluto. O significante no qual o pai é, “tem 

a dimensão original de poder conter o significante que se define com o surgimento desse 

significante” (LACAN, 1957-1958, p. 268). Mais claramente dizendo, o pai é uma metáfora e 

é por isso que a função paterna leva à criança a instauração de suas experiências de ordem 

metafórica. O Complexo de Édipo dá o fundamento da palavra do pai. Como o que está em 

jogo na metáfora é uma substituição, toda criação de um novo sentido na cultura não deixa de 

ser essencialmente metafórica. Essa ‘nova’ dimensão criada pelo homem, que o leva a 

substituir e a manter, ao mesmo tempo, o que está a substituir, é uma função da paternidade 

(LACAN, 1956-1957). 

Da concepção de pai simbólico, Lacan criou o conceito, Nome do Pai. Este aparece 

definido pelo autor como o “elemento mediador essencial do mundo simbólico e de sua 

estruturação” (LACAN, 1956-1957, p. 374). O Nome do Pai é o elemento essencial que leva à 

articulação da linguagem humana.  

Repensando os três registros de maneira aliada à função paterna, no terceiro tempo do 

Complexo de Édipo, o pai intervém como aquele que para a criança tem o falo. O pai passa a 

ser aquele que detém o objeto de desejo da mãe e como o que pode dar provas de que o tem. 

Essa diferenciação reinstaura a instância do falo, como objeto de desejo da mãe. É no terceiro 

tempo do complexo de Édipo que o pai o dá à mãe. Ou seja, o pai castrador, onipotente e 

temível, passa a ser percebido pela criança como o pai potente, como aquele que tem e porque 

o possui pode dar à mãe o que ela deseja. Essa é a solução do complexo de Édipo, pois neste 

estádio o pai deixa de intervir como um pai privador e passa a ser concebido como um pai 

potente (LACAN, 1957-1958). Uma solução é favorável, nesse momento, porque a privação 

da mãe deixa de ser imaginada pela criança dessa maneira (LACAN, 1957-1958, pp. 200-

201). Dada à potência paterna, a relação da mãe com o pai volta a ser percebida pela criança 

como uma relação real. Uma solução do complexo de Édipo seria o que ficou conhecido na 

psicanálise freudiana como Édipo invertido. 

Segundo Lacan, o Édipo invertido é parte integrante do complexo de Édipo. Pois, não 

há como negar que também exista na vivência do Complexo de Édipo, o amor pelo pai. A 

vivência do Complexo de Édipo neste terceiro tempo não é simples, pois ante o pai temível, 

que proíbe muitas coisas, mas que é também muito gentil, a criança percebe que há boas 

chances dela se fazer amar por ele. O problema é que fazer-se amar por ele consiste para o 

menino em passar para a categoria de mulher; ou seja, essa posição, tal como Freud pontuou, 
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comporta para o menino o perigo da castração e uma forma de homossexualidade 

inconsciente, que o leva a uma situação de conflito: o conflito para o menino é ter que 

assumir, por um lado, uma posição homossexual, de certa forma, com relação ao pai. E, por 

outro, ter que recalcar essa mesma posição em função da ameaça de castração que a própria 

posição feminina implica (LACAN, 1957-1958). 

A ‘confusão’ que deve ficar clara para a criança é que o pai não castra a mãe de uma 

coisa que ela não tem. A falta materna se projeta para a criança no plano simbólico, como 

símbolo apenas. Como há, entretanto, uma privação de fato, esta privação real exige a 

simbolização. É por essa razão que, no segundo tempo do complexo de Édipo, a privação da 

mãe se coloca para a criança como uma questão a ser dada valor de significação. A criança 

aceita, recusa, registra a privação da qual a mãe revela-se objeto. A privação da mãe leva ao 

complexo de castração, pois é por meio dessa identificação que a criança se sente castrada. É 

essencial, por essa razão, que o pai assuma, neste estádio, o fato de ser o portador do falo, 

intervindo mais efetivamente na relação com a criança. Tanto o menino quanto a menina 

podem aceitar ou recusar a privação; pode ocorrer inclusive da criança se colocar (ou não) 

como o falo da mãe. O ‘pai’, não reduzido a uma pessoa empírica, já intervinha anteriormente 

durante o primeiro tempo do complexo de Édipo, período em que a criança simbolizava as 

presenças e ausências do pai e da mãe. O pai se encontrava, entretanto, em segundo plano. É 

exatamente neste ponto, em que a questão passa a ser o ‘ter ou não ter’ e não mais o ‘ser ou 

não ser o falo’ que o pai é forçado a entrar em consideração (LACAN, 1957-1958). O pai que 

intervém, entretanto, é o pai simbólico, ou seja, o pai revestido de símbolo: é como 

personagem real, revestido desse símbolo, que ele passa a intervir efetivamente na etapa 

seguinte (LACAN, 1957-1958). A lei do pai ou, o pai como portador da lei entra em jogo, 

como proibidor da mãe, fazendo a criança notar que ela não é e não pode ser o falo da mãe. 

Disto decorre a castração, imaginária para a criança. Esta castração imaginária é necessária 

para que a criança assuma o falo materno como objeto simbólico. 

Durante o complexo de Édipo do menino, a dificuldade aumenta quando este percebe 

que possui o objeto real, pênis. De maneira inversa à posição inicial vivenciada com a mãe, 

em que o falo era colocado em questão na qualidade de objeto imaginário, a ser por ele 

simbolizado por ele, com a inversão, o falo deixa de ser imaginário e se torna real: “O 

verdadeiro falo, ou seja, o pênis real é o menino quem o tem. É ele quem tem o trunfo maior e 

sabe disso” (LACAN, 1956-1957, p. 213). A castração se completa quando o menino se 

percebe, entretanto, “privado por aquele que o tem, que sabe que o tem e que o tem em todas 
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as ocasiões” (LACAN, 1956-1957, p. 213). Ou seja, num determinado momento “não se pode 

mais tapear o fato do Outro ser capaz de mostrar o que o menino não tem ou tem de forma 

insuficiente” (LACAN, 1956-1957, p. 213). 

Precisamente porque o macho, ao contrário da posição feminina, possui 
perfeitamente um apêndice natural, detém o pênis como pertence, é preciso 
que ele o obtenha de algum outro, nessa relação com aquilo que é o real no 
simbólico: aquele que é realmente o pai. E é por isso que ninguém pode 
dizer, finalmente, o que é realmente ser pai, a não ser que isso é algo, 
justamente, que já se encontra ali no jogo. É o jogo jogado com o pai, jogo 
de quem perde ganha, se assim posso dizer, que por si só permite à criança 
conquistar o caminho por onde nela será depositada a primeira inscrição da 
lei. (LACAN, 1956-1957, p. 214).  

 

O menino se percebe, entretanto, apresentado à lei do pai pela via do crime 

imaginário, ocupando como que a posição de um pequeno criminoso (LACAN, 1957-1958). 

A razão é porque, na relação especular da criança com a mãe, ele já se deparou com a 

duplicidade do desejo materno, duplicidade esta que, em sua dimensão própria, insere a 

criança na relação simbólica. A criança comprova, experimenta a superposição de uma porção 

de coisas nesta relação com o desejo materno. A importância da vivência desta etapa está no 

fato de que mesmo em meio às ambigüidades do desejo materno, a criança tenha sido 

desejada, pois é por meio desta relação com o desejo da mãe que a criança constitui 

primordialmente o seu ser. A mãe por ser o primeiro objeto simbolizado e quem apresenta à 

criança o signo do desejo, ao qual se agarrará o desejo da criança, tem sua importância, não 

apenas por satisfazer a criança, mas por posicionar para a criança e de maneira primordial, o 

seu ser como desejado ou não (LACAN, 1957-1958).  

Foi a experiência que nos ensinou o que comporta de conseqüências em 
cascata, de desestruturação quase infinita, o fato de um sujeito, antes de seu 
nascimento, ter sido uma criança desejada ou não. Esse termo é essencial. É 
mais essencial do que ter sido, neste ou naquele momento, uma criança mais 
ou menos satisfeita. A expressão criança desejada corresponde à constituição 
da mãe como sede do desejo, e a toda a dialética da relação do filho com o 
desejo da mãe que tentei demonstrar-lhes, e que se concentra no fato 
primordial do símbolo da criança desejada (LACAN, 1957-1958, p. 268). 

 

O desejo da mãe pela criança, com toda sorte de variações, se configura anteriormente 

ao nascimento da criança. O desejo da mãe pela criança, durante a vivência do Complexo de 
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Édipo do menino, o implica, entretanto, mais pontualmente no drama do complexo de 

castração. E não pelo fato do menino poder ser ou não o falo da mãe. A castração já foi 

promovida, em certa medida, pela mãe. O menino está mais implicado no complexo de 

castração pelo fato de ter o falo numa identificação com o pai. O falo é um objeto imaginário 

e a castração da criança ocorre apenas nesse nível já que o pênis, objeto real, não é castrado. 

Na saída do complexo de Édipo do menino, este, na qualidade de objeto real, é também 

simbolizado, para que mais tarde, em função de sua identificação com o pai, o menino possa 

assumir sua virilidade (LACAN, 1956-1957).  

O Complexo de Édipo da menina traz dificuldades para a mesma no início, ao passo 

que no final, a solução é mais facilmente encontrada. Da fase pré-edípica ao complexo de 

Édipo, o deslizamento na estrutura mítica é mais simples para a mulher do que para o homem. 

A insatisfação fundamental da mãe, experimentada pela menina, faz com que a mesma 

descubra progressivamente o falo e o tenha mais ou menos situado, imaginariamente, no mais 

além da mãe. Por uma espécie de equivalência, o que a menina precisa fazer apenas, é deslizar 

o falo da dimensão imaginária para a descoberta no real, ou seja, descobrindo a presença do 

objeto real, pênis, no pai. Por não ter o pênis como pertence, a menina renuncia a ele, 

passando a concebê-lo como um ‘dom do pai’. Segundo Lacan, este seria o motivo de Freud 

relatar a nostalgia do falo originário, na menina. O falo reporta a presença deste mais-além da 

mãe, ao qual a menina se identifica. Ao se identificar com a falta do objeto materno, tudo que 

a menina precisa é desejar encontrar, tal como a mãe, o ‘dom do pai’. De uma maneira mais 

simples, portanto, por meio de uma identificação continuada com a mãe, a menina pode ser 

suficientemente introduzida no Complexo de Édipo (LACAN, 1956-1957).  

O complexo de Édipo não pode ser entendido, portanto, como a fase em que o menino 

tem desejo pela mãe ou que a menina tem desejo pelo pai. A criança deseja primeiramente ser 

desejada e ser o objeto de desejo da mãe. Além disso, a criança deseja, tal como a mãe, o 

desejo pelos objetos de desejo da mãe e esta relação já é uma relação simbólica (LACAN, 

1957-1958).  

A solução do complexo de Édipo no terceiro tempo para qualquer um dos dois está no 

fato do pai se fazer preferível à mãe. O término do Complexo de Édipo ocorre tendo por 

ponto principal a dialética que se manteve ambígua durante todo o processo de identificação, 

sendo a questão central do complexo, o amor ao pai (LACAN, 1957-1958). 
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Na qualidade de símbolo, em função do par presença-ausente e por toda a dialética que 

o símbolo comporta, o falo assume a função de um significante, introduzindo a criança no 

plano simbólico. Lacan chega a pontuar que o falo é ‘o instrumento que preside a constituição 

das linhagens’ (LACAN, 1956-1957, p. 204).  

A função do complexo de Édipo está para além, portanto, de uma identificação da 

criança com o próprio sexo. Lacan dá mais ênfase ao caso do menino porque é durante o 

complexo de Édipo deste que a relação ideal, imaginária com o pai pode ser percebida de 

maneira mais nítida. O acesso do menino à posição paterna começa a ser elaborado no 

complexo de Édipo justamente pelo fato do mito problematizar a questão do pai, ou seja, o 

que é ser um pai (LACAN, 1956-1957).  

 

1.2.4. O NOME DO PAI E A METÁFORA PATERNA: 

O conceito Nome do Pai foi definido por Lacan como “a palavra que funda a fala 

como ato no sujeito, mas que não se limita a sustentar a autenticidade da fala apenas” 

(LACAN, 1957-1958, p. 151). A função do Nome do Pai é estabilizar a cadeia de 

significantes do sujeito, autorizando nesta o texto da lei. Ou seja, o Nome do Pai é o 

significante que dá esteio à lei, que promulga a lei para que o sujeito funde suas próprias 

significações (LACAN, 1957-1958). 

Ao descrever a estruturação do Nome do Pai na linguagem, o autor relembra que a 

emissão dos significantes no nível do Outro se estrutura como uma ‘linguagem fundamental’. 

Esta é composta por elementos originais do código, mas que não são totalmente articuláveis 

entre si. A ‘linguagem fundamental’ a que o autor se refere é o conjunto das redes 

significantes que o sujeito articula relacionando-as entre si. A significação que se opera por 

meio destes significantes tem uma dimensão que permanece sempre enigmática. O Outro faz 

emissões que estão para além do código do sujeito, mas que se significam, segundo a posição 

do sujeito na cadeia de significantes, sendo o sujeito quem articula essas mensagens em 

última instância (LACAN, 1957-1958).  

As mensagens não são e não podem ser autenticadas por uma espécie de retorno do 

Outro, pois não há intenção no código, o código é o suporte das mensagens, ainda que a 

mensagem emitida tenha partido de um sujeito que ‘espelhe’ esse Outro. O ‘referencial das 

mensagens’ foi perdido. É isso que nos leva a perguntar, por exemplo: O que é que está 
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faltando? O que falta sempre ao sujeito é o pensamento principal, as vozes da própria reflexão 

(LACAN, 1957-1958).  

Do Outro partem mensagens que se manifestam ‘na dimensão pura e rompida do 

significante’, comportando significações que não se autenticam por si mesmas. O sujeito, 

atravessado pelo Outro, se esforça para completar a significação, fornecendo complementos 

para essas mensagens que têm uma dimensão interrompida, portanto, por natureza. O Outro, 

como lugar do tesouro dos significantes, exerce plenamente sua função de Outro, quando não 

comporta o encerramento das significações. O Outro, por sua dimensão significante, é o que 

permite ao sujeito dar fundamento à lei (entendida numa acepção não apenas legal, mas 

principalmente psicológica e “gramatical”, o que será detalhado no decorrer do texto). A 

dimensão da lei se encarna nas pessoas que sustentam uma autoridade. Ainda que essas 

pessoas faltem, que o pai empírico tenha falhado, o essencial é que o sujeito tenha adquirido a 

dimensão do Nome do Pai, ou seja, que tenha adquirido a capacidade de exercer a autoridade 

correlata do Nome do Pai, pois o destino de toda a história do sujeito depende desse uso 

(LACAN, 1957-1958). 

Para diferenciar o que seja um significante que apenas falte do que Lacan conceituou 

por Nome do Pai, o autor pontuou que sempre pode haver um significante ou uma letra 

ausente na tipografia da cadeia dos significantes do sujeito. O Nome do Pai se diferencia por 

ser o significante cuja atuação determina a permanência da falta na estruturação topológica da 

cadeia de significantes, dado o fato da estruturação da cadeia significante pressupor sempre 

um significante em falta. A lei da proibição do incesto, por exemplo, traduz o exercício da 

função Nome do Pai porque é esta lei que articula a ordem dos significantes no complexo de 

Édipo, definindo interditos e permissões que permitem ao sujeito ocupar um lugar numa 

família e numa sociedade (LACAN, 1957-1958). A ‘origem da lei’ fornecida pelo Complexo 

de Édipo assume uma forma mítica porque a lei da proibição do incesto foi promulgada pelo 

símbolo do pai (LACAN, 1957-1958): 

Sabemos que a função do pai, o Nome do Pai, está ligada à proibição do 
incesto, mas ninguém jamais pensou em colocar no primeiro plano do 
complexo de castração o fato de o pai promulgar efetivamente a lei da 
proibição do incesto. Às vezes o dizemos, mas isso nunca é proferido pelo 
pai, digamos, como legislador ex cathedra. Ele é um obstáculo entre o filho 
e a mãe, é o portador da lei, mas isso de direito, ao passo que, nos fatos, 
intervém de outra maneira, e é também de outra maneira que se manifesta a 
falta de sua intervenção. É nisso que tocamos aqui, em outras palavras, o pai 
como aquele que é culturalmente portador da lei, o pai como investido pelo 
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significante pai, intervém no complexo de Édipo de maneira mais concreta, 
mais escalonada, por assim dizer, e é isso que queremos articular hoje. 
(LACAN, 1957-1958, p. 194).  

 

Como vimos, o desejo da criança emerge estando submetido desde o início, à lei do 

desejo do Outro. Ou seja, a demanda da criança é inscrita numa ordem simbólica durante as 

primeiras simbolizações dos objetos maternos. Esta ordem simbólica, se não se encontra de 

todo estruturada para a criança, está em estado latente. A lei do pai aparece como fruto dessas 

primeiras simbolizações, sendo por essa razão nomeada por Lacan de metáfora paterna 

(LACAN, 1957-1958).  

O que intervém primeiramente é o significante único do pai. Há, então, a fala 

articulada do pai e associada a esta, a imagem do pai. A relação ‘mais ou menos íntima com a 

lei costuma ser mantida pelo pai’, o essencial, entretanto, é que a mãe nomeie o pai como o 

mediador do que está para além dela: 

[...] trata-se do pai, portanto, como Nome do Pai, estreitamente ligado à 
enunciação da lei, como todo o desenvolvimento da doutrina freudiana no-lo 
anuncia e promove. E é nisso que ele é ou não é aceito pela criança como 
aquele que priva ou não a mãe do objeto de seu desejo (LACAN, 1957-1958, 
p. 197). 

 

O menino tem todo o direito de ser homem e de contestar esse direito na puberdade. A 

contestação que emerge na adolescência se deve geralmente a algo que ficou faltando se 

cumprir ao longo dos três tempos do Édipo. É preciso completar, por exemplo, a identificação 

metafórica com a imagem do pai. A metáfora paterna, enquanto tal, leva à instituição de 

alguma coisa, que é da ordem do significante. Mas que fica guardada, de reserva, para que 

essa significação se desenvolva mais tarde (LACAN, 1957-1958).  

No terceiro tempo do complexo de Édipo ocorre a identificação do menino com o pai, 

por este ter o pênis, ao passo que a menina reconhece a presença do objeto no pai. O 

complexo de Édipo faz com que a mãe passe a ser considerada em função do pai, uma vez que 

o Nome do Pai instaura a existência do pai na complexidade sob a qual ele se encontra 

(LACAN, 1956-1957, p. 408).  

O pai é, com efeito, o pivô, o centro fictício e concreto na manutenção 
da ordem genealógica, que permite à criança se imiscuir de maneira 
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satisfatória num mundo que, de qualquer maneira que se o avalie cultural, 
natural ou sobrenaturalmente, é aquele onde ela nasce. É num mundo 
humano organizado por essa ordem simbólica que ele faz sua aparição e é 
isso que ela tem que enfrentar (LACAN, 1957-1958, p. 410).  

 

Existem, entre a fase pré-edipiana e a fase edípica, duas cadeias, cujo ponto de 

encontro é tão somente uma história mítica, já que não é possível alinhavar uma significação a 

um significante. O ‘novo’ ocorre quando se ata um significante a outro significante. É desta 

reação, quase química, que há o surgimento inesperado de uma nova significação. O pai é o 

significante que, no Outro, representa a existência do lugar da cadeia significante como lei. 

Ou seja, o pai se encontra numa posição metafórica na medida e unicamente na medida em 

que a mãe faz dele aquele que sanciona, indicando para a criança a existência do lugar da lei. 

Os meios e os modos pelos quais isso pode acontecer comportam uma amplitude e uma 

variabilidade imensa, as quais se mantêm compatíveis, entretanto, com as diversas 

configurações concretas que podemos observar (LACAN, 1957-1958). 

A metáfora paterna pode se constituir normalmente mesmo para aquela criança cujo 

pai empírico tenha permanecido ausente. O complexo de Édipo como um todo, pode ser 

instituído mesmo para aquela criança que foi deixada, por exemplo, apenas com a mãe 

(LACAN, 1957-1958). 

Lacan (1957-1958) concorda com a ideia, já recorrente em sua época, de que o 

Complexo de Édipo é variável e depende da relação do sujeito com a cultura. A relação do 

Nome do Pai com o pai biológico, ou seja, com o pai procriador, é, segundo ele, apenas 

simbólica. O Nome do Pai pode se materializar em diversas formas culturais, mas não 

depende estritamente da cultura. O que quer que venha a ser instituído por meio de uma 

ordem simbólica corresponde de alguma maneira a um tipo de uso do Nome do Pai. As 

significações da ordem simbólica são realizadas pelos sujeitos, mas numa correspondência 

com a posição do Nome do Pai. Quando Lacan menciona o sujeito, não o compreende “como 

uma pessoa falante, apenas de suas relações”, pois sempre há um terceiro (o Outro) 

constitutivo da posição do sujeito (LACAN, 1957-1958, p. 186). 

Assim, o pai é real na medida em que: “as instituições lhe conferem, eu nem diria seu 

papel e sua função de pai – não se trata de uma questão sociológica -, mas seu nome de pai” 

(LACAN, 1957-1958, pp. 186-187). O Nome do Pai está numa espécie de função que 

significa o conjunto do sistema significante, de forma a inscrever nele a lei, que permite a 
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existência do filho. O pai que castra, autoriza na verdade a existência do filho no grupo 

familiar. É desta diferenciação que surge o Nome do Pai.  

Totem e tabu é feito para nos dizer que, para que os pais subsistam, é 
preciso que o verdadeiro pai, o pai singular, o pai único, esteja antes do 
surgimento da história, e que seja o pai morto. Mais ainda: que seja o pai 
assassinado. E, realmente, como isso poderia ser pensado fora do valor 
mítico? (LACAN, 1956-1957, p. 215). 

 

1.2.5. A RELAÇÃO ENTRE O SIGNIFICANTE E A METÁFORA PATERNA 

Na teoria lacaniana, o significante é o organizador da memória humana. Como a trama 

da vida é recoberta por elementos significantes, a memória humana se estrutura de uma 

maneira diferente da entendida pela medicina, como memória vital (LACAN, 1956-1957). 

O significante, por não possuir significação, completa as hiâncias de uma significação que 

não significa nada. Como a significação está perdida, as pedrinhas do significante surgem para 

preencher esse buraco, esse vazio. Uma vez mais, o autor pontua que o que está perdido ou foi 

esquecido permanece na cadeia, se inscrevendo como falta, ou seja, como significante (LACAN, 

1956-1957). “O significante é apagamento de um traço e por isso é significante de uma falta e não 

símbolo de uma presença. Ou seja, sempre algo escapa de ser dito” (BAIRRÃO, 1996, p. 470).  

O significante toma seu material em alguma parte do significado, num 
certo número de relações vivas, efetivamente exercidas ou vividas. É só 
depois que este passado é apreendido, e que se estrutura essa organização 
imaginária que se apresenta, sobretudo, quando a reencontramos, com o 
caráter de ser paradoxal. Ela se opõe, muito mais que concorda, à ideia de 
um desenvolvimento harmônico regular. Trata-se, ao contrário, de um 
desenvolvimento crítico, em que desde a origem os objetos, como são 
chamados, dos diferentes períodos, oral e anal, já são considerados como 
outra coisa além do que são. São objetos que já estão trabalhados pelo 
significante, e que aparecem submetidos a operações cuja estrutura 
significante é impossível de se extrair (LACAN, 1956-1957, p. 53). 

 

A operação fundamental do significante é a permutação. Quando as coisas se reproduzem 

com os mesmos elementos, mas recompostas de uma maneira diferente, não é preciso buscar por 

‘referências analógicas longuínquas’ ou fazer alusões extrapoladas do que podemos supor no 

sujeito (LACAN, 1956-1957, p. 315). O significante quer dizer, em primeiro lugar, saber ler. Na 

tarefa analítica, é preciso aprender a ler, mas seguindo as lentes que regem a leitura do outro. A 
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grafia e a ortografia definem uma à outra. A relação entre a grafia e a ortografia pode ser usada 

como comparação para que se compreenda a relação que se estabelece entre a cadeia significante 

e o conjunto de leis, nela instituída (LACAN, 1956-1957).  

Não é o símbolo de alguma coisa que deve ser cogitado na tarefa analítica. Mas as leis 

por meio das quais, a cadeia simbólica do sujeito se organiza. As leis operam de maneira 

autônoma, de modo que é possível ver nas operações de remanejamento ou de reestruturação 

da cadeia de significantes o conjunto de leis que opera na ocasião. As fantasias, por exemplo, 

formadas por imagens que se sucedem, são constituídas por elementos significantes. Lacan 

procura mostrar como os significantes da linguagem, que é sempre pública, preservam um elo 

com a particularidade, se inscrevendo na história dos sujeitos (LACAN, 1956-1957). 

Ao refletir a respeito do mito, o autor primeiramente aponta que o mito tem uma 

‘função de solução’. O mito permite ao sujeito articular formas sucessivas de solução, quando 

há o enfrentamento de situações de impasse, aparentemente impossíveis de serem resolvidas. 

O complexo de Édipo, na qualidade de um esquema fundamental, pode e deve ser explicado 

de infinitas formas. Existem, todavia, elementos em sua disposição que se repetem e nos 

fazem reencontrar sempre uma mesma estrutura (LACAN, 1956-1957).  

O autor analisa o caso do pequeno Hans (descrito por Freud) para mostrar como 

algumas intervenções podem ser ‘infecundas, sem ecos’, ainda que partam do pai do garoto 

propriamente. Enquanto outras, feitas pela avó do menino, por exemplo, podem levar a uma 

transformação no plano do mito. O autor mostra mais uma vez que a configuração de uma 

elaboração acerca da função paterna, tal como vivenciada no complexo de Édipo, não 

depende da pessoa empírica ou do pai apenas (LACAN, 1956-1957).  

O esquema subjetivo se situa entre o sujeito e o Outro. O Outro aparece como um 

personagem inconsciente, que guia e conduz o sujeito. O pequeno outro, ou outro imaginário, 

são aqueles que são capazes de desempenhar esse papel intermediário, sendo ‘uma tela’ para o 

sujeito (LACAN, 1956-1957, p. 406). Assim, como há leis para o discurso, existem leis que 

regem a relação do sujeito com o pequeno outro e com o grande Outro. A intersubjetividade 

não pode ser explicada por meio da relação entre o significante e o significado da linguagem 

apenas, embora, esta aponte as relações que existem entre o imaginário e o simbólico do 

sujeito. As imagens que aparecem nos mitos, nos fragmentos de folclore, as quais são, em 

suma, desenhadas pela mão do homem, não são imagens naturais apenas. São imagens que 

comportam um passado histórico (LACAN, 1956-1957).   
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O pequeno Hans torna-se, ao final da análise, “um personagem essencialmente poeta” 

(LACAN, 1956-1957, p. 395). Ou seja, o garoto encontra uma solução para a questão mítica 

do complexo de Édipo quando reequacionamentos simbólicos passam a ser realizados de uma 

maneira criativa por ele. A equação (da solução do complexo) apenas pôde ser encontrada 

quando ‘as leis’ incluídas na dialética do discurso que o garoto estabeleceu com Freud 

puderam ser articuladas de tal maneira, que passaram a ser de ‘propriedade’ do menino. Hans 

‘herda o nome do pai’, portanto, quando se percebe inscrito numa ordem simbólica. Ao tomar 

parte nela, o menino se torna um poeta essencialmente criador (LACAN, 1956-1957, p. 414).  

 

1.2.6. A CONSTRUÇÃO MÍTICA E O MITO DO ÉDIPO NA PSICANÁLISE 

O mito comporta uma narrativa, folclórico ou religioso, é atemporal e apresenta uma 

estrutura que independe, de certa forma, da apreensão subjetiva do sujeito. Ainda que esteja 

mais próximo da estrutura do que do conteúdo, o mito preserva uma eficácia ambígua que o 

caracteriza. Isto é, ao mesmo tempo em que não significa nada, comporta toda ordem de 

significações. Lacan afirma que esse paradoxo se opera de tal forma, que talvez se possa dizer 

que em nenhum outro lugar isso se dê de forma tão sensível quanto no mito. Além disso, que 

embora, tenha um caráter de ficção, o mito porta-se como uma estrutura para a verdade. O 

molde oferecido pelo mito apresenta tipos de verdades para os temas mais gerais que 

concernem aos homens, tais como: a vida e a morte, a existência e a não-existência, o 

nascimento em especial, temas, em suma, que nos remetem à origem e ao destino da 

existência humana. Os mitos fornecem contornos, limites, dando horizonte para essas 

experiências. Tentam abranger, não a origem individual do homem, mas a origem da criação 

do homem e a gênese de suas relações nutrizes fundamentais. Retratam ainda a invenção dos 

grandes recursos humanos, ou seja, a descoberta do fogo, a agricultura, a domesticação dos 

animais, as forças secretas, maléficas ou benéficas, o sagrado na experiência humana 

(LACAN, 1956-1957).  

A potência sagrada, retratada de diversas maneiras nos mitos, tem por função 

introduzir de maneira natural aquilo que une o próximo ao distante, o homem ao universo, 

captando as necessidades e os fatores inerentes para essas transformações. O mito delineia 

uma identidade profunda entre os homens, pois as operações que os mitos regulam se apóiam, 

desde o princípio, em hipóteses estruturais (LACAN, 1956-1957). 
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Retomando o complexo de Édipo na infância, o falo, imaginário para a criança, tem um 

valor simbólico. Enquanto tal pode ser retransmitido em todo discurso inter-humano, se impondo 

de maneira prevalente, ‘dentre todas as outras imagens relacionadas ao desejo da mulher’. 

Segundo Lacan, o falo é um instrumento lógico e um elemento mítico. Ao ser tomado no jogo 

simbólico, pode ser recombinado, isto é, ‘ser fixo e mobilizável’, circulando como um elemento 

de mediação (LACAN, 1956-1957, p. 272). É preciso que haja uma organização do imaginário 

em mito, para que a passagem do imaginário ao simbólico seja alcançada pela criança. É 

necessário que haja um caminho coletivo para que exista uma construção mítica verdadeira. A 

função do mito é dar suporte à situação social do mundo, mas sem deixar de embasar a construção 

de pontos de vista pessoais que sejam distintos da forma coletiva (LACAN, 1956-1957). 

 Não há uma única forma ou modelo para a construção mítica do complexo de Édipo. 

A construção mítica pode ocorrer com imagens que compõem um jogo simbólico, por meio 

de ações, não havendo, em suma, uma única maneira para que ocorra a transposição para o 

simbólico. É preciso que a construção mítica evoque, entretanto, os sistemas de parentesco 

(LACAN, 1956-1957).  

Os termos mínimos do esquema do complexo de Édipo não são apenas três. Há 

certamente três: mãe, criança e falo. O complexo de Édipo implica, contudo, um quarto, para 

que a criança atravesse o Édipo. O quarto elemento que intervém no complexo é o pai 

(LACAN, 1956-1957).  

O pai morto e assassinado, tal como aparece no mito descrito por Freud, pode indicar 

que o complexo de Édipo comporta uma elaboração, não apenas do pai, mas do pai morto. A 

estrutura mítica do Édipo existe para que a presença do pai se torne absoluta, para que exista 

um amor supremo pelo pai. Para que o pai seja eternizado e se fixe ‘numa realidade 

perdurável’ (do ser como ausente) é preciso que o pai tenha sido inclusive assassinado, 

implicando ‘o sacrifício’ de seus ascendentes. A morte passa a ser um dos temas subjacentes 

do complexo de Édipo, sendo abordada por Lacan (1956-1957).  

Ao relacionar o pai ao significante que ordena o simbólico (Nome do Pai), Lacan 

associa a morte (‘trazida pelo significante’) ao pai morto no complexo de Édipo. A 

possibilidade de ‘supressão do vivido’, ‘a última palavra da vida, do fluxo das emoções e da 

libido’ (LACAN, 1956-1957, p. 47) é o que está em pauta no significante. A linguagem, 

instalada e estruturada por significantes, é porta-voz da história da humanidade, ainda que esta 

esteja há muito tempo esquecida. O próprio Freud teria reconhecido uma relação de 
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correspondência entre o significante e a experiência da morte. O conceito de instinto de 

morte, criado por Freud, seria de certa forma uma percepção do sujeito a respeito da vida, 

como algo ‘improvável e completamente caduca’ (LACAN, 1956-1957, p. 50). O complexo 

de Édipo não depende inteiramente das experiências de vida do sujeito. Como o significante 

indica um discurso já existente no mundo, é necessário que a criança se aproprie, de certa 

forma, do passado existente anteriormente ao seu nascimento. 

Lacan (1956-1957), apoiado no texto de Freud, Além do Princípio do prazer, sugere 

que ao longo do complexo edípico: 

[...] o sujeito é levado a se comportar de uma maneira essencialmente 
significante, repetindo indefinidamente algo que lhe é, propriamente falando, 
mortal. Inversamente, assim como a morte está ali refletida no fundo do 
significado, também o significante toma emprestado toda uma série de 
elementos que estão ligados a um termo profundamente envolvido no 
significado, a saber, o corpo [...]. (LACAN, 1956-1957, p. 50). 

 

A morte apareceria no complexo de Édipo tanto pelo lado do simbólico, o significante 

se inscreve na história do sujeito, comportando um passado que inclusive já 'morreu', quanto 

pelo viés da filiação. Afiliar-se implica uma “equação traumática”, pois, nesse processo, é 

preciso “(...) substituir quem se ama e de quem se depende para poder aceder a uma 

identidade pessoal e social” (BAIRRÃO, 2005a, p. 96). 

O medo da castração do pai, ao ser interpretado pelo avesso, pode ser entendido como 

um pedido de proteção ao pai contra o fato da morte: “o temor da perda de um objeto amado, 

o receio de uma punição, poderiam recobrir a angústia da perda de si, o temor de morrer” 

(BAIRRÃO, 2010, p. 419).     

O mito do Édipo, além de operar uma elaboração da função paterna para que o filho se 

aproprie do Nome do Pai, pode ser ainda, uma elaboração da própria morte (BAIRRÃO, 

2010). 

 

1.3 A TRANSFERÊNCIA EM PESQUISA DE CAMPO 

Em primeiro lugar, cabe sinalizar o desafio que tem sido pensar a análise da transferência, 

como técnica aplicada a um campo social. Circunscrita à clínica psicanalítica, a análise da 
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transferência costuma ser empreendida com meticulosidade, permanecendo, por esse motivo, 

restrita a apenas este contexto. Não pretendo fazer um uso inadequado de conceitos que vêm 

sendo lapidados pela psicanálise há um bom tempo. A ideia de fazer uso da transferência na 

análise desse trabalho surgiu com o início da pesquisa e um dos indicativos que tive, de que esta 

seria uma boa ferramenta, foi perceber a construção simbólica de um lugar, sendo realizada, aos 

poucos, pela família, para mim. Chego como pesquisadora, mas sou recebida como filha da Casa. 

De filha, passarei a ser alguém que cuida, pois, sou integrada à instituição Abrigo, mantida pela 

família. A entrada na instituição foi previamente sinalizada pelas entidades espirituais locais e o 

trabalho que desenvolvi no Abrigo passou a ser mantido (‘supervisionado’, como se diz na 

Psicologia) por elas. Ao seguir as orientações fornecidas, tenho a chance de repensar, não apenas 

‘minhas’ teorias, mas de sentir o que é ser filha da casa. Noto, com o tempo, a existência de 

semelhanças e, claro, diferenças entre minha história e a de outras pessoas que ali chegaram. Meu 

movimento na pesquisa se estruturou entre um ir e vir do terreiro para a instituição e vice-versa. 

Vou aprendendo nessa transição, a observar o lugar ocupado pelos demais e pelos ancestrais. A 

instituição e o terreiro são espaços públicos, observo, entretanto, que são ali que os laços de 

família se solidificam. Apreendo, com o tempo, o ‘saber cultural’ do terreiro, a respeito do 

cuidado a ser prestado às crianças e percebo-o sendo colocado em prática na instituição, inclusive, 

por mim. Ouço histórias de familiares das crianças da instituição, de amigos, voluntários, 

funcionários. Observo a atuação dos profissionais do judiciário quando lidam com as crianças e 

com os adolescentes da instituição. Identifico, com o tempo, um discurso mais ou menos padrão 

dos setores vinculados ao Estado. Surge, então, a dúvida: o que isso tudo tem a ver com a análise 

da transferência? Bem, tenho delineado lugares, sinalizo discursos que em algum momento se 

entrecruzam... Qual a relação desta com a teoria apresentada? O complexo de Édipo pode ser uma 

ferramenta de análise adequada para este tipo de estudo, contexto e família? O que é ser mãe, pai 

e filho, perguntaram-me as crianças da instituição. Será que a psicanálise lacaniana responde? A 

teoria não pode ser utilizada como mera reprodução.  

Embora, uma revisão completa a respeito do fenômeno da transferência não tenha sido 

realizada, abordo o fenômeno sob um tripé, mantido de certa forma por Lacan ao longo de 

toda sua obra. Lacan articulou o amor, o desejo e a angústia vivenciados nas fases do 

complexo de Édipo ao fenômeno da transferência. Com base nessas reformulações, pensou 

também a função do analista. 

Para situar a angústia, presente na transferência, Lacan primeiramente a distinguiu do 

desejo. Na relação do sujeito com o Outro, a angústia aparece não devido ao desaparecimento 

do objeto de desejo. A angústia aparece com a aproximação do objeto de desejo que o próprio 
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desejo dissimula. Em outras palavras, a angústia emerge da ‘verdade do desejo’ e do que nós 

não sabemos do desejo do Outro (LACAN, 1961-1962, 232). A angústia do sujeito no 

complexo de Édipo está relacionada ao medo da castração e por isso, na transferência, a 

angústia aparece sob a forma da pergunta: o que ele pode estar querendo de mim?  

O falo como instrumento do desejo tem um valor decisivo, estando implicado no temor 

produzido pela angústia. A angústia, sinaliza Lacan, é ‘uma angústia de nada’. É do ‘nada pode 

ser’ que o sujeito deve se proteger. O desejo se constrói por sua vez neste caminho em que há algo 

que ameaça o sujeito, ou seja, a princípio, o falo. Daí a facilidade de confundirmos o desejo com a 

angústia. A angústia pertence ao domínio do ‘não ser’ (LACAN, 1961-1962, p. 233), o desejo ao 

que ‘pode ser’. O Outro para o sujeito é o ‘ser que não é ou que está para ser’. O Outro pode ser, 

portanto, tanto fonte de angústia quanto suporte do desejo, se colocando em última instância como 

significante puro da lei. O Outro se define como metáfora da interdição, pois: “Dizer que o Outro 

é a lei ou que é o gozo enquanto proibido, é a mesma coisa” (p. 239). 

Se não é possível conhecer o desejo do Outro, é possível conhecer os seus efeitos. A 

posição do Outro, numa análise, é ocupada pelo analista. Este, entretanto, não é o Outro, não é 

um ser superior, o analista é apenas o parceiro do analisado. O sujeito na transferência busca, 

entretanto, pela ‘verdade do Outro do analista’. O analista é implicado na transferência do 

paciente como aquele que tem ‘o objeto fundamental’. Este seria, segundo Lacan, um efeito 

legítimo da transferência, pois, para que o analisado possa articular e subjetivar o que seja da 

ordem do desejo, é preciso que o analista sustente essa posição, chamada na psicanálise 

lacaniana de ‘sujeito suposto saber’. 

Assim como a própria psicanálise, o fenômeno da transferência pode ser pensado 

como uma experiência dialética (LACAN, 1998). O diálogo no decorrer da análise decifra 

progressivamente a disposição dos lugares e a função dos personagens que o analista é 

chamado a ocupar. O analista se integra à análise como pessoa, mas é na qualidade de 

elemento significante do discurso que ele é operado pelo analisado. A intersubjetividade 

criada, por um lado, pelo analista, e por outro, pelo analisado, dá a estrutura fundamental para 

a transferência. Segundo Lacan, é por meio dessa ‘estrutura mínima’, que a decifração da 

história do sujeito pode ser alcançada (LACAN, 1960-1961). 

No decorrer do fenômeno da transferência, o analista pode encontrar, com alguma 

frequência, o ‘eu dele’ na pessoa do analisado. A transferência do paciente é construída com 

os sentimentos experienciados tanto pelo analisado quanto pelo analista no decorrer da 

análise. É por essa razão que se insiste na necessidade, dos pretendentes a psicanalistas, 
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passarem por uma análise didática prolongada. Entende-se que a falta de análise do analista 

pode ser nociva ao analisado. Os ‘pontos cegos’ do inconsciente do analista são a fonte de 

preocupação, pois são esses pontos que podem levá-lo a cometer erros mais ou menos graves 

com os pacientes. As percepções mais decisivas do analista decorreriam, entretanto, desse 

encontro em que há uma comunicação direta entre os inconscientes do analista e do analisado 

(LACAN, 1960-1961).  

Um dos objetivos fundamentais da análise é a subjetivação das faltas apresentadas 

pelo analisado. O analista segue o caminho traçado pelo analisado para sustentar e rearticular 

a demanda de amor e de desejo que emergem na relação de transferência. Dessa maneira, o 

analista não é e é objeto de desejo do analisado, não é e é objeto de amor, não é e é fonte de 

angústia para o mesmo. Para trabalhar a transferência é preciso fazer as distinções necessárias, 

mas, não entre o que seja ou não realidade, por exemplo. É preciso sustentar as demandas de 

amor e de desejo do analisado para rearticulá-las numa determinada ordem simbólica. O 

analista, como elemento mediador, dá sustentação e ajuda a rearticular a ordem simbólica. 

Opera, sob certo sentido, tal como o Nome do pai. Na transferência, o analista não deve se 

tornar pai ou mãe do paciente. Não é isso que se espera do analista ou de uma análise da 

transferência. O que se espera é que o analista ‘jogue o jogo’ para então diferenciar os 

elementos da situação para que, aos poucos, a função do Nome do Pai possa ser operada pelo 

analisado. 

Lacan foi crítico, de certa forma, das análises didáticas muito prolongadas. Sublinhou 

que não há como elucidar por completo o inconsciente de alguém, ainda que se tente 

exaustivamente. Quanto mais o analista for analisado, mais propenso ele estará a ser 

francamente amoroso ou a ser tomado por estados de aversão ou de repulsa quando em contato 

com as particularidades do paciente. Se esta postura não parece ser a mais adequada, a apatia, 

como tentativa de se manter insensível às seduções do analisado, por exemplo, também não 

seria a solução. De um modo geral, a apatia do analista costuma indicar que o mesmo está 

tomado por um desejo mais forte do que aquele que vem sendo manifesto na transferência do 

analisado. Em suma, o que Lacan quis argumentar é que a contratransferência não precisa mais 

ser considerada uma imperfeição na situação analítica. Tudo o que se passa numa sessão de 

análise pode ser trabalhado para o desenvolvimento da própria análise. A contratransferência 

pode ser um problema se o analista for afetado ao ponto de não reconhecer ter sido e se tornar o 

paciente do ‘mau objeto’ projetado nele. Caso continue a ser ‘o receptáculo da projeção em 

causa’, a sensação do analista costuma ser a de ter se tornado um objeto estranho. É possível, 

entretanto, desatar aquilo que se apresentou como um impasse aparente na situação analítica, 
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quando os efeitos da contratransferência podem ser por sua vez reconhecidos. Neste caso, o que 

fora até então considerado um desvio passa a ser utilizado de uma maneira instrumental na 

análise. (LACAN, 1960-1961). 

A constatação de uma participação efetiva do analista, não significa, por outro lado, 

que o mesmo deva procurar intervir de maneira voluntária e recorrente na análise. A 

experiência dialética que caracteriza o fenômeno da transferência não pressupõe que o 

analista sempre diga ‘algo dele’ na análise. O analista não precisa compreender o analisado. O 

critério para que o analista assuma sua posição é justamente saber que ele não compreende ‘e 

que não é absolutamente necessário que ele compreenda o analisado’. O que o autor quer 

dizer, é que é preferível que o analista saiba que ele não compreende o analisado para que sua 

confiança não seja grande demais. Além disso, o que se busca alcançar numa análise é 

justamente o que não se compreende. O analista pode até saber o que é o desejo, mas não sabe 

o que o sujeito que chegou até ele, deseja. É preciso evitar, segundo Lacan, o excesso de 

‘relações de realidade’ (LACAN, 1960-1961, p. 195). O autor parece sinalizar que, para o 

analista lidar com a angústia de castração de seu paciente, é preciso que ele reconheça a 

angústia de castração de sua posição de analista. A dialética que se coloca em jogo na 

transferência não deixa de ser a dialética comportada pelo símbolo fálico. As ambiguidades, 

os caminhos e desvios, comportados pelo falo vão se diferenciar de um paciente para o outro. 

Assim, o analista deve sustentar um ‘não-agir positivo’ para que ocorra ‘a ortodramatização 

da subjetividade do outro’ (LACAN, 1998, p. 225). 

A transferência é uma experiência. A prioridade deveria ser entender que toda a 

experiência do inconsciente se fez (e se faz) com o inconsciente do Outro. A comunicação 

inconsciente emerge do ato de enunciação e não do enunciado. A enunciação se manifesta ‘na 

ligação íntima que existe com as palavras’, mas, não está exatamente nas palavras. A enunciação 

está no que as palavras evocam.  

A linguagem, por sua vez, por ser articulada no discurso comum, indica que ‘o sujeito do 

inconsciente pode ser encontrado do lado de fora’. Um lado de fora ‘que reúne seus pensamentos 

mais íntimos’ e que escoou, portanto, para o lado de fora. Esse lado de fora não é imaterial, pois 

toda sorte de coisas está do lado de fora para representá-los. Os pensamentos mais íntimos não 

estariam na cultura, mas na linguagem (LACAN, 1961-1962, p. 101). A linguagem, ‘como 

substância, corre as ruas’ e dessa forma, o sujeito pode ser encontrado no ‘sopro da palavra’. Há 

um jogo de signos em liberdade na linguagem e este interfere nas coisas reais. O inconsciente não 

está na linguagem falada. O estatuto do inconsciente está num outro nível, num nível mais 
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elevado, radical, no nível da emergência do ato como enunciação. O inconsciente faz por sua vez 

um esforço para se fazer conhecer. O inconsciente ‘sai’. Ao sair, ‘ele está em casa’. O universo do 

inconsciente é estruturado pelo discurso, não está exatamente na fala, mas na estrutura da fala (no 

discurso).  

O pré-consciente estaria na mesma estrutura. A diferença deste com o inconsciente, é que 

o consciente faz a leitura dos signos (LACAN, 1961-1962, p. 102). A consciência funciona como 

‘a película de superfície dos órgãos sensoriais’. A consciência filtra, se abre e se fecha para reter o 

‘índice de qualidade’ do que se constituiu, para o sujeito, realidade. A consciência é o que permite 

ao sujeito apreciar o estado em que ele se encontra, para que o mesmo perceba, por exemplo, se 

não está sonhando. A consciência, segundo Lacan, reflete ‘a busca do coração do sujeito pelos 

próprios pensamentos’; esta busca se dirigiria ao discurso já existente do lado de fora (LACAN, 

1961-1962, p. 103). Esse seria o primeiro nível de captura do sujeito no fenômeno da 

identificação, por meio do qual o sujeito busca o reconhecimento de si no Outro.  

A função do amor é ser, em suma, “a mais profunda, a mais radical, a mais misteriosa 

das relações entre os sujeitos” (LACAN, 1960-1961, p. 169). O Outro, por ser perpetuamente 

evanescente, coloca o sujeito numa posição também perpetuamente evanescente: “Ora, é à 

questão formulada ao Outro, quanto ao que ele pode nos dar e ao que tem para nos responder, 

que se liga o amor como tal” (LACAN, 1960-1961, p. 172). O sujeito se dirige ao Outro para 

saber o que ‘Este’ pode ‘ter ou não’ para lhe oferecer. O amor que se manifesta na 

transferência pode ser lido pelo analista, portanto, como a busca por um bem (LACAN ). 

O que falta ao sujeito, é o que ele quer encontrar. Numa análise, há o tempo 

cronológico, mas há também o topológico, ou seja, o tempo da cadeia de significantes de cada 

sujeito. O tempo na experiência analítica tem uma dimensão igualmente dialética. Quando o 

analista maneja bem esta dimensão dialética do tempo, as inversões de sentido, as 

ressignificações do paciente costumam aparecer (LACAN, 1960-1961). 

Segundo Lacan, o sujeito procura ser interrogado. O que o sujeito interroga ao Outro 

não é se algo existe ou não ou se algo é real ou não. O que o sujeito quer saber é se ele pode 

confiar no que ele recebeu, se os signos que ele recebeu de fora são confiáveis. As questões 

que surgem daí são: “Sobre o que eu me posso fundar? O que é confiável?” Ou seja, o sujeito 

tenta se desembaraçar do que recebeu do exterior. Nomear, por sua vez, significa verificar 

antes de tudo, se algo condiz com a leitura que se está a fazer e a partir do que possa ser o 

próprio traço (LACAN, 1961-1962, p. 107).  



Introdução  |  81 

 

Pelo fato do sujeito submeter-se à marca da cadeia significante, é 
fundamentalmente instituído nele 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 – o elemento 
circunstancial, o elemento de atividade, o elemento do mais-além do termo 
no qual essa atividade desemboca - todos esses elementos, em condições 
adequadas, são capazes de poder ser tomados como equivalentes uns aos 
outros (LACAN, 1960-1961, p. 199). 

 

A transferência não se restringe a um automatismo da repetição apenas. Há uma 

demanda na transferência e, para bem situá-la, o analista procura colocá-la no ‘mais-além’, 

mas sem ficar ‘muito aquém’ da demanda. No ‘mais-além’ tem se a demanda de amor e, no 

‘nem muito aquém’, o que chamamos desejo. A função do analista se assemelha à de um 

elemento ordenador, alguém que ‘joga o jogo com o paciente’, comportando toda sorte de 

ambiguidades para que o sujeito também exista. Lacan (1960-1961) escreve que a função do 

analista é ‘ajudar o sujeito a encontrar o que existe no jogo de seu parceiro’ e afirma que para 

isso, é necessário que o analista saiba ‘o que existe na distribuição das cartas’, considerando o 

analisado um parceiro (p. 189).  

A transferência foi descrita por Freud como um ‘processo espontâneo’ e é vista na 

psicanálise como a mais essencial presença do passado. O inconsciente se encontra entre a 

percepção (pré-consciente) e a consciência. Como diz Lacan (1961-1962): ‘entre o couro e a 

carne’ (p. 105). O inconsciente é como um fluxo que emerge da concatenação dos 

pensamentos que escaparam a nós mesmos. Se, a consciência busca a coerência das 

percepções, o inconsciente busca a raiz de seu funcionamento, a identidade das percepções. A 

‘identidade das percepções’, o ‘significante original’, como o sabemos, está apagado. O 

significante original é o significante que falta na cadeia de significantes do sujeito. É o Nome 

do pai.  

O Outro, na qualidade de metáfora da interdição (-1), comporta para o sujeito o 

estabelecimento da lei. Como vimos, o Outro ‘barra’ o acesso do significante ao significado. 

Essa ‘barreira’ é o que dá sustentação à fala e às faltas do sujeito. Mais do que isso, é o que 

autoriza justamente a existência do sujeito. O Outro não tem substância, não é um sujeito, não 

é um alguém. Diante da angústia ‘do nada pode ser’ (castração), Lacan indica que o analista 

se mantenha em suspenso e jogue o jogo, não com a morte, mas com o morto (o pai simbólico 

é sempre o pai morto) (LACAN, 1960-1961, p. 188). 
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Nesta dialética da transferência, ainda que o sujeito retome o passado, a interpretação 

ocorre no ato de rememoração do sujeito no momento presente. Ao se manifestar na relação 

com alguém, o sujeito constitui uma espécie de fronteira, de anteparo, para que ocorra a 

transferência. Por mais interpretada que seja, a transferência guarda em si, tal como o 

inconsciente, uma espécie de limite irredutível. A importância da transferência está em servir 

de sustentáculo para que haja a ação da fala no sujeito. O passado que se reproduz no ato da 

transferência não é mera reprodução, é enunciação. Como tal, a transferência é um ato 

essencialmente criador: “Há uma fonte de ficção na transferência através da qual, o sujeito 

fabrica, constrói alguma coisa” (LACAN, 1960-1961, p. 176). A busca do sujeito por uma 

verdade, que jamais se completa e que não se torna nunca de todo verdadeira, pode indicar a 

busca por uma solução ou até mesmo por ‘uma absolvição’, escreveu Lacan (1960-1961, 

p.178). 

É evidente a relação estabelecida pelo autor entre a transferência e o Complexo de Édipo. A 

transferência parece ser o reverso do processo de identificação. O que foi vivido na identificação 

(anteriormente e ao longo do complexo de Édipo) e se alojou sob a forma inclusive de um sintoma, 

é o que se repete na transferência: “Ora, na análise, existem com certeza repetições ligadas à 

constante da cadeia significante no sujeito. Essas repetições devem ser estritamente distintas daquilo 

que podemos chamar de transferência [...]”. (LACAN, 1960-1961, p. 177).  

Segundo Lacan (1998), a dificuldade do analista reside muitas vezes neste ponto. O 

sintoma foi definido pelo autor como “o significante de um significado recalcado da consciência 

do sujeito” (p. 282). O sintoma é uma mensagem que pode ser decifrada por manter a latência 

significante que sustenta seu sentido e sua significação. O sintoma sustentaria uma fala, portanto, 

que pode ser libertada (LACAN, 1998, p. 270). O sintoma é estruturado como uma linguagem e, 

assim, participa dela e de suas leis. É, também, fala dirigida ao Outro, lugar de onde o sujeito 

recebe o sentido, isto é, “sua própria mensagem de forma invertida” (LACAN, 1998, p. 299). O 

sintoma pode ser decifrado por meio da articulação da cadeia de significantes, ao que esta desliza 

e desdobra os significantes recalcados associados inclusive ao sintoma. Em outras palavras, ao 

fazer deslizar e desdobrar os significantes recalcados, decifra-se igualmente o sintoma. Mas, o 

paciente não discursa apenas a respeito de seu sintoma. Ao procurar pelo analista, o analisado 

busca por meio da rearticulação de sua fala existir como sujeito. 

Lacan afirma que no transcorrer da análise, a posição do analista passa de um objeto 

para a de um dejeto. O analista ficaria como o resto, como o que sobrou da operação 

simbólica do analisado. Já a posição do analisado, ao final da análise, seria a de um sujeito 
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castrado. Mas ser castrado, como vimos no complexo de Édipo, não significa ter se tornado 

‘impotente’. O complexo de castração vivenciado pelo sujeito o inseriu em uma ordem 

simbólica. Na medida em que o sujeito se revê em sua inscrição (esse processo ocorre ao 

longo de toda a vida), ele se reinscreve como sujeito, podendo vir a se tornar, assim, ‘mais 

sujeito’.  

 

1.4 A UMBANDA E A ANCESTRALIDADE AFRO-BRASILEIRA 

Em “A morte branca do feiticeiro negro”, Ortiz (1991) procura mostrar como os 

integrantes da umbanda buscaram legitimar a religião e se integrar à sociedade brasileira a 

partir principalmente da década de 30. O movimento de maior integração social da umbanda a 

partir desta década poderia ser mais bem compreendido, segundo ele: “se abordássemos 

conjuntamente um problema mais genérico, o da mudança cultural” (p. 12).  Para seguir nessa 

direção, o autor trabalhou com o conceito de aculturação desenvolvido por Linton, Redfield e 

Herskovitz, definido como: “(...) um conjunto de fenômenos que resulta do contato direto e 

contínuo entre grupos de culturas diferentes, o que acarreta mudanças subseqüentes nos tipos 

culturais de cada grupo” (ORTIZ, 1991, p. 12). Esta definição teria sido modificada pelos 

autores (Linton, Redfield e Herskovits) alguns anos depois por se entender que o processo de 

aculturação poderia ocorrer independentemente ‘de um contato direto e contínuo’ entre os 

grupos. A ideia central da definição, entretanto, teria continuado a mesma (ORTIZ, 1991, p. 

12). 

Essa definição se pautava, segundo o autor, na concepção de cultura adotada pela 

escola culturalista norte americana, pois: “(...) a ideia de autonomia da cultura, que caracteriza 

a escola culturalista, aparece explicitamente na definição dos fenômenos dos contatos 

culturais” (ORTIZ, 1991, p. 13). Propondo uma mudança de foco, o autor (apoiado na crítica 

do sociólogo Balandier, 1970) argumenta que a observação e a análise dos fatos do grupo em 

questão não precisariam ocorrer “sob a ótica exclusiva da tradição”: 

O fenômeno da aculturação deve portanto ser analisado como parte 
integrante da sociedade global, e não, como o propunha Arthur Ramos, a 
partir de um ‘ponto zero’ da comunidade de origem em direção à 
comunidade atual. A crítica de Balandier é de grande importância: por um 
lado, ela situa o contato cultural, por outro, evita o erro da escola culturalista, 
que considera a cultura como um sistema autônomo. Recusando separar o 
que se encontra unido, o autor aborda a mudança cultural em termos de 
‘fenômeno social total’ (ORTIZ, 1991, p. 14). 
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Mais adiante, Ortiz (1991) ponderou que: “Nesta dialética entre social e cultural, 

observaremos que o social desempenha um papel determinante” (p. 15). Por essa razão, ‘a 

mudança cultural’ da umbanda deveria ser analisada segundo os ‘quadros sociais da 

aculturação’.  

Segundo o autor, a capacidade de ‘reinterpretação, adaptação e fusão’ da umbanda 

seria também indício de um fenômeno de aculturação instalado nessa religião: “Neste 

processo de química religiosa reencontraremos os mecanismos que caracterizam o fenômeno 

da aculturação: reinterpretação, adaptação, fusão” (ORTIZ, 1991, p. 14). Este movimento de 

reinterpretação, adaptação e fusão seria um reflexo da busca por legitimação, por parte dos 

novos adeptos da religião, para que ocorresse uma integração da religião ‘na sociedade branca 

brasileira’. A confirmação desta tendência poderia ser percebida por meio das mudanças 

ocorridas nos rituais e no posicionamento dos umbandistas, uma vez que, a partir da citada 

década, estes teriam afastado-a das práticas de influência africana, presentes até então 

(ORTIZ, 1991). 

A primeira questão, ou a que mais me chamou à atenção foi a interpretação formulada 

pelo autor, de que a capacidade de ‘reinterpretação, adaptação e fusão’ da religião poderia 

sinalizar um processo de aculturação instalado. A segunda diz respeito à falta de precisão do 

conceito, ou seja, do que se entende por um fenômeno de aculturação. O termo indicaria uma 

perda ou uma mudança cultural? Ambas as ideias (de perda e de mudança) são desenvolvidas 

ao longo da obra, mas sem que ocorram distinções mais claras a este respeito. 

Ao pensar na primeira, o que me questionei foi se a capacidade ‘de reinterpretação, 

adaptação e fusão’ dessa religião, colocada numa ordem inversa, ou seja, como um 

movimento talvez, de fusão, adaptação e reinterpretação não poderia revelar um resultado 

igualmente inverso. Isto é, a capacidade de fusão não poderia indicar a existência de uma 

forma cultural de apreensão ou ainda, a presença de um movimento de ‘incorporação’ da 

realidade social colocada em questão? O que se entende por ‘adaptação’, não poderia ser uma 

reflexão, em ambos os sentidos do termo, a respeito dessa realidade? Na ‘reinterpretação’ 

pode ser que exista a produção de novos olhares, ou seja, novas significações por meio das 

experiências vivenciadas nas etapas precedentes. Em suma, a emergência das contradições da 

sociedade brasileira no culto umbandista não significa, necessariamente, que essa religião 

passou por um processo de aculturação (entendido como perda das raízes africanas).  
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Com o fim do regime escravocrata no final do século XIX era comum e, 

compreensível, que no início do século XX, se continuasse pensando a respeito das 

consequências da escravidão. O termo aculturação começou a ser utilizado para denunciar os 

efeitos da dominação branco-europeia sobre as demais nações e populações, incluídos os 

africanos. No Brasil, análises foram feitas igualmente nessa direção. A umbanda é vista por 

Ortiz (1991) como uma religião que acompanha as mudanças sociais da sociedade brasileira, 

enquanto o candomblé, uma religião mais antiga, como aquela que sustenta as raízes africanas 

em solo aparentemente menos dominado por outras influências culturais: 

Não foi portanto um acaso, se a memória coletiva negra resistiu melhor 
ao impacto do mundo branco nas grandes metrópoles nordestinas que 
receberam um afluxo considerável de mão-de-obra escrava. Salvador e 
Recife são, ainda hoje, centros onde os cultos africanos sobrevivem, 
encontrando sua possibilidade de expressão nos candomblés e xangôs 
tradicionais (ORTIZ, 1991, p. 26). 

 

A umbanda, condensada no sudeste brasileiro, teria partido de um movimento de 

formação e de manutenção oposto: 

Os elementos genuinamente africanos, ou melhor, afro-brasileiros, são 
rejeitados por esta camada de intelectuais, que são justamente os criadores 
da religião Umbanda. A cor preta é, desta forma, reinterpretada de acordo 
com os cânones de uma sociedade onde a ideologia branca é dominante 
(ORTIZ, 1991, p. 34).  

 

Na região sudeste, o que também teria contribuído para o movimento de 

‘embranquecimento’ da umbanda seria o fato do “imigrante branco, próximo do negro” cada 

vez mais: “penetrar fisicamente no universo afro-brasileiro, e apoderar-se muitas vezes da 

chefia do culto” (ORTIZ, 1991, p. 39). Há outros fatores sociais sinalizados na obra do autor 

que ‘explicariam’ os efeitos da suposta continuidade da dominação do universo simbólico do 

branco sobre o do negro na umbanda.  

Passados, entretanto, mais de oitenta anos de existência, a umbanda não possui ainda 

em seu panteão entidades espirituais predominantemente portuguesas, italianas ou espanholas 

que pudessem revelar ‘uma síntese’ da classe media branca do sudeste concretizada em seu 

panteão. Maria Padilha, Pombagira na umbanda, pode ser uma referência de histórias 

portuguesas e espanholas (MEYER, 1993), mas personagens ou costumes europeus ainda não 

predominam na religião. ‘Quem’ tem ocupado e permanecido no topo da hierarquia do 
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panteão, desde o surgimento da religião, têm sido as entidades do tipo preto-velho e caboclo 

(‘representantes’ das etnias africanas e ameríndias). As primeiras entidades a serem saudadas 

na umbanda são ainda os exus e as pombagiras, ambas reconhecidas como entidades de raízes 

africanas (AUGRAS, 1989; TRINDADE, 1985). De lá pra cá, personagens nordestinos tais 

como Zé Pelintra, negro pernambucano que ‘se tornou carioca’ ‘migram’ para a região 

sudeste e a linha dos baianos, neste mesmo movimento, ‘traz’ para a região o modo de ser do 

negro baiano (MACEDO e BAIRRÃO, 2011, p. 215). 

Segundo Ortiz (1991), a entrada de pessoas brancas no universo simbólico dos negros, 

teria levado os fiéis a valorizarem cada vez mais o saber obtido por meio da escrita e não o 

que se transmite oralmente tal como se espera, quando há a preservação da raiz cultural 

africana. 

A Umbanda rompe com este modo de conceber o mundo, 
transformando-se a participação religiosa em aquisição de saber. Se o 
candomblé se caracteriza pela ausência de escritos teológicos, forma de 
conhecimento que se opõe à transmissão da força mística, na Umbanda este 
tipo de literatura passa a ocupar um lugar de destaque (ORTIZ, 1991, p. 
178). 

 

Barber4, antropóloga especialista em cultura africana, faz ponderações a respeito dessa 

suposta incompatibilidade existente entre a cultura oral africana e a escrita. Conclui que a 

dicotomia entre a escrita e a cultura oral pode ser um pouco exagerada. O que caracteriza a 

tradição oral é o ato de recriação. Segundo a autora, os africanos não estão interessados em 

serem fluidos ou improvisadores, o que eles querem é se sentir vivos. O ato de recriação pode 

estar presente, assim, tanto na escrita quanto na performance: “A definição de texto é 

literalmente tecer, tramar, urdir, trançar, entrelaçar, e daí compor, construir, fabricar, instituir; 

todas as criaturas humanas produzem textos orais ou escritos. Todos podem e deixam uma 

marca, um traço” (BARBER, 2008). A textualidade se produziria com a convergência das 

palavras. Segundo a autora, a memória se preserva na cultura africana tanto por meio da 

escrita quanto através dos cantos, das falas etc. O jogo da adivinhação por Ifá (conhecido no 

Brasil como jogo de búzios), por exemplo, combinaria o que os estudiosos têm chamado por 

tradição e modernidade. Segundo Barber, há um texto no jogo de búzios: a ideologia de Ifá. 

Por ser recriado a cada leitura, este instituiria, aos poucos, no corpo do homem ‘o corpo 

completo’ de Ifá. 

                                                            
4 Palestra proferida pela Profa. Karin Barber dia 09-08-2008 – Casa das Áfricas – São Paulo – SP. 
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É claro que o médium possui um saber prático que lhe advém 
diretamente da experiência mística do dia-a-dia do terreiro, mas a força do 
axé desaparece. (...). A palavra “aspirada”, “o hálito que dá vida à matéria 
inerte”, a força sagrada que se transmite aos objetos pela realização do ato 
mágico, são aprisionados na e pela escrita. (...) O livro implanta assim uma 
nova forma de dominação: a racional; o saber africano é desta forma 
assimilado ao não saber, e se presta à interpretação pelo conhecimento 
erudito que se exprime através da escrita (ORTIZ, 1991, p. 179). 

 

É verdade que a literatura umbandista tem crescido. Mas, esse tipo de escrita não tem 

eliminado protagonismos e nem tem sido capaz de aprisionar os rituais. Os livros não 

abrangem tudo o que acontece num ritual de umbanda e os praticantes, assim como os 

sacerdotes escritores, sabem disso. Os livros mais aplacam a ansiedade especialmente dos 

iniciantes por nada ou pouco saberem a respeito de sua religião. Martins (2011) percebe em 

sua pesquisa, o baile dado pela linha dos encantados quando um dirigente de culto insiste em 

utilizar os símbolos presentes nos rituais, usando manuais de decodificação. Na umbanda, a 

palavra continua ‘dando vida’ aos objetos e ao corpo dos médiuns (PAGLIUSO e BAIRRÃO, 

2010).  

O que me pergunto quando penso nessas questões é: o que é ser negro, o que é ser 

branco? Ter uma apreensão racional inclusive a respeito do que quer que seja significa ‘abrir 

mão das raízes’ e deixar de ser negro? 

Os cultos de possessão, segundo Lambek (1981), apresentam ‘um coerente sistema 

simbólico’. A mediação do comportamento se faz na possessão por ‘estruturas de 

pensamento’, as quais integram uma dimensão coletiva à pessoal e vice-versa. Os espíritos se 

apresentam como “elementos incorporados da cultura periférica, do passado e das culturas 

intrusas e de vizinhança, os quais podem se combinar de uma maneira intrigante e 

surpreendente, maneira esta que Lévi-Strauss (1966) chamou de ‘bricolage’” (LAMBEK, 

1981, p. 9). A capacidade plástica dos rituais da umbanda sinalizada frequentemente pelos 

estudiosos desta religião (CONCONE, 1987; TRINDADE, 1985; MAGGIE, 2001; 

NEGRÃO, 1996) não parece indicar o predomínio de uma dimensão racionalista nessa 

religião. 

Cogita-se a hipótese dessa religião apresentar uma interpretação em parte romanceada 

da identidade brasileira. Segundo Rotta (2010), há uma concordância entre as comunidades 

umbandistas e os acadêmicos, de um modo geral, em associar a linha dos caboclos ao 
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indígena brasileiro. A interpretação dos caboclos teria a influência de uma matriz africana 

(CARNEIRO, 1964; SANTOS, 1995; PRANDI, VALLADO e SOUZA, 2001). Adaptada à 

realidade brasileira, o índio apareceria, contudo, de maneira idealizada nos rituais. Dada à 

falta de conhecimento concreto do indígena, a imagem dos caboclos estaria atrelada às que 

foram propagadas nos romances indianistas do século XIX (CARNEIRO, 1964; SANTOS, 

1995).  

Dessa forma, essas entidades não veiculariam precisamente vivências 
históricas, relacionadas com os ancestrais ameríndios. (...) no caso do 
caboclo, o que estaria em jogo não seria uma memória de antepassados 
ameríndios, mas uma representação do outro, cuja referência básica é o índio 
brasileiro, um índio que a população imagina conhecer (ROTTA, 2010, p. 
37). 

 

Entretanto, mesmo nos ritos em Angola, Ribas (1975) encontra a ‘presença’ dos 

‘Quitutas’: seres espirituais terrestres que vivem nas matas, próximos dos rios, cacimbas, 

montes, rochas etc. Segundo Rotta (2010), a linha dos caboclos operaria na umbanda 

‘sentidos de pertencimento’ que podem ser, desde a uma família concreta, como a uma nação: 

a ancestralidade dos médiuns apareceria sendo reeditada “tanto no sentido imediato (com os 

pais concretos) quanto de uma forma mais ampla, numa linhagem ou afiliação indígena 

mítica” (ROTTA, 2010, p. 118). 

Na medida em que alguns autores descrevem as entidades caboclas 
como relacionadas às campanhas nacionais pela Independência, pode-se 
pensar em sentidos de liberdade, amadurecimento (desprendimento do pai-
metrópole) e constituição de um lugar no mundo. Ainda a suposta influência 
da imagem idealizada do índio brasileiro na construção dos tipos caboclos 
relaciona-se com seu potencial em incitar seus fiéis a uma consumação de 
ideais acalentados pessoal ou coletivamente, que deve passar pela reedição 
de figuras ancestrais, tanto particulares (pais concretos), quanto ‘nacionais’ 
(ROTTA, 2010, p. 134). 

 

A estratificação hierárquica da umbanda foi analisada por Ortiz (1991) como um 

reflexo da pirâmide social brasileira: 

Basta analisar mais de perto o sistema religioso para constatar a 
semelhança estrutural entre pirâmide social e pirâmide espiritual. Encontra-
se, no alto da pirâmide, um número bastante reduzido de espíritos que 
participam da graça divina, enquanto na base situam-se 99% dos operários 
espirituais que tentam desesperadamente ascender. O mundo religioso 
fornece um retrato fidedigno da miserável condição da classe baixa 
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brasileira, diante de poucos privilegiados que participam das delícias celestes 
(ORTIZ, 1991, p. 120).  

 

Ribas (1975) descreveu algumas das classificações existentes nos ritos angolanos por 

meio das quais, os entes sobrenaturais aparecem divididos em soberanos e intermediários. Os 

intermediários se subdividiriam, por sua vez, em superiores, auxiliares e serviçais:  

Zâmbi é Deus, o Criador, o Autor da existência e de suas características 
dominantes – o bem e o mal. Conquanto seja o Ente Supremo, não rege 
directamente os destinos do Universo. No tocante ao nosso planeta, serve-se 
de intermediários os demais entes sobrenaturais. Em face das atribuições de 
que se revestem, assumem o caráter de semideuses. Por efeito desse 
privilégio, é a eles, pois, a quem os crentes se dirigem em suas emergências 
(RIBAS, 1975, p. 23). 

 

Em Angola, os calundus são espíritos de elevada hierarquia e evolução: “Representam 

almas de pessoas que viveram em época remota, numa distância de séculos” (RIBAS, 1975, p. 

26). O calundu viveu como uma pessoa e costuma ser um espírito curador, justiceiro e 

protetor. Atinge longa idade e pode ser chamado diculo, ancião, ou diculundundo, ancião de 

mais avançada idade. Esses espíritos são transmitidos por herança e ‘atuam’ nos viventes, 

formando ‘uma família espiritual’ em torno das pessoas que os recebem (RIBAS, 1975, p. 26-

28). 

O que vai caracterizar a macumba não é mais o santo protetor, o orixá 
africano, mas um “espírito familiar que desde tempos imemoriais vem 
invariavelmente se encarnar no umbanda”. No terreiro este espírito é 
considerado o de Pai Joaquim, velho antepassado da Costa da África, que 
“trabalha” na tenda há 24 anos. (ORTIZ, 1991, p. 38-39). 

  

A presença de espíritos na umbanda é entendida por Ortiz (1991) como 

influência do kardecismo brasileiro. Segundo pesquisa realizada por Dias (2011), os 

pretos-velhos se apresentam na umbanda como ‘patriarcas de uma grande família 

espiritual’. A linha encadearia a trajetória de seus filhos formando correntes de auxílio e 

aprendizado a serem reproduzidas ‘nas relações terrenas’. Através dos saberes 

iniciáticos, os pretos-velhos liderariam, orientariam e assistiriam as comunidades das 

quais eles se ocupam, propiciando encontros e articulando histórias aos sentidos de 

continuidade e tradição por eles simbolicamente ancorados. Os enraizamentos que 

surgem por meio de uma narrativa ‘harmoniosa e coerentemente inscrita e desdobrada 
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no tempo’ dariam consistência e legitimidade à vida do homem no momento presente 

(DIAS, 2011, p. 147). 

Na ontologia banto africana os ‘pais dos homens’:  

Eles são os homens mais importantes nessa cadeia de ligação com Deus. 
Eles ocupam uma posição tão diferenciada no modo de pensar banto que eles 
não são considerados um morto comum. Eles não são mais chamados manes, 
pelo Baluba, eles são chamados de seres espiritualizados bavidye, seres 
pertencentes a uma hierarquia maior, pois participam de certo grau da força 
divina. Após estes primeiros pais vêm os mortos da tribo, seguindo a ordem 
de primogenitura. Eles formam uma corrente, através dessa ligação, cujas 
forças dos anciãos exercem uma influência vitalizante sobre a geração viva. 
(...) A vida pertence a uma hierarquia, e não segue simplesmente um estatuto 
jurídico, da mesma forma como se organiza o próprio ser, de acordo com a 
primogenitura e com a posição vital, isto é, de acordo com o seu poder vital 
(TEMPELS, 1959, p. 30). 

 

Haveria na ontologia dos bantos uma hierarquia criteriosamente fundada, a qual 

determina o lugar dos seres vivos e dos mortos, formando semelhantemente uma espécie de 

corrente de auxílio. Abaixo de Deus estão os primeiros ‘pais’, seres espiritualizados e os 

fundadores dos clãs. Na sequência destes, estão os outros mortos das tribos. A função do mais 

velho seria atuar sobre a ‘força vital’ dos viventes: 

Mas, o homem não está em suspenso no ar. Ele vive em sua terra, onde 
encontra seu ser sendo parte da força vital soberana, governa a terra e tudo o 
que vive nela: homem, animal ou vegetal. O mais velho de um grupo ou de 
um clã, é para o banto, pela lei divina, o elo de sustentação da vida, ligando 
os ancestrais e seus descendentes. É ele quem ‘reforça’ a vida de seu povo e 
de todas as forças inferiores, animais, vegetais e inorgânicas, que existem, 
crescem, ou que vivem sobre a fundação que ele provê para o bem-estar de 
seu povo. O chefe de verdade, então, segue a concepção original e política 
criada pelos clãs das pessoas, é o pai, o mestre, o rei; ele é a fonte de todos 
os viventes zestful; ele é como o próprio Deus. Isso explica o que o banto 
quer dizer quando eles protestam contra nominações de um chefe, por 
intervenções do governo, que não são capazes, em razão de sua posição ou 
força vital, de ser o elo que liga os mortos e os vivos. “Tal pessoa não pode 
ser chefe. É impossível. Nada poderia crescer em nosso solo, nossas 
mulheres ficariam sem filhos e tudo permaneceria estéril” (TEMPELS, 1959, 
p. 30). 

 

No trabalho de Dias (2011), o sangue ‘consubstanciado no vinho tinto’ aparece nos 

rituais umbandistas como um significante importante da linha dos pretos-velhos. Um de seus 

sentidos seria a formação de “‘laços de sangue’ para com uma família ou comunidade, a um 
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povo e em última instância a uma grande irmandade representada pelos ‘filhos de Deus’” (p. 

228).  

Ao que tudo indica, é a circulação do “sangue sacrificial”, em sua 
dinamicidade viva capaz de tecer “correntes”, o que realmente 
importa, de modo que o sentido do “sangue” – doar-se de “corpo e 
alma” para a consumação de um objetivo “maior” e “além eu”, 
“norte” de um caminho repleto de “subidas” que conduz a (Outros) 
lugares que transcendem a assunção de posições subjetivas 
egocêntricas e narcisistas (DIAS, 2011, p. 229). 

 

 Na ontologia banto, abaixo da categoria das ‘forças humanas’, está a dos animais, a 

dos vegetais e a dos minerais, havendo uma ordem para cada qual baseada no princípio ‘da 

energia vital’. Nessas classificações pode ser encontrada uma analogia entre um humano e um 

grupo abaixo dele. Entre um homem e um animal, por exemplo. A posição vital do homem 

em sua categoria pode ser paralela ou diferir da do animal; a analogia se estabelece quando 

ambos ocupam uma classificação relativamente igual ou diferente em suas respectivas classes. 

Um homem que ocupe uma determinada posição na sua classe pode, por exemplo, se utilizar 

da pele de um animal que esteja no mesmo nível em sua própria classe. Seres inanimados e 

minerais também são constituídos por ‘forças’ e podem igualmente doá-las aos homens 

(TEMPELS, 1959).  

Os umbandistas procuram por ‘pontos de força’ na natureza quando querem se sentir 

revitalizados. Nomes de animais, de vegetais ou de minerais são utilizados na umbanda para 

compor o nome de uma entidade ou de uma linha espiritual. Há, por exemplo, a linha do 

Caboclo Cobra Coral, do Caboclo Pedra Roxa, a linha da Cabocla Jurema, da Cabocla 

Cachoeira etc. Os pretos-velhos recebem o nome Pai José, Pai João do Congo, Pai Joaquim de 

Angola. Nessas linhas, senão os nomes, ao menos as ‘biografias’ remetem a algum lugar da 

África. É recorrente o uso das palavras, ‘pai’, ‘vô’ para as entidades masculinas e os termos 

‘vovó’, ‘vó’, ‘mãe’, ‘tia’ comporem os nomes das pretas-velhas, ou seja, das entidades 

femininas.  

Para os bantos, os mortos vivem, mas possuem reduzida energia vital e, por essa razão, 

quando eles falam dos mortos, o fazem superficialmente como se os mesmos estivessem 

numa posição externa à das coisas da vida. Mas, ao considerarem a ‘realidade interior do ser’, 

os bantos admitem que os antepassados não perderam sua influência. Neste caso, os mortos 

aparecem como tendo adquirido um conhecimento maior do que o deles (TEMPELS, 1959). 
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Os mortos têm um conhecimento mais profundo a respeito da vida, das ‘forças naturais e 

vitais’. O conhecimento e a sabedoria são igualmente considerados ‘forças vivas’, e servem, 

portanto, tanto para fortalecer a vida do homem na terra quanto para perpetuar a dos 

ancestrais (TEMPELS, 1959).  

Deus é o agente criador, ‘o sustentador das forças resultantes que existem no homem e 

nos outros seres’. O homem, por sua vez, deve sustentar as forças de vida daqueles que se 

encontram abaixou dele na hierarquia. Num sentido mais circunscrito, o homem é também 

uma ‘força causal da vida’. Segundo Tempels (1959), força vital, aumento de forças e 

influência vital são os três principais conceitos para se compreender a ‘psicologia dos bantos’. 

A ‘força viva’ que existe no homem é ‘o ser verdadeiro, completo e sublime’. O ‘elemento 

vital’ não é a mesma coisa que chamamos por ‘alma’. Os bantos não subdividem o homem em 

corpo e alma. A ontologia banto também não se assemelha ao conceito europeu de coisas 

individualizadas, existentes em si mesmas e isoladas umas das outras. A psicologia banto não 

pode conceber o homem como um individuo, uma força existente em si mesmo e que se 

mantém independentemente das relações ontológicas com os outros seres. O banto não pode 

ser um solitário. Segundo o autor, não seria um bom sinônimo, entretanto, dizer que o homem 

é um ser social (TEMPELS, 1959).  

No trabalho de Dias (2011), o homem aparece sendo descrito pelos pretos-velhos 

como ‘uma gota de água no oceano’: “O “um” é frágil, limitado e depende do “todo”; e o 

“todo” só se realiza pela “autodoação” do “um” que busca e aceita que a verdadeira “força” 

repousa em algo maior e além, que transcende a si mesmo: eis a essência da humildade” (p. 

233-234). 

O banto sente e reconhece a si mesmo como uma força vital e não tem como ser 

compreendido humano fora da interação da hierarquia de forças. Os etnólogos têm 

apresentado essas interações que regulam o relacionamento entre os seres como ‘mágica’. 

Nem o pensamento e nem o comportamento dos bantos são mágicos. O banto simplesmente 

entende que ‘a força vital’ do homem depende de sua participação maior ou menor nas 

‘forças’ de Deus (TEMPELS, 1959). 

Os exus, por incorporarem na umbanda como forças tanto ‘do bem’ quanto ‘do mal’ 

têm sido interpretados como entidades africanas já cristianizadas. 
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Para os bantos, o ‘muntu’ é um agente ativo, uma força viva pessoal que exerce uma 

influência causal vital. O ‘muntu’ tem liberdade para decidir entre um bem maior ou menor 

ou entre o bem e o mal. Os bantos entendem que os homens podem tanto ter ‘um desejo pela 

vida’ quanto um ‘desejo destrutivo’. O desejo do homem pela vida se direciona para a 

sustentação da vida por meio da manutenção da hierarquia de forças. Quando um curandeiro, 

chamado ‘nganga’, escolhe trabalhar pela vida, ele se torna um ‘doador de vida’, pois sua 

função passa a ser preservar ‘as forças vitais’ dos seres. Um homem pode ser mobilizado por 

um desejo de destruição ao sentir ódio, inveja ou ciúme. No entendimento banto, este desejo 

trará repercussões para a força vital dos seres mais fracos ou implicará numa redução do 

poder vital do próprio homem. A influência proveniente do desejo de destruição é conhecida 

entre os bantos como ‘bufwisi’ (TEMPELS, 1959). 

Quando um antepassado morto não mantém mais relações ativas com aqueles que 

estão na terra, seu ‘vigor pessoal’ está diminuído e ele pode chegar ‘a zero de energia’ vital. 

Este morto é dito pelos africanos como estando ‘completamente morto’. O ancestral precisa 

do corpo do vivente para empregar sua influência vital e continuar a contribuir com a vida. 

Quando o morto não consegue exercer essa influência, os africanos consideram ser este o pior 

dos desastres (TEMPELS, 1959).  

Na umbanda, é comum ouvir a frase ‘seus guias precisam trabalhar’, sendo dita aos 

médiuns iniciantes. Nesses momentos, pontua-se a necessidade das entidades espirituais 

atuarem em benefício da vida de outras pessoas, precisando para isso de seus médiuns. A 

justificativa costuma ser a de que o ‘guia precisa evoluir’. A ideia da evolução espiritual não é 

colocada, entretanto, numa relação ascendente como no espiritismo kardecista. A evolução 

aparece numa rede interdependente de relações composta pelos humanos, pelos ‘guias’ 

(mortos) e por seres animais, vegetais e minerais. Estes últimos podem tanto aparecer 

concretamente quanto serem interpretados, não como seres ‘divinizados’, mas como seres que 

ocupam um lugar igualmente especial, uma vez que, compõem o sistema como um todo e 

participam ‘da ordem natural da criação’. Na umbanda, animais, vegetais e minerais dão 

nome às entidades espirituais. Os vegetais e os minerais são usados na preparação de banhos 

para que o ‘princípio vital’ possa ser absorvido pelo médium.  

A ‘força vital’ dos animais, vegetais e minerais existe e deve ser utilizada para 

aumentar a ‘força vital’ dos homens enquanto eles estiverem na terra. Os bantos não 
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entendem que um ser influencia o outro, mas que a força vital de um ser afeta a força vital do 

outro (TEMPELS, 1959).  

Segundo Leite (2008) há tipos distintos de ancestrais e essas noções variam de uma 

etnia para outra na África subsaariana. O autor não se restringe a etnias do tronco banto, mas 

o seu raciocínio segundo argumenta é extensível a toda essa região do continente africano 

(África negra) e inclui, portanto, também os bantos. O que há de comum a todas é o fato da 

ancestralidade não ser concebida, segundo ele, como uma prática religiosa, pois a relação com 

os ancestrais inscreve uma forma de pensar e esta aparece já integrada às estruturas sociais. 

Os ancestrais e as divindades do culto aos ancestrais podem ser entendidos como: “(...) forças 

e energias próprias e específicas da natureza, de essências diversas (mítica ou histórica) 

explicadas e colocadas em relação com as práticas sociais segundo padrões diferenciais dos 

processos civilizatórios, caracterizados seus âmbitos de ações” (LEITE, 2008, p. 372). Em 

outras palavras, os ancestrais podem ser concebidos como ‘elementos naturais’ que compõem 

a ‘ordem social’ de uma maneira que pode ser tanto mítica quanto histórica. A dimensão que 

pode nos parecer mágica possui na realidade ‘materialidade histórica’, inclui ‘diversas esferas 

sociais’ e permanece assim ao alcance da ação humana (LEITE, 2008). 

De fato, o homem detém a possibilidade de participar do processo 
através de atos de comunicação e interação estabelecidos entre os dois 
universos. (...) Nós consideramos que os processos rituais são apenas 
momentos sintéticos – cuja importância não deve ser ignorada – de 
mecanismos mais gerais que promovem a participação plena do homem no 
conjunto da ordem natural total, reproduzindo a realidade ancestral pensada 
pela sociedade, pois tal interação parece inseparável e permanente, 
manifestando-se com naturalidade e na mesma medida de outras práticas 
sociais ou formas de explicar o mundo (LEITE, 2008, p. 373). 

 

A ligação dos homens com a dimensão ancestral tem por função promover uma ‘ação 

histórica’ sobre o que se entende por natural e com a natureza: “Para tanto é necessário saber 

como proceder, e tal fator tem por base formulações criadas pelos ancestrais ao longo do 

tempo” (LEITE, 2008, p. 373).  

O tempo é outra variável a ser considerada. ‘Princípios ancestrais’ norteiam a relação 

do homem com o tempo por este ter uma dimensão tanto natural quanto histórica e social. A 

ancestralidade reproduz no homem, por meio das instâncias sociais, a consciência de sua 

origem igualmente histórica e natural. As relações sociais, marcadas pelo tempo, são 

organizadas segundo os princípios deixados pelos ancestrais. Há o tempo destinado ao culto 
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pessoal, no qual se cuida do ‘princípio vital’, ou seja, da ‘imortalidade’ e do destino de uma 

pessoa (LEITE, 2008). O ‘princípio vital’ é herdado (como o nome diz) com o princípio da 

vida, liga-se ao nascimento no plano terrestre ou na dimensão dos ancestrais. Há o tempo 

destinado aos ritos, aos ancestrais familiares e comunitários. No culto aos ancestrais 

familiares e comunitários pode haver categorias políticas envolvidas relacionadas à 

legitimação de poder (LEITE, 2008, p. 374). Há o tempo do ‘preexistente’ e dos cultos 

agrários. Nestes, ocorre “(...) o tempo de sacralização e dessacralização da produção em 

virtude da natureza da terra, cuja essência divina estabelece a necessidade de seu próprio 

descanso nas ocasiões previstas (...)” (LEITE, 2008, p. 374). Há o tempo iniciático: no qual o 

‘todo’ propõe ‘mutações’ ao ser humano para que este passe do estado ‘natural ao natural-

social’ (LEITE, 2008, p. 374). A iniciação leva a uma “integração adequada na sociedade, 

segundo os processos engendrados pelos ancestrais para assegurar a identidade profunda e a 

organização social” (LEITE, 2008, p. 374).  

Há o tempo da iniciação do ‘novo rei’, daquele que fora designado para dar 

continuidade aos ancestrais, sendo este ‘portador de um saber esotérico’ (LEITE, 2008, p. 

374).   

Há o tempo para os movimentos migratórios e finalmente, o tempo da morte: 

(...) a sociedade elabora seu ancestral pacientemente, aguardando o desfecho 
do processo de desunião dos princípios vitais integrantes do homem em sua 
existência visível. Neste tempo, a expectativa é geral: a sociedade deve 
introduzir seu indivíduo no país dos ancestrais onde estes aguardam, os 
olhos voltados para a aldeia, a superação da desordem a fim de receber em 
sua comunidade o novo membro, dotado de uma nova vitalidade, nascida de 
sua imortalidade histórica devidamente preparada pela ação transformadora 
dos funerais (LEITE, 2008, p. 374). 

 

A ancestralidade pode selar acordos entre o homem e o uso que este faz da terra. A 

terra é valorizada pelos ancestrais por se constituir ‘fonte de vida’ e por possuir ‘forças vitais’ 

deve ser tratada e respeitada como uma divindade (LEITE, 2008, p. 373). Na visão africana, a 

terra, além de sagrada, é um espaço de ação, de concretização dessa visão do universo, 

igualmente histórica (LEITE, 2008, p. 373).  

Os ‘princípios herdados dos ancestrais’ ensinam ao homem, portanto, como proceder 

para lidar com o tempo, com a terra e com os ciclos de vida e de morte que naturalmente se 

alternam nas cadeias geracionais (LEITE, 2008). O conhecimento produzido nessa relação 
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com a ancestralidade foi dividido pelo autor em duas categorias. Na primeira, chamada 

‘conhecimento atípico’, o autor incluiu os jogos divinatórios, as sociedades secretas, as 

instâncias ocupadas por “bruxos, mágicos, médicos, músicos profissionais do uso da 

oralidade, manipuladores de elementos primordiais da natureza (...)” etc. (LEITE, 2008, p. 

375). A ‘categoria típica’ de conhecimento seria aquelas “(...) ligadas às instâncias da 

explicação da realidade e da absorção das normas e jurisprudência ancestrais, isto é, às esferas 

da consciência possível da maior parte dos valores internalizados na identidade social” 

(LEITE, 2008, p. 375). Tal divisão foi feita pelo autor para efeito de análise apenas, pois:  

Seria ingenuidade imaginar, por exemplo, que as chamadas sociedades 
secretas, de máscaras e outras, encontram-se de certa forma desvinculadas 
do total das práticas históricas, constituindo-se em espécie de nichos 
afastados. Essas corporações de fato assumem papéis diversificados e 
diferenciados e suas ações se caracterizam pelo hermetismo de que se 
revestem, explicando a aura mística a elas atribuída, mas nada fazem a não 
ser expressar à sua maneira valores propostos pela sociedade, agindo por 
delegação desta, pois é ela o elemento produtor de tipos sociais ligados ao 
conhecimento esotérico, destinado a complementar a exteriorização da 
consciência social total (LEITE, 2008, p. 375).  

 

As instituições ancestrais possuem “(...) a materialidade própria do complexo social a 

ela referido”. Ou seja, acompanham ‘os processos históricos e seus desdobramentos’, dando 

‘atualidade aos valores originários de maneira dinâmica e não mecanicista’ (LEITE, 2008):  

De fato, a multiplicidade de aspectos concretos assumidos pela 
ancestralidade negro-africana parece indicar, de maneira expressiva, que as 
ações históricas e os domínios sociais por ela abarcados são os elementos 
mais decisivos de sua explicação. (LEITE, 2008, p.380). 

 

Não seria este o caso da umbanda? Dizer que a umbanda é brasileira soa coerente a 

todos nós, mas não poderia haver equívocos ao desvinculá-la tão prematuramente de práticas 

africanas que pode ser que sejam ancestrais? A realidade social brasileira é diferente da 

africana. A umbanda se insere em solo brasileiro. Mas, não haveria a possibilidade desta 

religião preservar ainda de alguma maneira, o culto aos ancestrais?  

Vida e morte determinam o comportamento humano e não apenas dos africanos. 

Assim como os bantos, ‘convertidos’ apenas superficialmente, os cristãos retomam práticas 

tradicionais quando se deparam com situações de perigo ou de sofrimento mais intenso. 
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Segundo Tempels (1959), assim o fazem porque seus ancestrais deixaram ‘soluções práticas’ 

para os problemas fundamentais da existência (p. 9).  

A etnologia, a linguística, a psicanálise, a sociologia, a jurisprudência produziriam 

resultados mais bem definidos se houvesse uma sistematização mais adequada da filosofia ou 

da ontologia de um povo. Se há uma concepção concreta a respeito do ser e do universo, é 

esta que fornece um caráter especial, um colorido local às práticas e crenças religiosas, aos 

costumes, à língua, às instituições, aos comportamentos observados de um modo geral. A 

compreensão da forma de pensar é indispensável principalmente para aqueles que ocupam 

posições administrativas, judiciais e que tenham por função auxiliar populações de culturas 

distintas. Não é possível se fazer inteligível, se o propósito for ‘civilizar’ quem quer que seja, 

isto é, se não houver a compreensão e o respeito devido pelo modo de pensar do outro 

(TEMPELS, 1959, p.11).  

O propósito do trabalho a ser realizado, neste caso, passa a ser tentar corromper 

populações de culturas distintas, o que apenas aumentaria o risco de revoltas e promoveria o 

aumento do ‘número de desenraizados’. Segundo o autor, os bantos vivem mais segundo suas 

ideias do que os povos ocidentais (TEMPELS, 1959, p. 11). A interpretação do homem 

branco, ao que este é incorporado ao ‘universo de forças’ dos bantos, ocorreu segundo as 

categorias de pensamento pré-existentes. A habilidade tecnológica do homem branco 

impressionou os bantos e eles consideraram o homem branco ‘um grande mestre das forças 

naturais’. A força do homem branco lhes pareceu superar a força vital dos africanos; por isso, 

os bantos consideraram o homem branco um ancião. Se o africano aprende e se torna familiar 

com as técnicas dos ocidentais, ele percebe, sente, por outro lado, como a falta de motivação e 

de compreensão dos ocidentais para com sua conduta afetam o respeito e a confiança que ele 

poderia vir a ter no homem branco. Quando a falta de compreensão acontece: “(...) o 

conhecimento vital, tradicional, elementar que eles possuem é ferido” (TEMPELS, 1959, p. 

15). Assim, é preciso salvaguardar, proteger com cuidado, tudo o que é digno de respeito no 

costume das pessoas. O uso recorrente de termos tais como animismo, totemismo, dinamismo, 

magia nas investigações a respeito dos africanos, levanta a dúvida se o que tem nos faltado 

mais é vocabulário ou compreensão (TEMPELS, 1959).  

É por essa razão que compreender as mudanças culturais, as quais naturalmente 

ocorrem em todas as sociedades e culturas, se distingue de uma abordagem que tenha como 

foco, um fenômeno de aculturação. Ainda que ambas as palavras sejam tomadas como 
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sinônimos, elas não o são. A primeira, mais leve, sugere, leva à compreensão das diferenças 

culturais existentes; a segunda autoriza com mais facilidade e ‘percebe’ de uma maneira mais 

descuidada a introdução civilizatória de uma nova cultura.  

“A umbanda rompe com as relações comunitárias da vida, eliminando os laços de 

parentesco calçados sobre o modelo da grande família” (ORTIZ, 1991, p. 190).  

Será?  

Certamente este ponto de vista não é consensual. Slenes (1999) historiador e autor da 

obra “Na senzala, uma flor” discute que o modelo da família africana teria se preservado no 

Brasil mesmo durante o período da escravidão e, nessa medida, seria provável que tenha 

sobrevivido a ela.  Um dos pontos mais relevantes dessa obra está na análise cuidadosa que o 

autor faz e que mostra o papel ativo dos africanos na preservação e adaptação das suas 

estruturas familiares nas circunstâncias difíceis da escravidão. O autor denuncia o 

paternalismo presente nas relações entre os senhores das fazendas e a população escravizada, 

que, de certo modo, se prolongou posteriormente no modo de condução de algumas políticas 

públicas. Contesta o mesmo tipo de atitude paternalista condescendente nas teorias sociais, 

uma vez que esta implica o não reconhecimento do protagonismo histórico e as contribuições 

culturais preservadas por essa população e por seus descendentes. Partimos da hipótese de que 

essa sobrevivência das estruturas e concepções familiares africanas não apenas sobreviveram 

ao regime da escravidão como se preservaram em cultos afrobrasileiros contemporâneos 

como a umbanda. 
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2. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

2.1 A ENTRADA EM CAMPO 

Quem tem baiano agora eu quero ver 
Quem tem baiano agora eu quero ver 

Comer pimenta da costa com azeite de Dendê 
Comer pimenta da costa com azeite de Dendê 

 

O terreiro, Templo Seara da Esperança, localizado no bairro da Mooca, na cidade de 

São Paulo, é visitado pela primeira vez dia 11 de Novembro de 2008. Nesse dia, o ritual seria 

realizado com a linha dos baianos, e a intenção era conhecer o lugar e pedir “autorização 

espiritual” para a realização da pesquisa. Na umbanda, a autorização para a entrada de um 

pesquisador em campo se torna válida e oficial para a comunidade quando uma das entidades 

espirituais de uma das chefias da Casa recebe o pesquisador e diz que ele está autorizado a 

realizar a pesquisa. Acredita-se que todas as intenções, boas ou ruins, do pesquisador, 

passarão pelo crivo dessa entidade.  

Além disso, os rituais são utilizados para mediar desejos e divergências, para 

transmitir informações adicionais, sendo relativamente comum que os processos de tomada de 

decisão, entre as pessoas e o grupo, aconteçam nesse espaço. O objetivo e o método de 

pesquisa haviam sido previamente explicados aos dirigentes do grupo em visita feita ao 

Abrigo no dia 8 de março. Mara, ao final dessa primeira conversa, havia dito que “na vida 

todos temos missão para cumprir”. Claudia, sentada ao lado da tia, fez um movimento 

afirmativo com a cabeça e disse que “na vida nada acontece por um acaso”. Além do sentido 

de missão e de encontros que não acontecem por um acaso, era preciso começar a 

compreender quais outros sentidos poderiam ser atribuídos aos acontecimentos e à chegada 

das pessoas (incluindo a minha).   

Ao chegar ao terreiro, peço a Paloma, esposa de Léo, para que me passe 
pela entidade de Mara. Assim que recebo autorização para entrar no espaço 
da gira, cumprimento a baiana (entidade espiritual), encostando meu colo e 
ombros nos ombros e colo dela, de forma cruzada, fazendo os gestos de 
cumprimento típico da linha dos baianos. Quando a baiana, parada, se põe a 
me escutar, com a mão na cintura, eu lhe digo que gostaria de realizar uma 
pesquisa com a família de Dona Cotinha e pergunto se há autorização da 
espiritualidade da Casa para isso. A baiana me afirma prontamente que “as 
portas da casa estão abertas” e que é só eu dizer o que eu preciso 
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(gesticulando com as mãos quando diz “as portas da casa estão abertas” e as 
colocando de volta na cintura). Como permaneço parada observando-a, a 
baiana me diz: “resta saber, de tua parte, se nós somos o que ocê tá buscando 
e se realmente podemos te ajudá”. 

 

Inclusiva, mas “ponta firme”, a baiana me sinaliza que é hora de eu marcar o passo. 

Teria eu molejo e firmeza de baiana para dançar? Não danço, claro, efetivamente, mas 

observo, percebo o embalo da baiana e sem dizer nada, sinalizo para a baiana que estou pronta 

para começarmos: 

“Seja bem-vinda”, diz ela repetidas vezes, rodando a saia e 
movimentando o quadril como as baianas costumam fazer. Diz ainda: “oh 
xente”, rindo e esbanjando alegria… eu sorrio para ela e, quando isso 
acontece, a baiana pede a uma pessoa próxima que ela chame Léo. Quando 
Léo se aproxima, ela avisa que da parte deles, ou seja, do “plano espiritual”, 
eu estou autorizada. A baiana reafirma que “as portas da casa estão abertas” 
na presença dele e, completa, dizendo: “como sempre estiveram para todos 
que aqui chegarem”. Diz, então, que é para eles me ajudarem, da forma 
como eu precisar, mas que quando eu tivesse o trabalho escrito, era para 
mostrá-lo a ele (me indicando o Léo), para que eu não escrevesse nada 
diferente do que eles me dissessem. Eu concordei, Léo concordou e se 
retirou. Com o acordo firmado e com as condições do trabalho inicialmente 
estabelecidas, a baiana me avisou que eu teria uma “ótima notícia” e que a 
“corrente dos marinheiros” iria “levar embora” tudo que estivesse comigo, 
me atrapalhando pelos meus “caminhos”, para que eu pudesse encontrar tudo 
que eu tivesse ido buscar naquela cidade.  

 

Interessante como sou significada pela baiana numa posição de semelhança com o 

povo nordestino, com os baianos em especial. Vinha do interior do estado de São Paulo, não 

sou baiana, mas ela, a baiana, entende “o que eu fui buscar”. A baiana tem a ginga, a malícia 

do povo baiano que “sabe das coisas” e entende a “dureza” que pode ser chegar “naquela 

terra”. 

Garante-me, nesse momento, o que a linha dos baianos procura “garantir”: trabalho. A 

pesquisa com a família, a baiana acabou de “firmá-la”, ao colocar suas condições para ambas 

as partes. Qual seria a próxima novidade, a “ótima notícia” dessa baiana? mais trabalho? 

Como a esse respeito ainda era feito certo ar de mistério, mudei um pouco o foco da conversa 

e perguntei:  

Por que os marinheiros? A baiana afirmou que os baianos também 
trabalham na “corrente das águas” com o auxílio “dos marinheiros”. 
Investida por uma posição de baiana à paulista para me tornar uma paulista à 
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baiana, acredito poder usar um pouco de sua (e de minha) ginga, para situar 
que a baiana me sugeria que, com a ajuda dos baianos e dos marinheiros, 
povo do mar, mar que corta a Bahia; gente, portanto, também da Bahia, eles 
iriam me ajudar, realizando um “ritual de limpeza” para que ali eu pudesse 
cada vez mais “chegar”. Lembro a conhecida expressão baiana: “chegue” 
que significa também “vem cá”. Rememoro, nesse momento, um ponto 
cantado entoado nesse terreiro que diz: “força baiana, força africana, força 
divina, vem cá, vem, cá”. Tomada por essa onda inclusiva e carinhosa de um 
aconchego baiano, quando a entidade me pergunta se tem algo mais que eu 
gostaria de saber, eu digo que não, faço os cumprimentos “à baiana”, lhe 
agradeço e vou embora. 

 

Se na umbanda está difícil pisar, afine os ouvidos e se deixe levar. Salve a Bahia! 

 Nesse período inicial da pesquisa já é possível perceber processos de identificação que 

começam a ocorrer entre as entidades espirituais da Casa e a minha pessoa. A baiana é 

inclusiva quando me sinaliza que ‘sabe’ o que preciso, pois com isso ela se mostra e me 

mostra incluída naquele universo também. Ao se identificar comigo, eu posso igualmente me 

identificar com ela. Dito de outra maneira, a partir do que ela vê em mim, eu posso conhecê-

la, perceber quem ela ‘é’ também. Assim como ela me vê pelo meu olhar, eu posso vê-la pelo 

olhar dela também. Não me torno uma baiana, não é disso que se trata... identificar-se não 

significa tornar-se igual. Ela é uma entidade espiritual e, eu...bem, a princípio, apenas uma 

pesquisadora.   

Estes umbandistas entram em férias no início de dezembro e retomam as atividades 

religiosas, geralmente, no final de janeiro. Depois do encontro com a entidade baiana, houve o 

ritual de encerramento do ano que foi realizado em um sítio, próximo ao município de 

Guararema no interior paulista. 

A “gira” (ritual) estava marcada para ter início às 19h. Léo, filho de Mara, 

acompanhado da esposa e de suas duas filhas, estava no sítio, cuidando dos preparativos 

desde a noite anterior: 

Cada pessoa que chegava trazia consigo sacolas e mochilas, com roupas 
e objetos de uso pessoal e ritual. Alimentos e bebidas eram colocados em 
uma grande mesa que ficava numa cozinha externa a casa. As flores (rosas e 
flores do campo...), as ervas (manjericão, alecrim, alfazema...), as plantas 
(folhas e galhos de diferentes árvores, de coqueiros...), os alimentos para 
oferenda (farofas, frutas: maçã, melão, mamão, coco...), as bebidas 
(champanhe, cerveja, vinho), os objetos de uso ritual (as velas, taças, o 
fumo, o baralho etc.), tudo era colocado num salão de festas, onde seria 
realizado o ritual à noite. Cada médium preparou durante a tarde as 
oferendas de seus “guias” (como são chamados os espíritos do médium na 
umbanda). 
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Fotos de algumas oferendas que foram montadas no salão durante a tarde. 

 

Crianças corriam de um lado para o outro. Os quartos foram ocupados 
pelas famílias que ora banhavam seus filhos ora preparavam as camas para 
quando todos fossem dormir. Médiuns preparavam infusões com 7, 14 ou 21 
ervas. Ouvi dizer que o banho poderia ser preparado com número ímpar, ou 
seja, com 3 ou 5 ervas e assim por diante. Momentos antes de vestirem a 
roupa branca (calça e blusa branca para os homens, calça ou saia e blusa 
branca para as mulheres) cada médium se banharia com a infusão que fora 
por ele preparada. A abertura do ritual teve início com Oxossi, Oxum, Nanã, 
Iemanjá e Oiá, sendo esta a sequência dos primeiros orixás. Depois vieram 
as linhas dos caboclos, dos pretos-velhos e a linha das crianças. Exus, 
pombagiras e a linha dos malandros representada por Zé Pelintra surgiram na 
sequência. O “fechamento da gira” aconteceu com a linha dos marinheiros.  

 

Observo o ritual, inicialmente sentada em uma cadeira no canto esquerdo do salão. Ao 

ser convidada a entrar no espaço ritual, recebo presentes e recados de algumas entidades. A 

primeira voz da noite foi a de um preto-velho, chamado Pai João da Caridade, entidade 

espiritual que tem “acompanhado” Djalma. Tive contato com esse médium pela primeira vez, 

nesse dia ao ir com ele e com Fumi (filha de Mara) para o sítio. Durante o trajeto, Djalma me 

contou como foi para ele viver em São Paulo, inicialmente, sem a família. Durante a tarde, o 

médium me relatou, na cozinha externa à casa, como havia sido difícil para ele aceitar a 

presença de um “espírito de preto-velho”. Djalma se identificava com a doutrina kardecista e 

“sofreu” por não querer “trabalhar” inicialmente com um espírito que fosse ligado à umbanda.  

Pai João da Caridade conversa com o corpo mediúnico, reunido em círculo ao seu 

redor: 

“Tudo nessa vida tem seu contratempo, mas com a força da fé ocês não 
podem duvidá de nada. O ano foi difícil pra todo mundo. Mas, o fato de 
estarem aqui reunidos é uma grande vitória. A união faz a força, faz toda a 
diferença...”. Os médiuns o ouviam, às vezes, com a cabeça baixa, outras 
com o olhar longe. Quando ele encerra a fala com os médiuns, Pai João pede 
para conversar comigo: Após os cumprimentos, ele me pergunta se estou 
bem (usando a palavra “formosa”). Respondi que estava bem. Pai João me 
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pergunta se tem algo que eu gostaria de lhe perguntar e eu digo que gostaria 
de ouvir algo a respeito da família de Dona Cotinha. O preto-velho me diz 
então que naquela família “vem sendo plantada uma sementinha, e que essa 
sementinha passa de um coração para o outro”, desde os tempos de Dona 
Cotinha. “Dona Cotinha, assim como todos os outros, não são pessoas 
melhores e nem piores que as outras...”. Mas, são pessoas que “quando 
tocadas no coração arregaçam as mangas e vão à luta. E é de gente assim que 
essa família precisa…” me disse ele. Após breve silêncio, ele completou 
dizendo: “mas, tem que ter muita vontade” e ficou olhando para mim...  

 

O convite para que eu me juntasse à família, deixando-me tocar pelo coração e para 

que arregaçasse as mangas junto deles, parecia estar sendo feito.  

Pai João prossegue dizendo que Léo “é um moço muito bom. Jovem, 
mas adulto, enfrenta as dificuldades e luta pelo bem dos seus, é pai!”, diz 
ele, sorrindo. Reforça a ideia que Léo é pai de todos ali, apontando as 
pessoas com o olhar, até que diz: “a religião deles tem dessas coisas…” (e 
ri).  

 

Diz indiretamente, que ele, preto-velho Pai João da Caridade, entidade que cuida, 

enfrenta as dificuldades e luta pelo bem de todos os presentes ali, também é pai. Ele não leva 

o nome Pai apenas, mas por querer o bem de todos e lutar por isso, ele é pai.  

A entidade, então, prossegue, dizendo-me que eu não cheguei ali à toa, 
que eles todos eram pessoas com quem eu teria “afinidade”… Pergunta-me 
se eu não me sinto em casa, à vontade no meio deles, como se já os 
conhecesse há muito tempo...  

 

Fico um pouco confusa, mas entendo que Pai João me dizia que eu tenho “afinidade” 

com as pessoas dali... 

“Ocê não é um grãozinho de areia que veio vindo soprado pelo vento”… completou ele. 

Relembro, nesse momento, a trajetória da pesquisa. A indicação de um amigo que me 

levou ao outro e depois ao outro, as brincadeiras das entidades dos outros terreiros até ali 

chegar... Até que Pai João me disse: “ocê já os conhece de muitas outras vidas”. Não estou 

“solta ao vento”, sou ligada por laços longínquos de afinidade. Pai João parecia querer dizer-

me que eu estava em família.  

Pergunto a ele quem ele é, melhor dizendo, quem foi Pai João. Ele me 
responde que foi “preto-velho, escravo, benzedor, cantador e alegre”. Que a 
história dele é essa! Diz ainda que todos ali são pessoas que se esforçam, 
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pessoas simples que não ostentam nada. Preto-velho fica então pensativo por 
um momento até que olhando para mim, ele diz que ele “gosta dos filhos”. 
Abaixo o semblante, agradeço-lhe a atenção, o cumprimento, beijando-lhe a 
mão, tal como fazem os “filhos” dos preto-velhos e me retiro para a minha 
cadeira (de pesquisadora). 

 

A relação de afinidade que havia se iniciado com Djalma do lado de fora do terreiro se 

concretizava no momento do ritual. Se eu era, também, uma moça jovem, que chegava àquela 

cidade “sem família”, seu preto-velho me introduziria, me ofereceria uma. Era preciso deixar 

apenas ele “plantar a sementinha” em meu coração, pois se assim o fizesse, eu sofreria menos 

que seu médium, Djalma, que não aceitava inicialmente ser cuidado por um preto-velho e ser 

um filho de umbanda.  

(...) depois da linha das crianças, “passavam” agora as entidades de 
esquerda: “Zé Pelintra e Maria Navalha movimentam a energia da iniciativa 
para alcançarmos aquilo que buscamos… energia e orientação da nossa 
sorte, do que é desconhecido… não se conhece a carta alheia, eles ensinam a 
jogar e a manter uma carta na manga”, dizia Léo ao corpo mediúnico. “Os 
elementos são aqueles que simbolizam a sorte”, continuou ele (baralho de 
cartas, dados etc.). Maria das Sete Saias “da corrente de Sr. Zé Pelintra” me 
dá uma pétala de rosa vermelha e as boas-vindas. Fui conversar com um Zé, 
sem nome mais específico, apenas Zé, como me disse ele. O médium era 
desconhecido também para mim. Este Zé me disse que alguém que me 
observava desde minha chegada ali já avisou a quem interessa… “essa moça 
tá aqui por isso, por isso e por aquilo…”. Lembro que vi Pai João da 
Caridade conversando com Léo. Apesar das pessoas não terem se 
aproximado muito durante o dia, eu estava sendo observada, me dizia esse 
Zé. Pediu, então, que eu ficasse tranquila para receber as energias que eles 
estavam tentando me passar. Zé me deu seu “passe”, e disse: “a 
malandragem te protege, filha”. Eu lhe agradeci e me retirei. 

 

Interessante como numa mesma gira são enfocados aspectos diferentes. A relação de 

filiação com o preto-velho é seguida pela iniciativa, “o jogo de cintura, para se alcançar aquilo 

que é preciso buscar”, enfrentar o desconhecido, o que está por vir, “o destino, e a própria 

sorte”. Da posição de cuidada, o foco passou a ser aprender a cuidar de si mesmo. Enfrentar 

as adversidades, a carta na manga do outro. Assim como o preto-velho, a malandragem 

também protege. Esses aspectos estavam sendo trabalhados naquele grupo de pais, mães, 

pessoas que cuidam e zelam pelo bem-estar próprio e também dos seus.  

Passam os Exus, as Pombagiras e os Exus Mirins. Diante do espetáculo, 
a palavra “passar” usada pelos umbandistas, me fez lembrar o “passar” dos 
blocos de carnaval, com personagens e enredos da cultura popular brasileira. 
Ganhei um raminho de uma pombagira e uma pimenta de um Exu-Caveira 
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para colocar na carteira. Ofereceram-me e eu provei da bebida e da farofa 
com carne de um Exu. Uma cigana, chamada Esmeralda me aconselhou a 
tomar banhos de manjericão, rosas vermelhas e de hortelã e a acender velas 
brancas para meu “anjo da guarda” e para minha “espiritualidade”. Passa-me 
nessa combinação de cores o seu “axé”, (rosas vermelhas, hortelã e 
manjericão). Diz, sem dizer, com a “vela branca para a espiritualidade”, que 
é para eu cuidar de minhas forças, a “espiritualidade” umbandista é saudada 
com os dizeres, “salve suas forças!”, ilumine-as. Diz, ainda sem dizer, tenha 
meu axé por meio dos banhos, mas cuide, crie e mantenha a sua própria luz! 
Banho de rosas significa cuidar da “força feminina”. A esquerda pedindo 
vela para “o anjo da guarda” parece dizer que não é contrária ao Deus 
cristão, mas sinaliza a importância de se cuidar e de valorizar “o próprio 
brilho”. Tomo “passe” de praticamente todos os Exus e pombagiras 
presentes.  

 

 
Foto da oferenda à Zé Pelintra com sua imagem ao centro. 

 

Zé Pelintra, “incorporado” em Léo, ao fim, me dá uma carta de baralho 
e pede que eu a guarde na carteira, com “o axé da linha”. Por meio desse 
gesto, compreendo que ele diz: tome, tenha essa “carta na manga”, se 
proteja, guarde, jogue, nosso “axé” te ajudará se você souber usá-lo. O 
cuidado, a proteção, a iniciativa, a autonomia, a malícia do “povo de rua” 
estavam sendo “trabalhados” por essa linha do panteão. Os últimos a 
aparecerem foram os marinheiros. Associo a movimentação deles ao ato de 
lavar, de levar para o fundo mar o agito desta noite que terminava. A 
sensação da “gira” é invocada pela batucada, pelas letras de música que 
parecem trazer com “a presença do marinheiro” o “axé” de limpeza e de 
purificação do mar. Depois dessa linha, é feito o encerramento do ritual.  

 

Se o preto-velho incluiu numa rede de filiação, os malandros direcionaram, encorajaram 

para a busca do desconhecido, para a descoberta de como se dão os sentidos da construção de 

pertencimento ao grupo, com “autonomia, independência e brilho próprio”. Ambas as 

intervenções foram importantes para a construção de um vínculo com a comunidade. 
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Ritual de abertura do ano de 2010 

O pai morto, no entanto pai simbólico, inaugura a civilização, junto com 
o aparecimento da linguagem e o enterro dos mortos. O luto pela morte do 
pai estabelece a linguagem. Dele depende a simbolização do parentesco e a 
estruturação da cadeia geracional, o que supõe um discurso cuja 
temporalidade se realiza no ato de falar (Levín, H. 2003, p. 15). 

 

Naquele dia, no início do ritual, foi rezado o Pai Nosso, entoado o Hino da Umbanda, 

deu-se prosseguimento aos “pontos cantados” de abertura, com a utilização de água de cheiro 

e com o uso do carvão e ervas em brasa para a defumação. Os médiuns saudaram os Exus, as 

Pombagiras e os Exus-mirins. Fizeram uma prece a Ogum, entoaram os pontos para Ogum. 

Léo ensinou a fazer um “trabalho de proteção”, com a utilização de um vaso com guiné e três 

pedras para Ogum. Era para o vaso ser colocado em um altar ou onde se quisesse em casa, 

“mas preferencialmente num local de meditação onde vocês passam mais tempo usando seu 

mental”, disse Léo. Léo incorporou um Ogum Beira Mar. Foram, então, entoados pontos 

cantados para a linha de esquerda: Exu Sete Raízes trabalharia com Exu Sete Caveiras na 

eliminação da “energia negativa”. Que sentidos eram espelhados por esse ritual?  

Naquele dia, me senti particularmente angustiada. O trabalho retomava 
e 2009 seria o ano para a realização de toda a coleta da pesquisa. Tinha 
consciência de que seria um ‘elo’ no sentido de que o que se produziria 
passaria por minha percepção, capacidade de escuta, de análise, de abertura 
etc. Observo Mara e percebo que ela também me observava. O Exu de 
Djalma, chamado Exumaré, se aproximou e perguntou se estava tudo bem 
entre eu e as pessoas da Casa. Respondi a ele que sim e me dirigi às 
entidades da gira para fazer-lhes perguntas. 

 

A pergunta que tinha em mente era: a ancestralidade existe na umbanda? Com esta, 

me dirigi à espiritualidade da Casa e perguntei: você é um ancestral do médium? Ainda que 

eu já estivesse transferencialmente implicada na posição de ‘filha’, a intenção era 

compreender o que os ‘espíritos’ evocam, a relação deles com os ‘filhos’ (médiuns presentes). 

Qual o lugar do morto e do vivo nesses discursos. Buscando compreender ainda a “energia” 

que se transmitia. Seguem as respostas que obtive: 

Exumaré é o nome deste Exu. A primeira afirmação que ele me fez é a 
respeito do mito que existe a respeito dos Exus, enquanto seres sensuais 
apenas. Este Exu reclamou que com isso ele não se sente compreendido 
socialmente, uma afirmação que cria uma alusão ao cômico (os exus não 
reclamam, costumam fazer sátiras sendo irônicos). Prosseguiu, então, 
dizendo que os exus são muito próximos do humano, têm “frequências 
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similares”. Quando o “filho sofre”, disse ele, é porque “ele é cabeça dura”. 
Relatou-me que eles são “como pai e filho”, pela “proximidade” que eles 
mantêm. “O Exu é quem está mais próximo das pessoas”. Disse que o nome 
dele é Exumaré porque ele está ligado ao mar, às ondas. Ele faz a 
“polarização do que é mais pesado”, “cuida da ansiedade”, “passa confiança 
na própria força” ao filho. 

 

Outro Exu, chamado Exu Caveira falou sobre dívida e afinidade. Está 
com a médium porque ambos “têm afinidades”, mas, também porque ela tem 
uma dívida para com ele. Ela, a médium, não dá a devida atenção “às coisas 
materiais”. Relatou-me que eles são da mesma “família espiritual” e têm 
estado juntos “por muitas vidas”. Médium e entidade podem trocar de 
posição no transcorrer delas, contou. Mudam de nome, mas a relação é a 
mesma. Diz que não força nada para a médium, ela tem o “livre-arbítrio” 
dela. “A esquerda tenta segurar, mas se não conseguir, não conseguiu”. “A 
esquerda se entristece e se alegra dependendo da atitude da filha”. Aquele 
ano seria um ano de decisão para ela, exu e pombagira iriam “trabalhar a 
parte material dela”. 

 

Ao me dirigir à Pombagira Maria das Águas, esta me diz que ela e a 
médium estão juntas “há milhares de anos”. A Pombagira tem “a energia do 
planeta e das águas”. “São grandes amigas pelos caminhos”, a Pombagira 
“firma o pensamento e os sentimentos” da médium e ensina a ela que as 
respostas dela estão “aqui dentro”, colocando a mão no meu coração.  

 

Como recebia sempre a mesma resposta, ou seja, de uma relação de filiação, observo 

que, por meio da relação apresentada, estavam sendo trabalhadas as faltas, as lacunas, as 

barreiras e as resistências dos médiuns, que o morto nessa ‘linguagem’ parecia fazer circular. 

Os mortos apontaram a “cabeça dura”, “a falta de confiança na própria força”, “a falta de 

cuidado com as próprias necessidades materiais”, asseguraram as respostas “no pensamento e 

no sentimento” (de forma não cartesiana), e apontaram-nas por fim para o coração, 

estimulando o que me pareceu ser a produção de um “mais viver”.  

Segundo Lacan (1960-1961), só há sinal de angústia na medida em que o sujeito se 

relaciona com um objeto de desejo (p. 352). A angústia em si seria o modo radical sob o qual 

é mantida a relação com o desejo: “(...) se a angústia é o que lhes disse, uma relação de 

sustentação do desejo, pois o objeto falta, invertendo os termos, o desejo é um remédio para a 

angústia” (LACAN, 1960-1961, p. 357). 
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A ‘lógica’ que parece persistir nesse ritual é a da continuidade, mas com a elaboração 

e as distinções necessárias entre o lugar do vivo e do morto (neste ritual dada pela Lei de 

Ogum?). E, segundo essa ‘lógica’, quem teria qual lugar? 

Os “espíritos” se explicitam “pais” pela palavra e relação que mantêm com os 

médiuns. Chamam os médiuns de “filhos” e, na qualidade de porta-vozes da morte (ou de um 

viver pós vida), encarnam a necessidade de continuação da vida, se dizendo por isso, pais. 

Mesmo a Pombagira estabelece uma relação de filiação, ainda que tenha se colocado na 

qualidade de “amiga” da médium. A Pombagira “firma os pensamentos e os sentimentos” e 

reinscreve sua médium em seu caminho. Revelam-se pais, portanto, por serem suportes de 

inscrição e meios de circulação de uma linguagem para que ‘a linhagem’ se mantenha viva. 

São pais por delimitarem, com sua morte, que a transmissão de vida deve ser vivida, mantida, 

gerada e, assim, retransmitida. 

Se a filiação estava mais explicitamente marcada no dizer da entidade preto-velho, Pai 

João da Caridade, sentido parecido se manteve no diálogo com essas outras linhas do panteão. 

Todas discorriam a respeito de uma relação de cuidado, orientação, filiação, inscrição, 

portanto, que se repete no tempo (estão juntos há muitas vidas).  

A função do morto Pais já que as entidades chamam aos médiuns de filhos pareceu ser 

de (Exu Caveira e Sete Raízes) trabalhar o que está “mortalmente enraizado” nos corpos dos 

filhos, vivos. O morto simboliza colocando em palavras, e ao nível do corpo, os sentimentos, 

as ideias paralizadoras para que assim não mais sejam. 

Os mortos não deixam que os vivos se fixem no lugar da morte, “os guias” vão 

embora, voltam para Aruanda, conforme é dito nos rituais umbandistas. No ato da 

incorporação há ‘Outro’ no lugar (eles têm afinidades, semelhanças entre si, mas não são os 

mesmos). Os espíritos, ao mesmo tempo em que encenam a morte, promovem o discurso da 

continuação, ou seja, da vida. Comportam, assim, o paradoxo da morte que não existe sem a 

vida, fazendo o restabelecimento do que é a vida, discursiva e corporalmente, sem negar a 

existência da passagem do espírito, ou seja, da presença do morto. Nestas experiências, os 

sentidos de vida e de morte podem ser elaborados.  

Se isso se dá por meio de uma linguagem corporal, ritual, cultural e simbolicamente 

estruturada, sua eficácia de elaboração parece mantida, uma vez que se preservam os sentidos 

do paradoxo vida e morte nessa funcionalidade discursiva. O patológico se instalaria se 
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houvesse falhas significativas na simbolização da ausência, ou seja, se houvesse uma 

oposição, uma estagnação de(vida) a não aceitação da morte.  

Além disso, os “filhos têm livre-arbítrio”, “se a esquerda não conseguir segurar, não 

conseguiu”. Os processos de luto são difíceis, são cíclicos (vão e voltam em “muitas vidas”), 

podem, assim, ser “pesados”, e nesse processo contínuo do viver para o morrer e do morrer 

para o viver, seja qual for o limite do processo vivido ou morrido, este pode ser mediado por 

essa linguagem ritual que distinta e metaforicamente trabalha os sentidos da vida e da morte 

de cada médium. Os espíritos se entristecem “com a tristeza” de seus médiuns, “polarizam o 

que é mais pesado”, portam-se como suporte metonímico, portanto, neste processo do morrer 

para o viver e do viver para o morrer. 

Lacan (1960/1961) em “A angústia na sua relação com o desejo” discute que o sinal 

de angústia se produz em algum lugar que pode ser ocupado por uma imagem do outro i(a), 

pois o eu é, basicamente, função de desconhecimento. O sujeito ocupa esse lugar, não na 

medida em que essa imagem o ocupa, mas apenas enquanto lugar, isto é, “na medida em que 

ocasionalmente essa imagem pode ali ser dissolvida” (p. 350). Nesse sentido, não é a falta da 

imagem que faz surgir a angústia: 

O Outro é tal qual um espelho. O Outro é aquele que devolve nossa 
imagem. Ora, se o Outro nada mais é do que aquele que me devolve minha 
imagem, eu não passo, com efeito, daquilo que me vejo ser. Literalmente, eu 
sou o grande Outro na medida em que ele próprio, se existe, vê a mesma 
coisa que eu. Ele também se vê em meu lugar. Como saber se o que me vejo 
ser ali não é em absoluto tudo que está em questão? E, realmente, a mais 
simples das hipóteses, supor o Outro um espelho vivo, de tal modo que, 
quando olho para ele, é ele em mim quem se olha e quem se vê em meu 
lugar, no lugar que ocupo nele. Se ele nada mais é que seu próprio olhar, é 
ele quem funda o verdadeiro desse olhar (LACAN, 1960-1961, p. 362). 

 

O significante enquanto função é o que permite ao sujeito sair da pura e simples 

captura no campo narcísico. É por meio da articulação do significante na estrutura do campo 

do Outro que se podem resolver questões existenciais, abordadas, inclusive, na clínica 

(LACAN, 1960-1961, p. 363). 
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O CABOCLO VIRA O MUNDO 

Nesse início de ano, Mara me pediu para que eu participasse das atividades do Abrigo. O 

pedido de envolvimento com as atividades da instituição costumava ser feito a todos os 

conhecidos. Como o Abrigo não recebe verba de repasse destinada pelo Estado, o apoio dos 

voluntários costuma ser direcionado para a organização de eventos que possam gerar renda para a 

instituição. Os voluntários ajudam com o preparo de alimentos na cozinha, a enfeitar o salão de 

festas, a fazer a divulgação, buscam patrocínio de empresas do âmbito privado, vendem convites 

etc. Ao apoiá-los nesses eventos, acompanho a dificuldade que o Abrigo tem para se manter por 

não possuir um investimento regular, quer fosse do âmbito público ou do privado. 

Mara soube, ainda em 2008, que a Prefeitura da cidade de São Paulo começaria a 

estabelecer convênios com os Abrigos e que haveria financiamento público direcionado para o 

funcionamento específico desse tipo de instituição. As unidades do Centro de Referência da 

Assistência Social da Criança e do Adolescente (CRAS)5, cada qual com subsede em uma região 

ou bairro da cidade de São Paulo, estavam procurando estabelecer parcerias com as instituições 

Abrigo já existentes. Mara fechou um contrato com a Prefeitura da cidade de São Paulo no final 

de 2008, e uma nova unidade de Abrigo Lar Dona Cotinha foi inaugurada em fevereiro de 2009. 

A unidade matriz continuaria funcionando, mas ainda sem receber recursos financeiros por parte 

do Estado. A nova unidade seria parcialmente financiada pela Prefeitura e por isso estaria sendo 

acompanhada pelo CRAS-Mooca, uma vez que, foi instalada também nesta região.  

O terreno da unidade matriz Lar Dona Cotinha foi cedido pela Prefeitura da cidade de São 

Paulo. O acordo firmado, em 1997, entre o Lar Dona Cotinha, unidade matriz, e a Prefeitura, foi o 

de que a direção do Abrigo se responsabilizaria pela construção civil e pelas instalações da 

unidade, e a Prefeitura regularizaria a documentação de concessão de uso do terreno. O problema 

é que o acordo foi cumprido pela direção do Abrigo, mas não foi regularizado a tempo pela 

Prefeitura. Devido à falta de regularização da documentação ainda em 2009, o convênio não pode 

                                                            
5 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS). O CRAS atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de 
serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. Além de ofertar serviços e ações 
de proteção básica, o CRAS possui a função de gestão territorial da rede de assistência social básica, 
promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele 
envolvidos. O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(Paif), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de 
direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Texto tirado de: http://www.mds.gov.br/ 
assistenciasocial/protecaobasica/cras 
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ser fechado com a unidade matriz. Para que esse convênio com a Prefeitura pudesse ser 

estabelecido, uma nova unidade do Lar Dona Cotinha precisou ser inaugurada. 

Não fui à inauguração da nova unidade, acreditando ser necessário participar apenas 

dos eventos beneficentes que aconteciam na unidade matriz.  

Alguns dias após a inauguração da nova unidade do Lar Dona Cotinha, eu fui ao 

terreiro e pedi para falar com Caboclo Viramundo. Este, um pouco antes do falecimento de 

Dona Cotinha, passou a ser a ‘entidade de trabalho’ da filha desta senhora, Mara.  

Após os cumprimentos, pergunto ao Caboclo Viramundo se ele tem 
algum recado para mim e o Caboclo me diz: “filha, com fé e muita vontade 
no coração, não tem o que nos barre!”. Pergunto se ele se referia ao Abrigo e 
o Caboclo me confirmou, dizendo que eu estava “atrasada”: “Quando se 
sente o chamado é pra começar”, disse ele. O que “está em torno barra, mas 
não tira ninguém do caminho”. “Orixá é uma energia muito forte, mas muito 
sutil”. Os orixás não falam, explicou-me Viramundo, “mas as entidades na 
linha deles, sim”. Perguntei se ele foi entidade de Dona Cotinha. Ele me 
respondeu que “sempre acompanhou as duas, mãe e filha”. “Incorporou” em 
Mara “no momento certo”, um pouco antes de Dona Cotinha falecer. 
Agradeci, fazendo os cumprimentos a Viramundo e me retirei. 

 

Eu havia acordado neste dia com um pressentimento estranho. Algo me dizia que eu não 

deveria ter faltado da inauguração da nova unidade. Ao falar com Viramundo, tive a confirmação 

de que meu ‘mundo seria virado’. Se o Caboclo Viramundo sabe a hora certa de partir e de 

recomeçar, eu precisaria deixar que ele o virasse para a direção que parecia ser “a certa” naquele 

momento, o Lar Dona Cotinha. Deste dia em diante, começo a conversar com Mara para 

combinarmos minha entrada no Abrigo.  

O projeto de pesquisa não previa investigar a construção de laços afetivos e de filiação 

entre pessoas que não fossem consanguineamente da família. A expressão ‘famílias de santo’, 

que consta no título deste trabalho, foi utilizada para sinalizar que a pesquisa seria feita com 

uma família do universo afro-brasileiro, ou seja, neste caso, com uma família umbandista. 

Nesse momento, lembrei-me da ‘surpresa’ sinalizada pela entidade baiana no início da 

pesquisa; ‘da força de vontade’ de quem ‘arregaça as mangas e vai à luta’, do pedido, enfim, 

do Preto Velho Pai João da Caridade, resumido na frase: ‘é de pessoas assim que eles 

precisam’. A pesquisa estava sendo ‘virada’, mais bem dizendo, teria o foco alargado, 

passaria a ser mais ampla. É bem verdade que, no início do trabalho, eu tinha o desejo de 

encontrar uma família que desenvolvesse um trabalho na área social. Mas, esse desejo era 
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vago ainda. Fico contente quando encontro a família de Mara, mas não percebo que a 

instituição que eles administravam era para crianças e adolescentes que estavam 

provisoriamente, ‘sem família’.  

Pai João da Caridade falou que para ser ‘filho de umbanda’ é preciso se deixar cuidar 

pela espiritualidade; sinalizou que isso implicaria ainda assumir responsabilidades pelos 

demais. O lugar que estava sendo oferecido a mim era, portanto, o de filha da Casa. Ser da 

família significa remar numa mesma direção, agir em sintonia com a comunidade. Por ser 

filha da Casa, eu precisaria assumir responsabilidade pelas crianças da instituição. 

De março a dezembro de 2009, trabalho como psicóloga na unidade conveniada do 

Lar Dona Cotinha.  

 

2.2 ABRIGO LAR DONA COTINHA 

Dona Maria Felipe da Silva, conhecida como Dona 
Cotinha, foi uma senhora de origem humilde, que 
dedicou toda sua vida em ajudar ao próximo. Era uma 
senhora parteira que atendia suas parturientes sem 
recursos, aliviando suas preocupações e acalentando as 
dores do momento. Tinha ainda, a preocupação em 
atender as crianças, os adolescentes e seus familiares 
desorientados, com problemas sociais, aconselhando-os 
e mostrando-lhes os caminhos para uma vida honrosa. 
Sua casa sempre tinha Abrigo para alguém que estivesse 
desamparado procurando um auxílio. Mas, como 

sempre, a vida nos traz momentos difíceis, Dona Cotinha faleceu em 1989. 

Este texto foi extraído do estatuto da instituição Abrigo Lar Dona Cotinha e exprime 

parte do histórico da família, assim como de sua fundação. 

A primeira unidade do Lar Dona Cotinha foi fundada no dia 22 de maio de 1992 por 

Maria Graça Usui, a filha caçula de Dona Cotinha, mais conhecida por Mara, e por seu esposo 

Sr. Léo Kiyoshi Usui. Essa unidade situava-se à Rua Dr. João Batista de Lacerda, no bairro da 

Mooca, na cidade de São Paulo, e tinha uma capacidade de atendimento para 12 crianças. Em 

1995, a casa Abrigo teve um novo endereço, Rua Guaimbé, também localizada no bairro da 

Mooca, chegando a atender 20 crianças. Em 1997, por meio da concessão de uso de um 

terreno da Prefeitura Municipal de São Paulo, Mara e seu esposo venderam uma propriedade 
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da família e iniciaram a construção do que seria a sede oficial do Abrigo. Durante o 

levantamento do prédio, houve doações e parcerias com estabelecimentos comerciais e setores 

empresariais do bairro, apoiadores do projeto. A unidade localizada na Rua Messias de Pina, 

na Mooca, tem capacidade para atender 32 crianças e adolescentes. Trata-se de uma 

instituição filantrópica que tem por objetivo prestar assistência em regime de internato a 

crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, de ambos os sexos, que estejam em situação de 

vulnerabilidade ou de risco pessoal e social. O controle de acesso das crianças à instituição se 

dá por determinação do Poder Judiciário, pelos Centros de Referências da Criança e do 

Adolescente (CRECA) e por requisição do Conselho Tutelar ou Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS). As entidades que mantêm programas de Abrigo, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) podem, em caráter excepcional e de urgência, 

abrigar crianças e adolescentes sem prévia determinação, desde que façam essa comunicação 

ao Poder Judiciário até o segundo dia útil imediato ao fato.  

A unidade possui 5 quartos, com um banheiro em cada quarto, uma sala de TV e de 

jantar, brinquedoteca, uma sala para leitura e lavanderia, estando toda essa estrutura situada 

no piso térreo e do lado direito do terreno. Possui uma área de playground e, ainda no piso 

térreo, há sala e banheiro para as educadoras; do lado esquerdo, cozinha com despensa e 

refeitório, sala de computação e a área administrativa, próxima a uma garagem e ao portão de 

entrada da instituição. O Abrigo possui um depósito de brinquedos, de medicamentos, um 

salão para pintura e teatro no andar superior à esquerda; um pequeno depósito de bebidas, 

banheiro para convidados e um salão de festas, com bar e outra cozinha no andar superior à 

direita. O salão de festas tem 420 metros quadrados de construção, e costuma estar repleto de 

mesas e de cadeiras utilizadas durante as confraternizações e os jantares beneficentes da 

instituição. Os eventos são realizados, em média, a cada dois meses. O público frequentador é 

formado por pessoas do bairro, empresários, funcionários da área pública e administrativa e 

amigos da família de Mara, Léo e de Dona Cotinha. 

Seguem as imagens dos convites destes eventos organizados para a arrecadação de 

fundos para o Abrigo. As noites mais tradicionais do Lar Dona Cotinha são a Noite da Pizza e 

da Festa Italiana. 
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Convites para eventos beneficentes 

A entidade possui um Conselho Diretor composto por profissionais liberais das áreas 

da Saúde e do Direito, assim como da área da Administração, pública e privada. O Conselho 

Diretor atua voluntariamente, ajudando a entidade a promover os eventos beneficentes e 

participa das decisões de cunho administrativo do Abrigo.            

 

 
Além dos eventos tradicionais, o Abrigo inova todos os anos seu cardápio de petiscos e de atrações musicais, 

para atrair a comunidade. 

 

A entidade conta com educadoras, assistente social, pedagoga, pessoal de apoio 

administrativo e de manutenção. Recebe assistência médica e odontológica da rede de saúde 

pública do bairro e mantém um regime de convênio com alguns profissionais da rede 

particular, voluntários da instituição. Além da equipe técnica e da rede de voluntários, o 

Abrigo conta com a participação de membros da família de Dona Cotinha no projeto de 

assistência social às crianças. A entidade possui um carro perua Kombi e mais dois outros 

carros populares usados para o transporte das crianças às escolas da rede pública de ensino. 

Todas as crianças e adolescentes frequentam a escola por meio período. Quando não estão na 
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escola, as crianças descansam, estudam, brincam e participam das atividades regulares 

oferecidas pelo Abrigo.  

Mara intervém junto aos amigos e pessoas da comunidade para que as crianças tenham 

padrinhos durante seu tempo de permanência na instituição. Os casais padrinhos das crianças 

participam das datas comemorativas do Abrigo, das festas de aniversário realizadas para as 

mesmas, das confraternizações etc. Contribuem, por vezes, com o custeio de atividades 

esportivas ou extracurriculares para as crianças. As crianças assistem apresentação de teatro 

infantil, recebem a visita de voluntários da comunidade que lhes oferecem, por exemplo, 

oficinas de arte culinária, fazem aula de pintura, de capoeira e utilizam a sala de computação, 

a brinquedoteca e a sala de leitura do Abrigo com regularidade. Nos dias e semanas que 

antecedem o Natal, a Páscoa, o Dia das Crianças e o período de férias, elas fazem passeios 

patrocinados por parceiros comerciais do Abrigo (passam o dia em sítios, vão aos Parques da 

cidade, frequentam cinemas, casas de show etc.). 

Uma criança passa os finais de semana com sua família, quando há autorização do 

Poder Judiciário nesse sentido. A família que tem autorização para fazer visitas regulares à 

criança na instituição, pode ser convidada a participar dos eventos comemorativos e das 

confraternizações no Abrigo junto de sua criança. Algumas famílias não têm autorização 

judicial para visitarem as crianças na instituição e, em alguns casos, quando há a perda do 

pátrio poder e não se encontra uma família substituta para a criança, a mesma permanece sob 

os cuidados do Abrigo até que atinja a maioridade.  

A instituição mantém dois programas sociais voltados para o atendimento das 

famílias: o projeto Cesta Básica e o projeto Acolher, ambos coordenados pela assistente social 

do Abrigo. No primeiro, há a distribuição de cestas básicas mensais, as quais podem ser 

oferecidas por até seis meses, após a data de desacolhimento de uma criança ou adolescente 

nos casos em que essa medida se mostrar necessária. No segundo, há orientações e 

encaminhamentos para os recursos comunitários para que a trajetória econômica familiar seja 

alterada na medida do possível. A assistente social trabalha temas relacionados ao trabalho, à 

saúde, à educação, em reuniões de uma hora, realizadas mensalmente. As famílias que têm 

autorização do Poder Judiciário para visitar as crianças na instituição têm os dias e os horários 

de visita previamente agendados com a instituição. Nessa instituição, as visitas familiares 

ocorrem quinzenalmente. 
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O desejo pela fundação da instituição 

Antes de se casar, Mara consultou a opinião do pai a respeito do casamento e de seu 

futuro esposo. Com a aprovação deste e depois de casada, Mara pensou em adotar uma 

menina. Léo, seu primeiro filho havia nascido, mas a sonhada menina que o marido gostaria, 

não. O pai de Mara teria dito à filha que ela não precisaria adotar uma menina, pois ela 

engravidaria de uma, depois de seu primeiro filho, Léo. Foi nesse período que o pai teria 

reforçado a ideia que ambos, Mara e o pai, vinham mantendo de fundar um Abrigo para 

crianças e adolescentes. Ao falar da fundação do Abrigo, Mara ainda se emociona quando 

lembra que esse sonho foi um sonho também de seu pai e que ele foi “uma criança 

abandonada, que precisou crescer sozinho, meio que por conta própria (...)”. O pai foi criado 

por uma senhora e o único apoio que ele teria tido ainda criança partiu dessa senhora.  

Este é o ponto a partir do qual a fundação do Abrigo pode ser compreendida. A filha 

esperada por Mara nasceu e recebeu o nome da avó paterna, Fumi. Assim, a instituição não 

tem ligação com o desejo de Mara e de seu esposo por uma filha; ela nasce de um sonho, 

acalentado por pai e filha, de poder oferecer às crianças e aos adolescentes que estejam em 

situação de risco pessoal e social, o amparo que o pai de Mara, praticamente “por sorte”, 

recebeu.  

A mãe, Maria Felipo da Silva, mais conhecida como Dona Cotinha, deu nome à 

instituição. Na qualidade de benzedeira, Dona Cotinha passava o dia recebendo as pessoas da 

comunidade em sua casa. Mara acompanhou a mãe, prestando acolhimento, orientação e 

proteção às pessoas que os buscassem na casa materna. Quando brinco com o filho de Mara, 

Léo, perguntando a ele quem idealizou mais o Abrigo, Léo me responde que o avô materno 

sonhou mais com o Abrigo e que a avó, Dona Cotinha, sonhava com o centro espírita e de 

umbanda, fundado pela família. Mara procura realizar, assim, os sonhos de ambos os pais. Ao 

fundar o Abrigo, ela oferece “à causa do pai” a capacidade de acolhimento, de cuidado e de 

proteção da mãe.   

Recebi das mãos de Mara uma carta de Dona Cotinha que teria sido psicografada por 

uma médium, até então desconhecida por Mara. Essa médium frequentava outro centro 

espírita, e não o de sua família. A carta foi lida publicamente pela primeira vez, durante a 

inauguração da sede oficial do Abrigo, à Rua Messias de Pina. Na data da inauguração, o Sr. 

Amadeo, pai de Mara já havia falecido há mais de 20 e a mãe, Dona Cotinha, há menos de 10. 

Toda vez que há um evento importante na instituição, a carta é relida perante os convidados. 
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Segue a carta, na íntegra, que teria sido ditada por Dona Cotinha: 

Mensagem de D. Cotinha recebida pela médium Arlete no dia 06 de junho de 1997. 

 
 

Querida filha Mara, 
Querido filho Léo, 

Meus filhos queridos, 
Minhas filhas queridas, 

A felicidade que hoje me envolve, me deixa tão feliz6 que parece 
Que estou nas nuvens, como falamos aí. 

Filhos queridos, 
Filhos que adquiri depois que estou aqui. 

Filhos que o amor trouxe até nós, para concretizar um ideal, 
um ideal de amor ao próximo, um ideal que nos eleva até Deus, nosso Pai. 

A todos que de mãos dadas lutaram para que a primeira sede 
estivesse pronta para o dia de hoje. 

Eu quero agradecer, 
eu quero louvar os seus esforços, 

eu quero agradecer e dizer para cada um 
O Lar Dona Cotinha é o Lar de cada um que ajudou a  

plantar a primeira pedra para que no futuro ele cresça no amor, 
no carinho de cada um, no amor de cada colaborador que 

mesmo anônimo ajudou para que o Lar existisse. 
Irmãos em ideais, 
Irmãos em amor, 

Não deixem que o cansaço os atormente, lutem para que os 
Ideais floresçam e que a cada dia seja implantado mais um alicerce 

De amor, o amor que une nossos corações. 
Orem para que cada dia floresça o amor, orem para cada um que lá chegar. 

Eu os abençôo, e peço para que vocês orem por todos que nos 
Auxiliaram, desde o servente até o engenheiro. 

Todos que trabalharam para a obra, e queridos filhos, orem para 
cada irmão do Lar, cada irmão de amor. 

 
Meus filhos, Obrigada 

 
Mamãe 

Maria Felipe da Silva 
Obrigada pelas flores, 

Obrigada meus filhos pelo amor que nos une, 
Papai deixa o carinho, os beijos, os abraços para cada um 

Meus filhos eu estou Feliz, muito feliz 
Mamãe Cotinha. 

 

 

                                                            
6 Os grifos são originais da carta. 
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A respeito da espiritualidade, Mara comentou ainda que os guias dela, a própria Dona 

Cotinha, os guias de sua mãe e os de seu filho Léo dão “sustentação” ao Abrigo e ao centro 

espírita. Dar sustentação significa passar orientações e fazer a proteção destes locais e das 

crianças. Nas palavras de Mara, há acima do Abrigo uma “legião espiritual” que trabalha para 

proteger as crianças. Seriam espíritos de médicos, de enfermeiros, “espíritos de luz” de sua 

família e da umbanda.  

São Vicente de Paula foi adotado como o santo protetor do Abrigo e há uma imagem 

dele na sala de TV das crianças. São Vicente de Paula costuma ser associado no sincretismo 

religioso a Xangô (orixá da justiça no entendimento umbandista). Quando perguntei se ela faz 

essa relação, Mara sorriu, disse que sim, mas que a imagem que eles mantém ali é de São 

Vicente de Paula apenas. Mara escolheu a imagem de São Vicente de Paula por ele ter sido 

“um padre que cuidou muito das crianças”.  

Na terra sobre a qual o Abrigo se encontra foram colocadas pedras, cristais para que 

fosse feita uma “limpeza energética” do terreno. Esses elementos ficaram fixados no solo, 

para “trazer uma irradiação positiva para o Lar e para as crianças”. No terreno em que foi 

construído o Abrigo, havia anteriormente uma favela. A intenção de Mara, ao fixar essas 

pedras e cristais, foi remover a “energia” de sofrimento das pessoas que haviam vivido 

naquele local. O “assentamento” dos minerais, os processos de limpeza e o cuidado do plano 

espiritual propiciam o ambiente de “amor e de harmonia” sentido no Lar, explicou-me ela. 

Por meio da psicografia, Mara teria recebido cartas de incentivo e de reconhecimento ao seu 

trabalho, algumas das quais com a assinatura de pessoas famosas, tais como a poetisa Cora 

Coralina, dentre outras. 

Pensando sobre o ambiente de amor e de harmonia a que ela se refere, perguntei se o 

assentamento de minerais foi feito para Oxum (orixá do amor no entendimento umbandista). 

Mais uma vez, Mara sorriu, inclusive com o olhar, mas não concluiu nada fazendo uso de 

palavras.  

Antes de apresentar as crianças e os adolescentes do Abrigo, seguem as histórias da 

família e das pessoas que ajudam a cuidar do Lar Dona Cotinha.  
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2.3 RETRATOS DE FAMÍLIA 

 
Foto de Dona Cotinha e de Sr. Amadeo 

 

Dona Cotinha 

Dona Cotinha nasceu no município Salto Grande7, localizado no Centro Oeste 

Paulista. Brasileira, neta de índia, Dona Cotinha sentiu, desde a sua infância, “sinais” 

indicativos de uma forte inclinação mediúnica. Segundo a filha, Mara, a mãe passava mal, 

sem que houvesse qualquer outra explicação aparente. Parteira da comunidade durante alguns 

anos, Dona Cotinha assumiu o “dom da mediunidade” apenas quando seu filho primogênito, 

com um ano de vida, ficou gravemente doente. Diante da falta de perspectiva médica, essa 

senhora, uma pessoa já “dotada de fé”, prometeu à espiritualidade que assumiria sua 

mediunidade, tornando-se também benzedeira da comunidade, caso seu filho ficasse curado. 

Com a cura de Aparício (o primogênito) alcançada com os seus benzimentos, ela passou a 

atender, em sua casa, as pessoas que a procurassem em busca de orientação e de auxílio. 

Depois desse primeiro filho, Dona Cotinha foi mãe de mais duas crianças, Aparecida e José, 

vindo a separar-se do primeiro marido após ter tido sua terceira criança. Vivia, nessa época, 

em uma fazenda nas redondezas de Paraguaçu Paulista8, interior do estado de São Paulo, com 

os filhos do primeiro casamento. Infeliz, entretanto, por problemas de alcoolismo do primeiro 

marido, Dona Cotinha conheceu o homem, nessa mesma fazenda, que viria a ser seu segundo 

esposo. Dona Cotinha casou-se com o Sr. Amadeo no cartório civil e mudou-se para viver 

com ele na cidade. Dona Cotinha foi mãe de mais três crianças: Diva, Mara e Jorge. Sr. 

                                                            
7 “No relatório presidencial de 1864, há referências a uma primeira tentativa de aldeamento em Salto Grande do 
Paranapanema ou Cachoeira dos Dourados. Frei Pacífico de Monte Falco, trazido da Itália em 1843 pelo Barão 
de Antonina, encarregava-se da catequese dos Índios Caiuás e Xavantes que na época viviam aqui por estas 
terras. O aldeamento deu origem ao Patrimônio do Salto Grande do Paranapanema, propriamente dito em 
1860.” (texto extraído da página na web da Prefeitura Municipal de Salto Grande - SP: 
http://www.pmsaltogrande.sp.gov.br/municipio. php). 
8 De acordo com o dicionário tupi-guarani de Gumercindo Saraiva Rodrigues Alves Pereira de Carvalho, 
"Paraguaçu" significa mar grande, rio grande. Paraguaçu Paulista é um dos 29 municípios paulistas que agregam 
junto a seu nome o título de Estância Turística. 
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Amadeo trabalhou em uma serraria na cidade de Paraguaçu Paulista e Dona Cotinha, além de 

parteira e benzedeira, era dona de casa. Sr. Amadeo veio a falecer em 1963 quando Mara 

tinha apenas 11 anos de idade e Jorge, o mais novo, 8. Ao ficar viúva, Dona Cotinha, com a 

ajuda da filha Mara, começou a vender marmita para sustentar a família. Do dinheiro 

economizado nesse primeiro comércio, Dona Cotinha comprou uma pensão que administrou 

com a ajuda de Mara. Nessa época, Dona Cotinha perdeu um filho, José, filho caçula do 

primeiro casamento, que faleceu de cirrose hepática com 30 anos de idade. Mara diz ter sido 

apegada a esse irmão e o relembra com carinho. José morreu em Maringá e foi enterrado em 

Paraguaçu Paulista, deixando esposa e um filho em Curitiba, PR. Os outros filhos (Aparício, 

Aparecida, Diva) viviam em São Paulo, para onde Dona Cotinha se mudou com Mara e Jorge 

em 1971. Nesta época, Mara estava com 18 anos de idade.  

Diva havia se casado em Paraguaçu Paulista quando tinha 17 anos e se mudou com o 

marido para São Paulo logo após o casamento. Desta união teve três filhos: Glícia, Claudia e 

Jonathan. Glícia é mãe biológica de 4 filhos, separou-se do primeiro marido após 16 anos de 

casamento e, na sua segundo união, pegou a guarda provisória de um bebê de uma prima, que 

por problemas com dependência química o abandonou numa creche. Glícia é uma das 

educadoras da unidade matriz do Abrigo. Claudia é casada, mãe de um casal e trabalha na 

instituição ao lado de sua tia Mara há 7 anos. Jonathan faleceu em março de 2003, com pouco 

mais de 20 anos.  

Aparício, o filho mais velho de Dona Cotinha morreu aos 60 anos. Aparício teve duas 

filhas e um filho, sendo a primogênita mãe de três crianças.  

Aparecida não se casou, mas foi mãe de um menino que Dona Cotinha e Mara 

ajudaram a criar. Tata ou Cida, como costuma ser chamada, é a filha mais parecida 

fisicamente com Dona Cotinha. Em 2009, Aparecida foi morar com a irmã Mara. O filho 

nascido em 1972 atualmente mora no Sul e é casado. O pai deste filho de Aparecida teve 

problemas com alcoolismo, e por isso ela não teria permanecido vivendo com ele.  

Mara aos 12 anos fez cursos no SESI de cabeleireiro, de corte e costura, artesanato, 

teve aulas de tricô e de crochê. Moça, em São Paulo, trabalhou em salão de beleza, teve uma 

confecção de roupas e foi modelo por 2 anos. Namorou um jovem japonês, médico e maçom, 

que faleceu. Namorou depois outro rapaz, de quem ficou noiva, mas terminou o noivado. 

Depois de oito meses separados, ela voltou a namorar esse rapaz, vindo a se separar 

definitivamente dele dois meses depois. Nesse período Mara passava por um momento de 
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crise com sua confecção. Ela trabalhava à noite com as portas fechadas, costurando as peças 

que seriam vendidas sob encomenda no dia seguinte. Dona Cotinha acompanhava a filha, mas 

às vezes passava mal por ter problemas de coração. Mara conheceu, então, quem seria seu 

futuro marido, Sr. Léo Kyoshi. Ele a apoiou durante a crise com a confecção. Mara casou-se 

com ele após três meses de namoro. Dona Cotinha fazia, nessa época, reuniões espíritas e 

“conversava” com o pai de Mara. Ambos abençoaram o casamento da filha com Léo e Mara 

teve com ele dois filhos, Léo Amadeo e Fumi Eloisa. Os filhos são mestiços com traços da 

etnia japonesa pela família paterna e africana e ameríndia pela família materna. Fumi é 

solteira, estuda, viaja e trabalha como quiropraxista. Léo é casado com Paloma, trabalha na 

empresa do pai (de máquinas para lavanderia industrial) e é pai de duas meninas, Tainá e 

Maria Eduarda. 

Jorge, o filho mais novo do segundo casamento de Dona Cotinha faleceu em 2008 por 

problemas cardíacos. Foi casado com Ivanilde e pai de Juliana e de Richard.  

A imagem que mais marcou Fumi a respeito da avó foi a de vê-la contar, com emoção 

e com alegria, como foi para ela ver a imagem do Cristo Redentor de braços abertos na cidade 

do Rio de Janeiro. Esta senhora será lembrada, por todas as pessoas da família, como uma 

pessoa católica e muito religiosa. Dona Cotinha gostava de ir às igrejas e, segundo sua filha, 

ela rezava para todos os santos. Tinha sempre um terço próximo das mãos. Acordava rezando 

e antes de adormecer, voltava a rezar. Ivete, terapeuta, amiga da família, brincou em 

entrevista, dizendo que chegou a perguntar a Dona Cotinha se ela só rezava na vida. Claudia, 

a neta, se lembra da avó montando a mesa. Ela colocava um pano branco, um copo com água, 

uma flor e pegava o terço para rezar. Léinho (como costuma ser chamado o filho de Mara pela 

família) vê a avó como “o elo, a ligação entre todas as pessoas da família”. Léo acredita que 

os filhos que estavam com mais problemas foram “acolhidos” já pela avó. Dona Cotinha 

atendia pessoas da comunidade todos os dias no período da tarde, em sua casa. Léo e os 

primos almoçavam, tomavam lanche, brincavam, jogavam dominó na casa da avó. A relação 

entre a avó e Léo era “tranquila”. Ele não se lembra de ela ter brigado com ele. Ela tinha um 

rabo de tatu que ficava atrás da porta e às vezes o mostrava, conta Léinho rindo. Ela bateu 

com o rabo de tatu “num tio mais velho”, mas os pequenos nunca chegaram a apanhar. Dona 

Cotinha convivia muito com a filha, Cida. Ambas dormiam no mesmo quarto.  

Ainda pensando sobre a avó, Léo disse que não saberia nem como defini-la: “Tanta 

gente que se aproxima do Lar pela corrente que ela acaba formando”. Não sabe “se por ela 
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diretamente”, ou se “por espíritos que têm ligação com ela. Tem pessoas que se afastam e 

voltam... Passam-se cinco, seis anos e voltam”. Ela continua sendo “o centro da família, a 

responsável pela união das pessoas”.  

Todo lugar que ele vai, tem alguém que conhece a avó dele. Léo dirigiu os 

pensamentos para a avó quando se sentiu “no sufoco”. Durante a primeira gravidez de 

Paloma, por exemplo, na época ainda sua namorada, Léo disse que “recebeu mensagens” para 

ficar tranquilo, que aquela seria “a hora certa” de ele ser pai. Quando a avó morreu, Léo tinha 

sete anos de idade. Ele lembra-se bem do dia anterior ao seu falecimento. As crianças, Léo e 

os primos queriam “brincar e ninguém deixava”. A avó morreu à noite e Léo lembra que veio 

toda a família para a casa de seus pais. As crianças não estavam autorizadas a entrar no local. 

Um tio, atualmente falecido, lembra-se Léo, pegou as crianças e as levou para se despedirem 

da avó. Eles tinham o hábito de pedir a benção a ela todos os dias. Ele se lembra dela nesse 

dia. O primo teria ido beijá-la. Léo não teve coragem e ri atualmente de sua atitude de criança. 

O primo chorava. Todos foram para o cemitério, mas Léo e o primo não puderam ir. Nesse 

dia, “um tio alcoólatra quis invadir a casa”, pensando que Dona Cotinha estaria lá. Léo e o 

primo ficaram com muito medo. Os pais vieram buscar esse tio e o levaram junto para o 

enterro de Dona Cotinha.  

Mara disse que a mãe sempre a ajuda com a organização do Abrigo. Quando na 

despensa da instituição há tudo, mas faltará açúcar, por exemplo, chega uma doação de açúcar 

suficiente para todo o mês. Quando há uma criança para quem o Abrigo não dispõe de roupas, 

chegam doações de roupas do tamanho que a criança veste, pouco tempo depois. As duas 

eram “muito amigas”, relembra Mara, e ela diz que nunca quis saber se elas tinham uma 

“ligação anterior”, porque as duas eram “tão amigas que nem precisava saber nada”. 

Ivete resumiu o que parece ser uma opinião comum, a respeito de Dona Cotinha: “(...) 

das outras pessoas a gente sempre faz ponderações (...), ah fulano tem isso, ciclano tem 

aquilo... a respeito de Dona Cotinha não há o que falar que não seja o bem, não há o que 

falar”.  

A respeito do Sr. Amadeo muito pouco se comenta. Por ter falecido há mais tempo, a 

maior parte das pessoas não o conheceu. Sr. Amadeo é lembrado, principalmente, por Mara. 

Léo, pelas histórias que ouviu da mãe e da avó, disse que sabe que ele foi “uma pessoa muito 

humilde, muito sábia”. E contou um episódio da avó Cotinha “incorporada” por Sr. Amadeo, 

no qual “ele” se dirigiria a Cida e a Mara, chamando cada uma, consecutivamente de “minha 
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filha branca” e “minha filha preta”. Mara ri ao lembrar esta história e brinca dizendo ter sido 

“o xodó do pai”.  

 

Mara 

Minha mãe, disse-me Mara, teve um namorado japonês. Mara não lembra se este namorado 

existiu antes do primeiro marido ou entre ele e seu pai. Contou que aos 12, 13 anos, ao fazer 

os cursos de artesanato no SESI: 

(...) fiz um monte de coisas porque naquela época eles davam aulas de tricô, de crochê, de 
artesanato nas escolas... e no SESI a gente aprendia de tudo e eu sempre tinha uma revista que 
tinha aquelas bonequinhas, e tinha uma bonequinha japonesa que eu sempre falava, nossa, eu 
quero ter uma boneca igualzinha essa bonequinha. Sempre falei isso, em Paraguaçu tinha muito 

japonês e eu morei no meio de dois japoneses, ao redor tinha 
chácara com verdura, eu vivia muito no meio de japonês... não 
dá pra explicar, acho que foi a convivência, né... eu acho que 
era a convivência, né, sei lá, eu assistia muito filme junto com 
eles... os japoneses são muito pontuais, é às nove horas, antes 
das nove eles estão lá... serenos... meu marido é descendente 
de samurai, não passa nada, eles sabem tudo, eles fazem tudo, 
eles não são de dividir as coisas... se a gente vai comprar 
alguma coisa, você quer ajudar escolher ou quer a opinião 
dele, ele decide e faz tudo sozinho, depois comunica. Ele era 
louco pra ter um carro importado, ah, eu fiz uma coisa, eu 
quero te comunicar... eu comprei um presente pra mim... ah, e 
o que que é... ah, eu vou buscar amanhã e está tudo certo. Ah, 
eu comprei um civic, a gente gosta de estar junto, Léinho e 

Fumi... nossa, eu fiquei tão chateada, poxa vida, né... a gente está junto pra tudo, não já está 
tudo certo, já mandei revisar... quando a gente vai comunicar alguma coisa pra ele, ele diz, eu 
não quero saber, é seu, problema seu... sabe, é bem assim... a Fumi quando ia para o Peru, ela 
conta pra mim, tudo. Olha, mãe, eu vou ganhar assim e o que eu fizer a mais, vai ser dividido, 
eu falei, puxa filha, que legal, pra ela que era o primeiro trabalho depois de formada... ela foi 
falar pra ele... por que você está falando pra mim, não me interessa... nossa, ela ficou arrasada... 
ela está compartilhando com ele, a alegria dela, né... então, são coisas que isso daí machuca 
bastante sabe, e é o jeito dele, né, fazer o quê... cada um deles lá, tem esse jeito... eu sempre 
adorei japonês, mas depois convivendo juntos, isso daí é uma coisa que machuca. A pessoa é 
decidida, muito individualista, não aceita falar nada... quando está lá em cima, se cai um pouco, 
não aceita, e acha que todo mundo é culpado, porque na hora de compartilhar, não quer, mas 
quando acontece coisa errada, você é culpada. Quando a Usui (empresa), estava todo mundo no 
mesmo patamar, eu saí de lá pra levantar o Lar porque tudo tinha que ser como ele queria e você 
tem uma visão diferente, e quando eu saí, nossa, eu sofri muito lá dentro, nós até discutimos isso 
quando veio a minha comadre... você já prestou atenção que foi você sair da Usui que a Usui 
caiu... sim, mas era necessário eu sair... 

 

Este trecho da entrevista mostra a construção, ao longo dos anos, de uma história de 

convivência entre a família de Mara e as famílias japonesas nos arredores da fazenda em 
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Paraguaçu Paulista-SP. Na cidade de São Paulo, Mara continuou convivendo com os 

japoneses. Ao se casar com o Sr. Léo Kyoshi Usui, Mara realiza o seu sonho de ter uma 

“bonequinha japonesa”. Além de mãe de Léo, Mara foi mãe de Fumi Eloísa. Na foto acima, 

Mara está com a neta, filha de Léo, Duda. Na primeira foto abaixo, Fumi está com o pai Léo, 

e na segunda com Dona Cida, sua tia. 

 

 

A respeito do trabalho com as crianças e os adolescentes: 

Você vê nos casos, quando chega no final, é o mesmo problema, 
cada criança vem com um problema diferente, mas no final é todo 
aquele trabalho que a gente tem para recuperar a criança e a família. 
Algumas recuperam, às vezes, no momento que a criança está ali com 
você, ela não dá o braço a torcer e não dá valor, mas a partir do 
momento que ela sai e vai viver sozinha. Ontem ela foi com uma blusa 
eu só olhei várias vezes, se você não trocar de blusa, você vai voltar 
para o Lar. A dela ficou boa pra Jane e a dela ela tinha que tirar... ela 
sai pulando com os peitos saindo quase pra fora... a educação também 
funciona, em alguma medida... na entrevista domingo que eles foram 
lá em casa, você lembra de dois ou três casos, e no momento vieram 
as meninas de Diamantina... elas chorando, não querendo entrar no 
ônibus, nós pedimos para o pessoal do ônibus cuidar delas no 
caminho, elas ligavam pra gente do orelhão, dando notícias, dizendo 
que não queriam ficar lá... a Érika já é mãe e tem dois filhinhos... o 
depoimento dela é que hoje ela cuida dos filhos dela como ela 
aprendeu aqui no Lar... então, eles guardam sim, só não demonstram 
aqui pra gente, tudo que eles aprenderam, eles sabem aplicar... quando 
você não consegue, a Andreza, sei lá, a gente queria até que ela fizesse 
faculdade, ela estudava na mesma série que o Léo, só que ela saiu e 
ela falava assim que ela ia fazer igual a mãe dela... ela queria se vingar 
da mãe... o que ela fez? três meses depois que ela saiu daqui, ela foi 
morar com um cara e engravidou. E o cara era traficante, até presa ela 
foi. Ela aprendeu, ela sabe... foi aí que ela aprendeu... 
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Neste trecho, Mara comentava os desafios que enfrenta para recuperar as crianças e os 

adolescentes do Abrigo e as respectivas famílias. 

 

Léo K. Usui 

O Sr. Léo se manteve discreto e mais reservado ao longo de toda a pesquisa. Não 

chego a conversar com ele pessoalmente, mas assisto a um vídeo, que me foi passado pelo 

filho, Léo, no qual o Sr. Léo comenta o carinho e a admiração que ele sentiu por Dona 

Cotinha. Ela o teria acolhido, telefonando ou pedindo a alguém que o fosse chamar na casa 

dele, em algumas ocasiões em que ele não se sentia bem. A relação de amizade entre ele e 

Dona Cotinha ocorreu antes ainda de ele se casar com a filha, Mara. 

  

Léo Amadeo 

Formado em administração, casado com Paloma, Léo Amadeo é pai de duas meninas, 

Tainá e Maria Eduarda. O nome Tainá teria sido escolhido por ele e por Paloma, enquanto os 

dois eram apenas namorados. Segundo Léo, Tainá significa “estrela da noite ou pôr do sol”, 

ele não se lembra bem. 

Com relação a sua infância, Léo se lembra muito da casa dos pais, que tinha um 

quintal grande e a casa da avó Cotinha ao fundo. A infância toda de que Léo lembra foi a que 

viveu nesta casa. Os pais “eram muito ocupados”. “Organizavam cursos de metafísica no 

salão de casa”. Léo lembra-se dos pais próximos, mas sempre ocupados. Léo brincava com os 

primos que, por morarem por perto, passavam o dia com ele. Antes dos sete anos de idade, 

Léo estudou no período da manhã e passou suas tardes sob os cuidados da avó, Dona Cotinha. 

Teve uma babá, mas por pouco tempo, ficando sob os cuidados da avó materna apenas. Após 

os sete anos de idade, Léo frequentou a escola no período da tarde. Praticou judô por “um 

bom tempo” (até adquirir quatro faixas) e fez natação até aprender a nadar.  

Léo contou que se lembra de momentos ruins nessa mesma casa. O pai comprou um 

relógio de pêndulo antigo. À meia-noite, o relógio batia as doze badaladas e Léo visualizava 

uma senhora e sentia muito medo. Quando isso acontecia, ele corria para o quarto da irmã, 

uma vez que o quarto dos pais parecia-lhe muito distante. Léo adormecia novamente no 
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quarto da irmã. A mãe, por fim, se desfez do relógio por conta do medo de Léo. De modo 

geral, Léo acredita que foi uma criança calma.  

Na adolescência, Léo se mudou com os pais para uma casa próxima a sua escola. 

Contou que ele permanecia sozinho em casa à tarde durante esse período. Fumi estudava à 

tarde e ele voltou a estudar pela manhã. À noite, a família tinha atividades no centro de 

umbanda da família e Léo ainda não participava dessas reuniões. Léo se sentiu “um pouco 

sozinho” nesse período. Em 1993 ou 1994, ele não se lembra bem, Léo passou a jogar futebol 

todos os dias e chegou a receber uma proposta para entrar para um clube de futebol 

profissional de Campinas-SP. O rapaz contou que sempre quis entrar para o futebol 

profissional, mas quando a oportunidade chegou, ele não soube dizer o motivo, mas não quis 

seguir com uma carreira no esporte.  

Léo trabalhava como office boy no escritório do seu pai. Nesse tempo, ele começou a 

fazer desenhos de “pintura mediúnica”. O jovem rapaz participou de uma exposição de 

desenhos realizada na Av. Paulista, em São Paulo. A professora de artes da escola gostava 

muito dele. Léo ficou encarregado por essa professora de fazer um painel para atrair a atenção 

dos pais e dos alunos para a exposição que também aconteceria na sua escola. Usando tinta e 

as mãos, Léo desenhou um índio de 8 metros de altura, cuja imagem em cerâmica se encontra 

atualmente no congá do Templo Seara (centro de umbanda da família). O painel por ele 

desenhado ficou exposto por vários dias na escola. Depois da exposição, o garoto conseguiu 

interagir com mais facilidade na escola e entrou com mais quatro amigos para o time de 

futebol escolar. 

 Léo, sacerdote do Templo Seara, não teria chegado a tal posição de um momento para 

outro. Relatou vários momentos em que passou mal, aos 16 anos, por exemplo, quando viu 

um homem usando um terno e um chapéu branco, que teria lhe aparecido de costas, virado o 

rosto para ele, desvirado e desaparecido. Cada vez que algo assim acontecia, a mãe, Mara, o 

levava ao Templo. Uma das médiuns teria “incorporado essa visão” e descoberto que se 

tratava de Zé Pelintra. Ao participar de rituais realizados pela família numa praia, ainda 

jovem, Léo incorporou Ogum, “quando acordou, estava no altar”. Nesses rituais, tendas são 

montadas na areia da praia e o altar da umbanda é posicionado no local. Depois que começou 

a incorporar entidades de umbanda, Léo parou de desenhar. Antes, ele “sentia muita vontade”. 

Ele acredita que a pintura foi uma forma utilizada pela espiritualidade para mostrar a ele a sua 
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“existência”. A primeira vez que incorporou um espírito foi o preto-velho Pai Jacó, que havia 

trabalhado com sua avó Cotinha.  

Certa vez, durante um workshop de pintura mediúnica, Léo cuidava “do som da 

palestra” e lembra que, nessa época, ele não gostava muito da umbanda, pois achava que esta 

não lhe respondia, “não explicava muito as coisas” e como religião lhe causava “muitas 

dúvidas”. Ao manejar os equipamentos de áudio para a palestra que seria dada por Rubens 

Saraceni (conhecido escritor e líder umbandista), Léo acabou “ouvindo a palestra toda” e 

percebeu que algumas de suas dúvidas tinham sido respondidas. Arrumou uma namorada, 

certa vez, que o levou a frequentar o Templo de sua família. Depois que ele se tornou 

frequentador assíduo, o namoro acabou. Namorou outras moças, mas não teve nenhuma para 

acompanhá-lo “pelo processo que ele estava passando”. Quando marcou um encontro com 

uma ex-namorada no aniversário de um amigo, a ex não compareceu, mas a atual esposa sim. 

Namoraram, brigaram ficando dois ou três meses separados e quando estava para completar 

um ano de namoro, Léo e Paloma casaram-se no Templo da família, sendo realizada uma 

cerimônia de casamento umbandista. Léo faz parte da 

diretoria do Lar Dona Cotinha, viu a instituição 

“nascer”. Mas, por estar “sem vida social, ficava mais 

dentro do Abrigo do que fora”, afastou-se da instituição 

e assumiu o Templo e a empresa do pai. O pai tem uma 

fábrica de máquinas de lavanderia industrial no bairro 

da Mooca em São Paulo. A respeito do avô Amadeo, 

Léo disse que ele “trabalhava com a avó depois que 

desencarnou”. Mas, que segundo soube, o avô “iria 

para outro plano” e não iria ter mais “contato” 

atualmente nem mesmo com sua mãe, Mara. Léo disse 

que recebe orientações diretas do Caboclo Pena Branca 

e do Preto Velho Pai João. Pai João é “sábio, tranquilo e discreto”, é a entidade com quem ele 

sente mais segurança. Léo disse que “apaga” quando incorpora Pai João. Caboclo Pena 

Branca lhe dá “luz, clareza, esclarece, orienta”, e o Caboclo Tupinambá é o “mais forte na 

ação”. O Caboclo Ogum Beira Mar “é o chão, a sustentação” dele. O seu orixá ancestral é 

Ogum. 
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Paloma 

Casada com Léo, mãe de Tainá e de Maria Eduarda (garotinha que também aparece na 

foto). Sobre sua infância, Paloma disse que foi “filha única e mimada”, primeira neta mulher 

de ambas as partes. Adorou fazer ballet, foi professora em academias de dança e no Lar Dona 

Cotinha por alguns anos. Começou com o ballet quando tinha 4 anos. Depois de formada em 

dança, começou a cursar fisioterapia. A separação dos seus pais aconteceu quando Paloma 

tinha 6 anos. Até então, Paloma tinha um bom 

relacionamento com o pai. Depois da separação “não queria 

mais saber muito dele”. Fez terapia recentemente durante 3 

meses, mas “sem tempo”, não teria continuado o tratamento. 

Entendeu, entretanto, que viveu “um choque” com a 

separação. Soube por sua mãe que seu pai estava saindo de 

casa porque ele teria arrumado outra mulher e que ele teria tido outra filha também. A casa da 

família ficava exatamente em cima do estabelecimento comercial do pai. Paloma e sua mãe 

continuaram a viver nessa casa por um tempo e o viam todos os dias, no seu trabalho, assim 

como viam o pai indo embora para outro lar, outra família, aos finais de tarde. Seu pai se 

casou por mais quatro vezes, depois do casamento com sua mãe. Paloma tem uma irmã 

praticamente da mesma idade dela, atualmente com 26 anos. Dessa segunda união do pai, 

nasceu também um menino, chamado Mario, atualmente com 22 anos. Depois o pai 

relacionou-se com outra mulher e teve mais dois filhos; outro homem, também chamado 

Mario, que estaria com 15 anos de idade. Da terceira união, nasceu Isabela, com 13 anos de 

idade. O pai está com a quarta esposa “e tem um menininho chamado Arthur”, com 3 anos de 

idade.  

Paloma iniciou seu primeiro namoro com 13 anos, teve outro namorado aos 15, outro 

dos 17 aos 19 anos. Depois conheceu Léo e com 21 anos casou-se com ele. Aos 13 anos, já 

presenciava sessões de umbanda na sua casa. A mãe sempre tivera envolvimento com o 

espiritismo; a avó paterna “era kardecista”, e a avó materna recebia uma freira em casa, 

segundo sua mãe. Paloma disse que sempre tomou “passe” e nunca teve medo de nada. 

Engravidou de suas duas filhas quando tentou iniciar seu “desenvolvimento mediúnico”. 

A adolescência de Paloma é marcada pela presença de uma Pombagira. Quando pensa em 

sua adolescência, Paloma logo se lembra da Pombagira da amiga Alice, chamada Maria Bonita. 

Paloma disse ter sido sempre bastante intuitiva. Maria Bonita disse a Paloma que ela tem uma 

Pombagira que sempre a acompanha e se chama “Linda”. Paloma acha que o nome vai mudar 
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porque “esse não é nome de Pombagira”. Maria Bonita, quando incorporava em Alice, colocava 

uma flor no cabelo e fazia um nó em sua saia, lateralmente ao corpo. A rosa do cabelo de Alice 

caía enquanto Paloma a olhava. Maria Bonita lhe dizia que era sua Pombagira, Linda, quem pedia 

a flor em oferecimento a si. Assim, Paloma ganhava a flor de Maria Bonita e depois se incumbia 

de colocá-la em um vaso e oferecê-la a sua Pombagira, Linda. Paloma teve dificuldades com a 

mãe, e, Maria Bonita, segundo ela, a aconselhava para que ela tratasse bem a mãe. 

Maria Bonita lhe dissera também que Paloma se casaria com um homem que “veste 

branco” e que ele já a aguardava, pois, fazia parte “do seu destino”. Ela namoraria alguns 

outros, mas nenhum deles permaneceria em sua vida. Maria Bonita a aconselhava em sua vida 

amorosa e Paloma refletia a respeito de seus dizeres. Léo, seu esposo, a conhecia “desde 

criança”, desde os 13 anos de idade. Paloma foi cursar fisioterapia por acreditar que esse 

homem que “vestia branco” poderia ser alguém da sua faculdade ou de um curso de medicina. 

Jamais imaginou que se “casaria com um pai de santo”, pois Léo, enquanto menino, não tinha 

assumido ainda a função de sacerdote. Quando começou a namorar Léo, Paloma não se 

lembrava mais da história que Maria Bonita lhe contara. No dia de seu casamento, entretanto, 

Alice estava presente e lhe disse: lembra que Maria Bonita lhe disse que você se casaria com 

um homem que veste branco? Foi aí que “caiu a ficha”, disse Paloma. Hoje em dia, Alice, a 

médium da pombagira Maria Bonita, está muito doente e já não incorpora mais. A mãe de 

Paloma, com depressão durante um período, estava sempre em contato com Alice e passava 

notícias dela a Paloma. A médium ficou com depressão e com dificuldade para se recuperar 

por problemas que teria tido com sua filha. Léo, no dia anterior à entrevista com Paloma, 

contou que estava tentando localizar Alice para ajudá-la a se restabelecer. O último contato 

que Paloma teve com Alice foi quando ela soube, a pedido de Maria Bonita, que logo ficaria 

grávida outra vez. Tainá, sua única filha na época, estava com 3 anos de idade. 

Quando Paloma estava grávida de Tainá, Léo desenhou um flor parecida com a flor 

que Maria Bonita usava. A Pombagira pediu a Léo que avisasse Paloma que Maria Bonita 

havia estado presente. Nesse mesmo período, a médium Alice estava afastada e doente (com 

início de depressão) e não recorria mais à ajuda de sua Pombagira. A irmã de Alice estava 

presente nessa ocasião do desenho e Maria Bonita pediu a Léo que a flor desenhada fosse 

enviada a Alice, pois esta havia se mudado e já morava longe, inclusive, da irmã.  

Quando Paloma se casou, estava grávida de 3 meses. “A gravidez repentina foi um 

choque”, contou ela. O pai não gostou e não foi ao casamento porque Paloma e Léo casaram-

se na umbanda. O pai sempre disse não gostar da umbanda. Os sogros, Mara e Sr. Léo teriam 
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recebido Paloma “muito bem”. O casal com as duas filhas vivem em uma casa cedida pelos 

pais de Léo. Paloma trabalha atualmente como cabeleireira no salão de beleza que Mara cedeu 

a Nora e a Fumi, sua filha. O casamento, a festa, “foi tudo muito bonito”, contou Paloma. Ela 

casou-se “com o vestido que queria” e o casal recebeu uma surpresa preparada por Mara: um 

violinista que tocou durante a cerimônia e a presença de Rubens Saraceni para formalizar a 

união do casal. Léo, segundo Paloma, não parava de chorar. “Todo mundo chorou. Foi um 

casamento que emocionou a todos”. A festa foi no salão de festas do Lar Dona Cotinha. 

Paloma contou que eles ganharam muitos presentes. Durante a gravidez de Tainá, sua 

primeira filha, Paloma contou que sentia a presença do “espírito da menina com nitidez”. 

Antes de ficar grávida, já sabia que teria uma menina um dia e que seu nome seria Tainá. 

Paloma acha a filha muito parecida com ela. “Tem a mesma personalidade, o mesmo gênio”, 

por isso elas brigam, justifica. Léo, segundo Paloma, chama a filha de “Palominha” às vezes. 

Segundo Paloma, Mara soube da gravidez dela antes mesmo do casal. Em uma festa, Mara 

“não parava de olhar”, “ela olhava muito”, completou Paloma. Mara teria visto “uma luz” na 

barriga de Paloma. A gravidez de Maria Eduarda “foi muito tranquila”, pois Paloma “estava 

casada, já tinha tido a Tainá...” O pai de Paloma reclamou do casamento e da gravidez de cada 

uma das netas. Paloma e o pai ficaram sem se falar durante a gravidez de Tainá e durante o 

período inicial de seu casamento. As duas netas são distantes do avô, completou Paloma. 

“Mas, ele depois que elas nascem, gosta muito e quer se aproximar das meninas”. Na foto está 

Maria Eduarda (Duda, a filhinha mais nova de Paloma e de Léo), o filho de um médium, 

amigo do casal ao meio e Tainá no canto direito. 

 

Tainá, segundo Paloma, se parece bastante também com Fumi e com o Sr. Léo (seu 

sogro).  Paloma comentou que “Fumi é reservada e 

todo mundo respeita o jeito dela....Fumi tem o 

mundinho dela e fica assim mesmo”. 

 

A respeito de Dona Cotinha, Paloma acredita 

que ela foi um “exemplo de vida”, uma pessoa que 

“viveu em função de ajudar as pessoas em tudo”. 

Sobre o Sr. Amadeu, Paloma comentou que ela “não sabe quase nada”.  
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Fumi 

“Solteiríssima”, 27 anos de idade, não tem filhos. 

Fumi disse que foi uma criança tranquila. A mãe, Mara, 

costumava brincar dizendo que nem parecia que tinha criança em 

casa. Fumi se lembra da avó Cotinha quando ela, menina, tinha 5 

anos de idade. Fumi, o irmão e os primos brincavam sempre no 

quintal sob os cuidados da Tata (Dona Cida), filha mais velha de 

Dona Cotinha. Fumi se lembra de um tanque de areia que existia 

neste quintal. Do falecimento de Dona Cotinha, lembra apenas que 

“entrou para se despedir dela e depois saiu” e que tinha 8, 9 anos na época. Um “divisor de 

águas” de sua infância foi o ballet, que Fumi iniciou aos 5 anos. Terminou de cursar Ballet em 

2006. É bailarina e gosta de sair aos sábados à noite em São Paulo para dançar. Em junho de 

2007, graduou-se como quiropraxista; em outubro de 2007, viajou ao Peru e permaneceu no 

país por 9 meses. Espera viajar novamente: “não me arrependi de nada, adorei a experiência 

de morar no Peru. Passei apuros, mas foi uma experiência interessante”. 

Fumi conversou longamente durante um passeio que fizemos ao Parque Ibirapuera em 

São Paulo. Comentou mais a respeito de seus namoros e foi mais reservada a respeito da 

família. 

As entidades de Fumi são: Cabocla Jurema, Exu Marabô, Pombagira Maria das Águas, 

Caboclo de Oxossi e Preto-velho Pai José da Caridade. Recebe uma Cigana e uma Preta-velha 

que não deram o nome, um Exu-mirim, uma baiana, “que gosta de dançar e que é bem 

religiosa”, um marinheiro, “trabalhador e engraçado”, um Ogum “que põe uma espada no 

peito”, duas crianças, sendo uma bastante “atentada”; “recebe mais orixás femininas”, que 

seriam: Oxum, Iansã, Iemanjá e Nanã.  

Fumi tem adoração pelas sobrinhas, Duda e Tainá. Quando brinca com as meninas, 

ambas ficam pulando em volta da tia de maneira “atentada”. 

A respeito do relacionamento com o irmão Léo, Fumi alegou que eles se conhecem 

muito bem. Disse que “só de olhar pra ele”, ela “já sabe o que ele está pensando”. Eles podem 

ficar “muito tempo sem se falar”, ela olha para ele “e sabe como ele está”. A respeito de sua 

avó paterna (chamada Fumi), ela disse que se sente muito “próxima” dela, como se a 
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conhecesse e soubesse de quem se trata, apesar de não tê-la conhecido. Fumi está morando na 

Irlanda há quase um ano. 

 

Claudia 

No canto esquerdo desta foto, está 

Claudia, moça alta, vestida de branco, ao lado de 

Mara. O rapaz sentado a sua frente é seu marido 

Kléber, pai de Astrid (garotinha com as pernas 

cruzadas e de blusa listrada) e de Gustavo 

(garotão de blusa vermelha, ao lado da irmã, 

usando boné). Claudia é filha de Diva, neta de 

Dona Cotinha e sobrinha de Mara. 

Formou-se em Serviço Social e tem trabalhado com Mara na administração do Abrigo 

desde 1995. Claudia, ao pensar sobre sua adolescência, lembra ter tido “alguns namoradinhos”, 

que o pai “era rígido” com ela e que ela gostava mesmo “era de ter liberdade para sair com os 

amigos e para voltar mais tarde para casa”. A mãe, o pai, os irmãos e o cunhado de Claudia foram 

morar em Belo Horizonte. Claudia ficou em São Paulo, morando com a avó. Nesse período, Dona 

Cotinha teria sido um pouco “rígida” com ela. A avó não gostava que Claudia voltasse tarde para 

casa e a neta entendeu que a avó agia assim pela responsabilidade que havia assumido por ela. 

Claudia procurou obedecê-la para não deixar a avó Cotinha preocupada.  

A neta se lembra de Dona Cotinha a benzendo em duas ocasiões em que ela sentiu-se 

mal, apresentando forte dor de estômago e afirmou ter se sentido melhor depois de ter sido 

benzida pela avó. Com o falecimento de Dona Cotinha, Claudia foi viver com a “tia Mara”. 

Claudia, contou que “nunca deu problema”, mas que no dia do casamento da irmã, ela sumiu 

da festa, apesar de ter sido madrinha da cerimônia religiosa. Claudia começou a namorar 

Kleber aos 19 anos e casou-se com ele aos 26.  

Dona Cotinha chegou a conhecer o marido da neta, alguns meses antes de falecer. 

Claudia casou-se no cartório civil em Abril de 1995. Gustavo, seu primeiro filho, nasceu em 

junho deste mesmo ano. Astryd, sua segunda filha, nasceu em agosto de 2001. Claudia queria 

apenas uma criança, mas depois de casada foi mudando de ideia.  
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O falecimento da mãe, Diva, aconteceu em março de 2000. A mãe teve uma “parada 

cardíaca repentina”. Claudia lembra que a mãe reclamava de dor de cabeça e de taquicardia e que 

ela, Claudia, tinha “pressentimentos ruins”. Achava, entretanto, que ela própria iria morrer, e 

acreditava que o seu coração iria parar. Ela chegou a comentar sobre esse pressentimento com a 

mãe. Diva lhe pediu que não ficasse pensando dessa forma. A mãe teve uma parada cardíaca e 

permaneceu na U.T.I. por 12 dias. Nesse período, Claudia não se alimentava direito e chorava 

bastante. Segundo ela, o pai, ela e a irmã sentem a falta da mãe até os dias de hoje. 

Quando Gustavo nasceu, Mara a chamou para trabalhar no Abrigo. No início, Claudia 

não imaginava que fosse gostar do trabalho da forma como atualmente ela percebe que gosta. 

Aceitou o convite para poder ficar mais próxima de seu filho, Gustavo, recém-nascido na 

época. Claudia costuma ser muito querida pelas crianças e pelos adolescentes da instituição. A 

este respeito, Claudia afirma que ela gosta muito das crianças e dos adolescentes também, 

pois “aprende muito com eles”. Além disso, a experiência no Abrigo lhe ensinou “a ver a vida 

de uma forma diferente, a valorizar mais as pessoas e a colocar a família em primeiro lugar”. 

Claudia contou que “crê em Deus”, mas não frequenta nenhuma religião e tem “medo da 

espiritualidade”. A mãe e o pai foram evangélicos. Mara comentou que Claudia tem 

mediunidade para ser mãe de santo, mas se recusa a sê-lo. 

Claudia teria visto o espírito de Dona Cotinha uma vez, em frente ao portão da casa de 

Mara e ficou “muito assustada por alguns dias”. A avó tinha um lenço vermelho no pescoço e 

sorria para ela. Claudia não a viu de corpo inteiro. Mara lhe disse, na ocasião, que Dona 

Cotinha talvez estivesse feliz por ela ter começado a trabalhar na instituição.  

Com relação à irmã, Claudia se percebe um pouco diferente de Glícia, pois ela sempre 

foi de “responder ao pai ou à mãe argumentando algo, e nunca foi muito de escutar e de ficar 

quieta”. O pai notava a diferença entre ela e a irmã, dizendo que enquanto “Claudia responde 

aos outros, Glícia tem mais paciência, demora mais para se chatear”. Claudia é a filha mais 

“explosiva”, mas, em compensação, depois de dizer “o que precisa, logo tudo passa”. Glícia 

demora mais para ficar chateada, mas quando fica, “guarda mágoa e às vezes não esquece 

mais”, comentou Claudia. 

A irmã, Glícia, tem 42 anos, é casada com William (segundo esposo) e é mãe de 

Ingrid, Débora, Lucas, Íris e cuida de Felipe. Seus quatro filhos são de seu primeiro 

casamento. Felipe está sob a guarda provisória de Glícia. Ingrid tem 21 anos, Débora 18, 
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Lucas está com 15 e Íris com 8. Felipe estava com 5 anos. Glícia é educadora noturna na 

instituição. 

 

Nova geração 

Tainá pode ser “a reencarnação de alguém da família do Léo”, comentou Paloma. 

Perguntei como é isso para ela, Paloma me respondeu que “tranquilo”. “Não teria como ser 

diferente”. Ou a menina seria alguém dele ou alguém dela, e tudo bem para ela ser da família 

do marido. Segundo a mãe, “cada nova vida, apesar de ser um espírito que já viveu outras 

coisas... essa vida é essa vida e aquela é uma nova pessoa...”. Esta filha de Léo pode ser “a 

reencarnação” da avó de Mara, ou seja, a mãe de Dona Cotinha, que foi filha de uma índia. As 

duas, segundo Mara, “têm o mesmo jeitinho”. A avó “não era 

muito dada com todo mundo”, mas “tinha adoração” por Mara. 

Tainá também “tem adoração” pela avó e “quer ficar sempre 

perto” dela. O nome da menina foi sonhado por Léo e por 

Paloma antes da gravidez e de seu nascimento. Para o pai, Tainá 

significa “pôr do sol ou estrela da noite”. Para a mãe, a menina 

se parece com o sogro, com a cunhada, mas se parece muito 

com ela também, a mãe.  

A respeito de Maria Eduarda não me foi relatada nenhuma história. 

Ivanilde, Juliana e Richard 

    Dona Ivanilde é viúva de Jorge (irmão de Mara) e 

mãe de Juliana e de Richard. Dona Ivanilde é uma das cozinheiras da instituição. Richard é 

médium no terreiro e Juliana, voluntária no Abrigo. 
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Amigos da família de Dona Cotinha 

Verinha 

Verinha é funcionária da prefeitura de São Paulo, amiga de Mara e médium no 

Templo Seara, desde a fundação (1996). Ela conheceu Mara no mesmo ano em que perdeu os 

pais. Estava recém-separada de seu marido e foi convidada por uma amiga a frequentar o 

mesmo centro de umbanda que Mara. Verinha não queria ser médium. Quando moça, tinha 

outras preocupações, queria “viver as coisas da mocidade” e teria tido “consentimento para 

isso”. “Cada coisa acontece a seu tempo”, concluiu ela. Neste período de perdas, entretanto, 

Verinha desejava morrer. Ao presenciar algum acidente, ela dizia para si mesma que o mesmo 

poderia ter acontecido com ela. Pedia “à espiritualidade para ser levada”. Chegou ao Lar 

Dona Cotinha quando seu chefe lhe disse que ela teria de participar de um evento para 

arrecadação de fundos. O chefe lhe teria ordenado que ela participasse da “noite da pizza”. 

Verinha foi ao evento “bem contrariada”, repetindo para si mesma: “noite da pizza!?!!”. 

Atualmente Verinha faz parte do Conselho Diretor do Abrigo.  

 

 
Verinha e Edna estão na primeira foto. Fátima, Domingos e Paloma num ritual na praia, na segunda. 

 
Edna 

Edna é médium no Templo Seara da Esperança e trabalha como voluntária para a 

instituição. Faz visitas regulares ao Abrigo e por ter um jeito mais atencioso e afetuoso para 

com as crianças e os adolescentes, ficou conhecida como “tia batata”. 
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Fátima 

Trabalha na área de administração de empresas. Aproximou-se de Mara quando estava 

tendo problemas com um irmão. Dirigiu-se primeiro ao Templo e ali teria descoberto a 

espiritualidade e sua mediunidade. Assim como Verinha e Edna, Fátima trabalha 

voluntariamente no Abrigo, ajudando a organizar os eventos da instituição. 

 

Sandra 

Sandra é casada e mãe de dois filhos adolescentes. Ela frequenta o Templo Seara da 

Esperança há 15 anos. Descobriu que era médium depois de ter sucessivos tombos. Na 

ocasião, Sandra consultou um médico e após a realização de exames, o próprio médico lhe 

teria recomendado que ela fosse procurar um Centro Espírita.  

Uma amiga se dispôs a ajudá-la e a levou ao Seara da Esperança. Sob os cuidados de 

Léo e Mara, Sandra foi se desenvolvendo como médium de uma maneira tranquila. Ela 

frequenta as festas do Lar Dona Cotinha e acompanhou o crescimento dos dois filhos de 

Mara, Fumi e Léo. Sandra acha Mara “uma bondade de pessoa, ela age com calma”. Lembra-

se de Mara dizendo a ela: “calma, para todos os problemas há uma solução”. Sandra “adora” a 

Noite da Pizza e admira o jeito sério e a honestidade com que Mara administra o Abrigo. 

Sandra tem uma tia que tem um terreiro de umbanda, frequentado por seu filho mais velho. 

Esta tia teria lhe dito que ela ainda irá ao seu terreiro, mas Sandra concluiu que por enquanto 

ela “não consegue mudar”, pois tem a família de Mara como sua família. 

 

Lúcia 

Lúcia tem estado ao lado de Mara há 20 anos. Foi caseira de uma propriedade rural 

que pertenceu à família de Mara. Com a venda da propriedade, Lúcia veio morar na cidade de 

São Paulo e tem, desde então, trabalhado no Lar Dona Cotinha. Lúcia viu as crianças que 

chegaram ao Abrigo crescerem, saírem da instituição, se casarem e tornarem-se pais e mães. 

Teve os seus estudos financiados pelo Lar Dona Cotinha e graduou-se em Serviço Social. 
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Ivete  

Ivete é terapeuta, mãe de três filhos e casada com um médico. Ela conhece Mara há 30 

anos. Os seus filhos teriam crescido e passado férias junto com os filhos de Mara. Ivete 

chegou até Dona Cotinha quando o seu primogênito, ainda criança, ficou doente. Ela recorreu 

aos benzimentos de Dona Cotinha depois de buscar por tratamento médico e não obter 

sucesso. Ivete ressalta que nunca foi de “acreditar nessas coisas com facilidade”. Depois da 

melhora do filho e de ter conhecido Dona Cotinha, Ivete não teria conseguido se afastar mais 

da família. O relacionamento que Ivete manteve com Dona Cotinha foi, segundo ela, “de mãe 

e filha”.  

Chama atenção a semelhança da história de Ivete com a história materna de Dona 

Cotinha. Ambas tiveram o primeiro filho doente e teriam se tornado espíritas depois da cura 

de seus filhos. Mara relatou que, anos depois, “a espiritualidade” teria dito que Ivete “foi filha 

de Dona Cotinha em outras encarnações”.   

Segue a história do centro espírita e de umbanda da família. 

 

2.4 TEMPLO SEARA DA ESPERANÇA 

A palavra Seara significa “terra que se semeia depois de lavrada”.9 O Templo Seara da 

Esperança foi fundado em 1996. Localizado no bairro da Mooca em São Paulo, o Templo tem 

capacidade para atender até 80 pessoas. Permanece aberto para o 

público às terças e quintas das 20h às 23h. Os rituais umbandistas 

ocorrem às terças e os passes na linha kardecista, às quintas. Às 

sextas às 20h, os médiuns interessados se reúnem para estudar a 

doutrina de Kardec. Aos sábados, das 16h às 18h, são realizados 

rituais fechados para quem está se iniciando como médium na 

umbanda. O Templo tem a influência da matriarca da família, pois 

Dona Cotinha ‘trabalhou’ com espíritos da linha da umbanda e estudou a doutrina de Allan 

Kardec. O Templo está localizado no 20 andar de um prédio comercial da família. Para entrar 

                                                            
9 Seara: 1 Campo semeado de trigo ou de outros cereais. 2 Terra que se semeia depois de lavrada. 3 Pequena 
extensão de terra cultivada. 4 Campo onde crescem quaisquer ervas. 5 Conjunto numeroso de pessoas que 
aderem a algum princípio benéfico; agremiação; reunião de prosélitos. Michaelis Moderno Dicionário Da Língua 
Portuguesa. Walter Weiszflog. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php? 
lingua=portugues-portugues&palavra=seara.  
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nele, sobe-se por uma escada lateral. Logo à frente, encontramos o congá (altar da umbanda). 

As plantas, as flores e as velas são colocadas no congá junto com as imagens dos guias 

espirituais da umbanda e dos orixás. Há uma espada de Ogum fixada em um toco ao chão. 

 

A primeira foto mostra uma oferenda ao orixá Ogum. A espada fixada no toco encontra-se à frente da imagem de 
São Jorge, santo católico guerreiro, interpretado como Ogum na umbanda. A segunda foto mostra uma oferenda 
para Exu e Pombagira. A pimenta, a farofa, a vela preta e o cravo vermelho são alguns dos elementos de 
oferenda a Exu e a vela e rosas vermelhas são oferendas para Pombagira. 

 

As imagens de Exu e de Pombagira estão atrás da escada, no canto à esquerda. Há uma 

imagem de Zé Pelintra na parede oposta a este. As janelas estão localizadas ao fundo e em 

uma parede lateral, ou seja, atrás e à esquerda de quem entra. Há uma pequena biblioteca à 

frente da escada, uma cozinha ao lado desta e dois banheiros no canto direito.  

As principais celebrações do Templo são a Festa de São Cosme e São Damião, 

realizada no mês de Outubro, a Festa de Iemanjá e a de encerramento do ano, organizadas 

durante o mês de Dezembro. 

 

A primeira foto mostra o congá do terreiro preparado para uma festa de São Cosme e São Damião. A oferenda 
para a linha das crianças foi colocada no chão, como mostra a segunda foto. Neste dia, são distribuídos para as 
crianças da comunidade doces e objetos que remetem ao imaginário infantil (mamadeiras, chupetas etc.). 

 

A Festa de Iemanjá é comemorada na praia e o encerramento do ano em algum outro 

espaço na natureza. 
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O ritual para Iemanjá acontece na areia da praia, sendo fixado um altar no local (foto ao centro). O ritual de 
encerramento do ano pode ser numa mata, cachoeira, campo aberto etc., pois a natureza como um todo é 
cultuada e considerada sagrada pelos umbandistas. 

 

O ritual de umbanda às terças se inicia com uma prece, lida em voz alta por um dos 

médiuns da Casa. O dirigente espiritual é Léo Amadeo, filho de Mara (acima nas fotos). 

 

A primeira foto mostra alguns dos “ogãs” (nome da função dos tocadores do atabaque, principal instrumento 
musical umbandista). A segunda foto é de uma médium em atendimento durante um ritual. 

 

Após a prece, são entoados “pontos cantados” aos orixás; depois destes toca-se para a 

linha de espíritos que fará o atendimento dos consulentes. O atendimento é organizado por 

distribuição de fichas, havendo em cada ficha o nome de um médium. Cada pessoa escolhe o 

médium que fará seu atendimento. Após receber a ficha, a pessoa deve se dirigir, ainda na 

entrada, a uma das cadeiras e aguardar “o passe” do médium que se manterá em pé à sua 

frente. Este médium “equilibra os pontos de energia da pessoa” antes dela entrar no espaço do 

terreiro.  

Os médiuns vestem a roupa branca, típica do médium umbandista (calça e camiseta 

branca para os homens, calça ou saia comprida e blusa branca para as mulheres). Os médiuns 

podem utilizar a camiseta branca, que contém o símbolo do Templo (vestida pelo ogã na foto 
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acima). Durante os rituais com a linha de esquerda (exu e pombagira) os médiuns podem usar 

uma blusa vermelha ao invés da branca.  

 

Mara, mãe de santo, atendendo os médiuns, na primeira foto; ao lado do filho Léo, num ritual à noite 
na praia. 

 

Os orixás protetores do Templo são Ogum e Iemanjá e, segundo Mara, 

espiritualmente, eles têm “uma corrente de ‘indiaiada’ (de caboclos) e de pretos-velhos que é 

muito forte”. As entidades que auxiliavam Dona Cotinha em vida e que continuam ‘presentes’ 

são Pai Jacó (Preto Velho), Caboclo Viramundo e Maria Turbante (entidade cigana). A 

primeira incorporação de Léo foi por Pai Jacó, e Mara presta atendimento sendo auxiliada 

pelo Caboclo Viramundo.  

Léo recebe outras entidades espirituais que teriam sido da avó, mas isso tem se 

tornado raro. Mara recebe o auxilio de Maria Turbante, cigana que trabalhou com Dona 

Cotinha. 

 

2.5 FAVOR ABRIR A RODA, MARIAZINHA VAI CHEGAR 

Após a inauguração, a maior parte das crianças da unidade matriz foi transferida para a 

unidade conveniada. Da mesma forma, boa parte das funcionárias da unidade conveniada 

pertencia anteriormente ao quadro da unidade matriz. Neste início, a euforia era geral. As 

crianças curiosas com as novas instalações falavam de sua expectativa a respeito de como 

seria sua ‘nova casa’. As funcionárias se empenhavam para organizar os quartos, os pertences 

das crianças, faziam pequenos ajustes, mudanças que pudessem melhorar a funcionalidade da 

cozinha, da lavanderia etc. Entre a equipe técnica (formada pela assistente social, psicóloga e 

gerente) havia certa apreensão a respeito da parceria estabelecida com o CRAS. Claudia 
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aguardava a definição sobre sua nomeação como gerente da unidade. Por trabalhar ao lado da 

tia há anos, conhecia bem a rotina do Lar Dona Cotinha, mas precisava concluir o curso de 

Serviço Social. O cargo de gerente da unidade apenas poderia ser ocupado por alguém que 

tivesse curso superior completo. Faltava um ano para Claudia se formar. O CRAS reconheceu 

a experiência e aceitou que ela ficasse como gerente da unidade.  

Mara continuou sendo a Presidente do Lar Dona Cotinha. A compra de novos 

equipamentos, os custos da instalação da nova unidade continuaram sendo de 

responsabilidade da instituição (unidade matriz). O CRAS faria o repasse de um valor fixo 

mensal, subdividido para o custeio de parte da alimentação, das despesas de manutenção e 

para a remuneração do quadro de funcionárias. A casa alugada tinha capacidade para atender 

até 22 crianças e adolescentes. O valor mensal do aluguel ultrapassava o estipulado pelo 

convênio. A diferença deveria ser custeada pelo Lar Dona Cotinha (unidade matriz). 

As crianças não tiveram dificuldade para se adaptarem a nova casa, pois continuaram 

sob os cuidados das mesmas funcionárias e frequentando a mesma escola regular do bairro (a 

unidade conveniada também foi instalada na Mooca). A unidade matriz disponibilizou dois de 

seus carros para que as educadoras pudessem transportar as crianças quando necessário, para 

a escola, posto de saúde etc. 

 

Ritual de Caboclos 

Muitos dos seus “pontos” dramatizam performances rituais e 
memórias sociais. As folhas da Jurema podem ser maceradas, mas a 
sua colheita também pode ser o transe como orientação para a vida 
dos médiuns e para a comunidade dos fiéis, humanas folhas 
desgarradas da árvore mãe, caboclos desenraizados que “incorporam” 
os do “Além” e com eles filialmente se aconselham10 (BAIRRÃO, 
2003c, p. 168). 

 

Neste dia, escuto uma história que me deixa um pouco confusa a respeito da distinção 

que os médiuns estavam dizendo saber fazer para quando há aproximações de espíritos ‘bons’ 

e ‘ruins’. Aproximo-me do Caboclo Viramundo para conversar, e lhe pergunto como é isso: 

                                                            
10 Disponível em: (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642003000100009). 
Acessado em 12-05-2010). 
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O Caboclo me respondeu que mesmo o médium consciente que fala o que ouve e age 

conforme o que ‘alguém ali ao lado lhe determina’, não pode dizê-lo... mesmo “o médium 

consciente depois se esquece do que aconteceu”...mesmo o médium consciente é muito 

inconsciente do que acontece e “para a vida é melhor se procurar esquecer isso”. Perguntei se 

ele teria alguma orientação para mim. Ele disse que não e que era apenas para eu continuar 

presente e freqüentando os rituais do terreiro. Ensinou-me, então, a pedir ajuda ao congá, 

quando eu precisasse e disse que eu estava “sendo sustentada” pelo mesmo. Passou um ramo 

de guiné pelo meu corpo, eu lhe perguntei qual a função da erva. Ele me esclareceu que era 

para “limpeza”; foi, então, realizado “um transporte” (significa tirar “encosto”, “espírito não 

iluminado” de perto – um médium se aproximou para que essa ‘presença’ fosse “incorporada 

e depois encaminhada pela espiritualidade da Casa”). Perguntei quem era ou o que era e o 

Caboclo me disse que quando “alguns vêem a luz se aproximam em busca de 

esclarecimento”. “Era apenas isso que essa pessoa precisava”. Disse que eu não me 

preocupasse “porque é assim mesmo”.  

A minha ‘falta de esclarecimento’ pareceu ser interpretada por Viramundo como 

aproximação de um ‘espírito sem luz’. Quando lhe pergunto a razão da aproximação, o 

Caboclo me responde: não se preocupe, ‘tranquilize-se com a luz’. Embalada pela ‘luz’ 

cabocla permaneço sem mais perguntas até o final do ritual. 

 

A partida de um grupo de irmãos 

Um grupo de irmãos formado por cinco crianças estava nesta instituição à espera de 

adoção há quatro anos. O primeiro tinha 11 anos de idade, o segundo tinha 9, o terceiro 

completava 8, o quarto estava com 6 e a caçula estava com 5 anos. Uma irmã mais velha, mas que 

ainda não era a primogênita da família (havia outros irmãos com a mãe), havia sido adotada por 

uma tia, após permanecer no Lar Dona Cotinha por dois anos. Os pais biológicos perderam a 

guarda dos filhos por negligência, em função da dependência química, principalmente, do pai e 

pela falta de recursos financeiros para continuarem cuidando das crianças.  

Esse grupo de irmãos aguardava a conclusão do processo de adoção por casais italianos. 

Como era difícil encontrar pais que se dispusessem a adotar todos os cinco, eles seriam 

adotados por três casais distintos, os quais os manteriam na Itália e em contato para que estes 

cinco irmãos, pelo menos, não se separassem. Neste período, os irmãos começaram a receber 



Resultados e Análise  |  143 

 

cartas e fotos de seus futuros pais. O mais velho e o terceiro ficariam com um casal. O menino 

mais novo e a caçula ficariam com outro. O segundo irmão ficaria apenas com seus pais. Os 

sentimentos das crianças que se manteriam ainda na instituição se alternavam. Em alguns 

momentos, elas pareciam contagiadas, eufóricas com as novidades; noutros, nem tanto. As 

adolescentes da instituição consultavam um dicionário e brincavam entre elas, tentando 

pronunciar palavras em italiano. O laço de amizade da irmã caçula com outra menininha de 

mesma idade, com a qual ela convivia no Abrigo, começou a se estreitar. O irmão mais velho, 

que se dizia “apaixonado” por uma das adolescentes do Abrigo, tentava garantir a manutenção 

do contato com ela por meio das redes sociais. A irmã, adotada pela tia, começou a fazer visitas 

mais frequentes aos irmãos na instituição. 

É incrível notar como o que acontece a uma criança afeta todas as demais. Neste caso, 

não era uma criança apenas, um grupinho de irmãos partiria. De qualquer maneira, notei que 

as crianças mediam e continuavam a medir a atenção que era dispensada para cada um. Elas 

disputavam espaços, atenção, brincavam, sendo cúmplices, rivais umas das outras, como se 

todos fossem, de fato, ‘irmãos’. 

 

Exu e Pombagira 

Quando chego ao terreiro, observo uma médium doente sendo cuidada por Maria 

Padilha. Ao me aproximar, a Pombagira me disse que a tarefa dela é cuidar dos médiuns da 

casa e não das pessoas da assistência. Maria Padilha é a Pombagira de Mara. Assim como a 

mãe de santo, é ela quem ‘vigia’, ‘cuida’ para que tudo transcorra bem durante o ritual.  

Perguntei a Maria Padilha como era a relação dela com Mara: 

A Pombagira me disse que ela cuida de Mara desde que ela nasceu, 
protegendo-a. Elas têm “uma relação muito forte”, completou. Perguntou-me 
se eu não havia percebido como Mara “consegue tudo o que ela quer”. 
Quando respondi sem saber, mas, que ‘sim’, ela me disse, “então”, querendo 
dizer que seria por causa dela (Maria Padilha).  

 

Perguntei a ela, qual era a minha relação com a família e com o Lar:  

A Pombagira riu e disse que eu iria ter muitas surpresas ainda. 
Perguntou-me se não me sentia à vontade com eles. Fiz que sim. Lembrou-
me que eu havia deixado ‘muita coisa para trás’ e perguntou se eu não estava 
percebendo tudo o que aconteceu desde que os conheci. Eu fiz que sim 
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novamente, mas com uma ponta de incerteza. Maria Padilha pediu que eu 
prestasse atenção a tudo o que aconteceu desde que cheguei. Perguntou-me 
se eu não tinha “os pés mais ali”. Concordei que eu tinha os dois pés ali e 
saí.  

 

Fui, então, conversar com a Pombagira Sete Saias. Não é preciso dizer nada para as 

entidades dessa médium porque elas saem logo na frente, dizendo tudo o que acham que 

precisam dizer: 

Sete Saias disse que não podia falar muito porque os filhos têm que 
viver as dificuldades do dia-a-dia, têm que enfrentá-las. Disse que eu não 
precisava correr tanto e nem ficar muito tempo parada depois, pensando... Os 
filhos não podem nem se acomodar, nem se tornar ‘escravos’ do que as 
entidades dizem. Sete Saias pediu-me para agradecer por ter chegado àquela 
Casa. Disse que sou aberta para receber intuição. Tem gente que fica com a 
cara fechada, pensando que nada está bom ou que nada vai dar certo. Aí a 
espiritualidade não consegue passar orientação. Mas, ao permanecemos 
receptivos, as entidades se comunicam e a gente entende. Tenho que 
distinguir o que é bom do que não é bom intuitivamente. Separar para 
distinguir a verdade também. Mediunidade é algo bom, mas nem sempre 
fácil, completou ela.  

 

Parecida com a médium, a Sete Saias vai direto ao assunto. Pede agilidade e 

sensibilidade na interpretação e menos perguntas. As pombagiras são entendidas neste terreiro 

como entidades que ‘trabalham o desejo’ (em todos os sentidos).  

Sentia-me confusa, nesse período da pesquisa, pois notei que após a minha entrada na 

instituição, as entidades do terreiro tornaram-se um pouco mais reservadas. A pergunta que eu 

passei a fazer foi: o que desejam de mim? Por qual motivo mesmo eu entrei no Abrigo? O que 

mais significa ser filha da Casa, o que ‘se deseja’ de um filho aqui? Maria Padilha disse que 

Mara consegue o que deseja, querendo afirmar com isso que minha presença ali havia sido 

também desejada. 

Mara desejou ter uma instituição para crianças e adolescentes. Fiquei me perguntando 

um tempo, se o desejo de Mara por um Abrigo não poderia ter algo de ‘perverso’. Entretanto, 

Mara não deseja que existam situações de abandono infantil para que a instituição exista. Não 

é apegada às crianças no sentido de tentar mantê-las dependentes de si.  

Segundo Lacan, o desejo é sempre o desejo do Outro. O pai de Mara aparece como 

quem idealizou a instituição. O pai, ancestral familiar, vivenciou situações de abandono 
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quando criança. Além disso, Mara cresceu acompanhando as experiências difíceis, os temores 

e as fantasias de abandono de outras pessoas. O desejo pela instituição passa pelas 

experiências de vida dela, do pai, da mãe e de outras pessoas também. Mara afirma que o que 

ela faz é por gratidão ao pai e à mãe. Na realidade, para além dessa articulação do seu desejo 

ao desejo dos seus genitores, ou melhor, nesta realização há uma sobredeterminação do 

próprio ethos africano de cuidado em rede, de uma família que não é mais de sangue, mas de 

santo. O abandono do pai de Mara em verdade é compreendido como um sinal para 

desencadear o mandato de cuidado e reagregação familiar entendida num plano de 

enraizamento simbólico e social acima dos laços parentais sociais. 

Além de cuidar de crianças e de adolescentes, Mara gostaria de desenvolver projetos 

sociais voltados para o público idoso. Se a instituição Abrigo para crianças e adolescentes não 

fosse mais necessária, Mara a transformaria em um Centro de Convivência para que eles 

passassem o dia. Na umbanda, a linha das crianças quase sempre aparece acompanhada da 

entidade preto-velho. Interessante como essa associação aparece no desejo de Mara. Na 

umbanda, a linha das crianças representa a pureza e a alegria. Preto-velho, dentre outras 

qualidades, traz sabedoria e serenidade. Alegria e serenidade, conforme poderemos perceber 

mais a frente, parece ser ‘o lema’ da unidade matriz.   

 

O tempo de cada um 

Cada pessoa tem um tempo, um ritmo de vida próprio. Como saber qual é o tempo e se 

mudanças vão ocorrer no tempo de cada um? Uma garotinha chega com outros dois irmãos ao 

Lar Dona Cotinha, quando completava dois anos de idade. A mãe era usuária de drogas, tinha 

outros filhos e não tinha condições financeiras e emocionais para cuidar das crianças. Essa 

garotinha é encaminhada para adoção. Um casal italiano chega ao Brasil com a intenção de 

adotá-la, quando ela estava com 3 anos. Instruída pelo irmão mais velho11 (que estava no 

Abrigo), a garotinha chora durante um final de semana inteiro na presença desses ‘pais’. 

Antes da partida para outro país, as crianças devem permanecer no Brasil em companhia dos 

pretendentes a pais pelo período de um mês. O Poder Judiciário acompanha durante esta fase 

as chances da ‘adoção’ acontecer por ambas as partes (pais e criança). Brinquedo, roupa nova, 

passeios não convenceram a menina a parar de chorar. Desanimados e tristes, os pretendentes 

a pais levaram a menina de volta à Vara da Infância e da Juventude. De lá, ela foi 
                                                            
11 Ambos contam essa história alguns anos depois. 



146  |  Resultados e Análise 

 

encaminhada novamente para essa instituição. A garota permanece no Abrigo até completar 

15 anos. A mãe, dez anos depois, recuperada do quadro de dependência química começa a 

olhar os filhos de longe na saída do Abrigo e da escola. Mara, quando percebe, instrui a mãe a 

procurar pela equipe do Fórum. Nessa época, a menina estava com 13 anos. Seus dois irmãos 

mais velhos logo retornaram logo para a casa materna. A caçula da família passa, entretanto, 

apenas os finais de semana na casa da mãe. Desliga-se mais lentamente das pessoas com 

quem ela conviveu por todos aqueles anos na instituição. A adolescente recebe atendimento 

psicoterápico durante dois anos e continua sendo acompanhada pelo Poder Judiciário. Quando 

este período de dois anos chegava ao fim, a adolescente começou a ‘matar aula’ na escola. 

Mara ligou para a mãe e a orientou a procurar pela direção da escola. Pouco tempo depois da 

intervenção materna, a menina retornou para sua família.  

Na realidade, a grande família simbólica afro-brasileira inclui não indivíduos 

singulares, mas relações familiares, pois é em rede que se concebe o estatuto do humano. Ao 

cuidar da menina, o Abrigo não se opõe e nem exclui a família social (embora dependa de 

uma autorização judiciária para realizar um trabalho nesse sentido). 

 

Bronca de caboclo 

Ao chegar, não estou me sentindo bem. Fumi, filha de Mara, me encaminha para a 

Cabocla da mãe. Esta pediu que eu me sentasse e me concentrasse no congá. Disse que 

‘minha cabocla’ iria me limpar. Como não me sentia bem realmente, neste dia, pedi licença 

para me retirar e ir embora. Léo me orientou a falar com a entidade de um dos médiuns da 

Casa. Como a Cabocla de Mara estava ocupada, vi o Caboclo de um médium conhecido e 

pedi para falar com ele.   

O Caboclo disse que queria entender porque eu estava saindo 
mais cedo. Expliquei que estava doente e ele me disse: de novo! 
Perguntou-me o que eu fiz para ficar doente de novo. Eu respondi que 
nada, que estava cansada porque dormi pouco a noite anterior. Ele me 
perguntou por que eu dormi pouco e se eu não estava rezando antes de 
dormir... me cuidando direito. Respondi que levantei durante a noite 
para trabalhar um pouco. Ele então me disse. Está certo isso? 
Respondi que não... O Caboclo deu uma bronca dizendo que eu 
precisava descansar mais. Perguntou se eu havia tomado um remédio 
que eles recomendaram há pouco tempo. Respondi que não. O 
Caboclo me perguntou por que e disse que tenho de me cuidar mais. 
Apontou que eu estava fechada e que muitas pessoas ali gostariam de 
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se aproximar, de me ajudar, mas não se aproximam porque eu não dou 
espaço. Que muita gente ali poderia me oferecer muita coisa... O 
Caboclo concluiu que iria me dizer muita coisa ainda, mas que por ora 
eu poderia ir embora. Disse-me que eu ‘estava protegida’ e que era 
‘para ir com Deus’. Foi carinhoso na despedida. Saí na seqüência. 

 

O médium deste Caboclo havia me dito para comprar um mel de flor de laranjeira que 

ele dá aos filhos dele, quando ficam doentes. Na qualidade de pais simbólicos, as entidades 

espirituais dão oportunidades de crescimento. O Caboclo queria me dizer que, para continuar 

crescendo, eu precisaria continuar me cuidando. Como eu não estava sabendo fazer isso, eles 

o fariam e me ensinariam como fazer, desde que eu os deixasse. Esta mesma relação de 

continuidade entre o cuidado social e o espiritual que eu experimentava indo do terreiro ao 

Abrigo certamente acontecia com toda a coletividade. Eu era incluída e cuidada e a minha 

atividade no Abrigo começou a ser desta forma, orientada. 

 

Abrigo a três gerações 

Escuto do escritório uma criança chorando alto. Vou até a janela do quarto e vejo 

Gabriel12 sem camisa, de bermuda, descalço e sozinho. Como os outros almoçavam, perguntei 

a ele, se já tinha almoçado. Gabriel, nervoso, disse que não e que queria ficar sozinho. 

Pergunto se ele não quer almoçar comigo e sugiro que brinquemos um pouco depois. O 

menino pára de chorar e fica pensando. Peço para ele colocar uma blusa porque está frio. Ele 

me responde que não sabe se vestir sozinho. Pergunto onde estão seus sapatos. Dou a volta 

para entrar no quarto e coloco uma camisetinha nele. Peço à educadora, que tinha acabado de 

entrar no quarto, por uma blusa de frio. Ela me passa uma jaqueta e Gabriel reclama, dizendo 

que aquela ‘é grande para ele’. Eu dobro a manga da jaqueta e a ajeito no corpo dele. 

Procuramos por um sapato fechado e a educadora me avisa que Gabriel tem jogado seus 

sapatos em cima do telhado. Digo ao menino que não jogue seus sapatos no telhado e que ele 

poderá ficar doente se ficar descalço. Calçado e agasalhado, Gabriel me dá a mãozinha para 

irmos ao refeitório. Sua irmã, Gabriela, ao ver o irmão passando, se aproxima para dar um 

beijo no rosto do irmão. Gabriel estava com 04 anos e Gabriela com 10. O menino faz uma 

feição de quem está “bravo” ao perceber as demais crianças olhando para ele. Faço o prato 

dele. Gabriel escolhe uma mesa no canto da copa. Senta-se e indica a cadeira encostada na 

                                                            
12 O nome é fictício, assim como o da irmã. 
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parede e ao lado dele, para mim. Aviso que vou fazer meu prato na cozinha. Gabriel fica 

sentado almoçando e me aguardando. Sento-me e insisto que ele coma pelo menos os 

legumes. O menino havia pedido por arroz, feijão e farinha (não queria carne). “Bravo” ele 

me responde que “não”. Uma educadora se aproxima, trazendo um copo de suco para ele. Ao 

tentar pegar o copo, Gabriel derruba o suco na mesa. A educadora olha para ele e Gabriel fica 

sem graça. Eu digo em tom baixo a ele que ele não fez por querer. As educadoras e as 

cozinheiras estão almoçando na copa. Gabriel olha para elas e diz em voz alta: “foi sem 

querer!”. Elas dizem ‘que sabem’ e ‘que entendem’. Volto com outro copo de suco para ele. 

Gabriel o pega com uma mão, pois a outra fica apoiada sobre seu queixo para manter a pose 

de “bravo”. Eu rio e pergunto se ele toma o suco com uma mão só, para manter com a outra ‘a 

pose de bravo’. As educadoras sorriem para o menino. Gabriel desfaz a feição e espera eu 

terminar de almoçar. Eu pergunto se ele vai querer uma fruta de sobremesa. Digo que há 

mexerica. O menino ri e diz que não quer. Saímos de lá e vamos para a brinquedoteca. No 

caminho, Gabriel me conta que “adora” brincar com a bola.  

A avó desse casal de irmãos cresceu em um Abrigo. Fugiu da instituição quando tinha 

12 anos. Com uma “vontade incontrolável” de ter algo que fosse apenas dela, casou-se e 

pouco tempo depois começou a ter filhos. Atualmente viúva, mãe de um jovem rapaz e de 

duas mulheres, essa avó é quem cuida dos netos. As crianças estavam no Lar Dona Cotinha 

porque a avó os entregou ao Conselho Tutelar quando percebeu que estava sem condições 

financeiras para sustentá-los.  

Ao visitar os netos na instituição, a avó parece uma menina. A mãe dela não ficou com 

ela porque ‘trabalhava muito’. Não tinha tempo para a filha. Ainda viva, a bisavó das crianças 

prometia à avó uma casa para que ela pudesse viver com os netos. A avó ficava na 

expectativa, aguardando o presente que finalmente ganharia de sua mãe. Os filhos dessa avó 

(a mãe de Gabriel e de Gabriela) também cresceram em um Abrigo. A situação se repetia de 

uma geração para a outra. A avó, deixada em um Abrigo, deixou filhos e netos por não ter, tal 

como sua mãe, ‘tempo’ e ‘dinheiro’ para sustentá-los. A esperança com a casa, que seria 

comprada pela bisavó, era que esse ciclo pudesse chegar ao fim. A avó acreditava que ao ser 

amparada pela mãe, ela teria condições de mais bem amparar filhos e netos. Claro que ter uma 

casa faz toda a diferença. A questão, contudo, é que a avó sentia que a mãe tinha uma dívida 

realmente para com ela.  A ‘cobrança’ feita à mãe era vivenciada com culpa por ela. Os filhos 

e mesmo Gabriela ‘cobravam’ uns aos outros (se acusavam), sinalizando a existência de uma 

‘dívida familiar’ que não parecia ter fim. O Abrigo precisou lidar com essa dinâmica pautada 
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em dívidas inconscientes por mais de uma vez. A avó, da mesma forma que direcionava 

‘acusações’ à mãe, voltava-as aos outros e depois para si. Dinâmica semelhante podia ser 

observada no comportamento de seus filhos. 

Os três filhos dessa senhora estavam viciados em drogas. A mãe de Gabriel e de 

Gabriela perambulava pelas ruas mesmo quando tinha a casa da mãe para morar. Ela nunca 

conseguiu se afastar das crianças por completo, mas ao mesmo tempo, não era capaz de viver 

próxima da mãe ou com seus filhos. Com os netos no Lar Dona Cotinha, a avó pedia 

inconscientemente à direção do Abrigo que cuidasse dela. A avó não tinha coragem de ir ao 

Fórum para definir a situação dos netos. Tinha medo. Dizia aos netos que o pai deles era um 

homem que se relacionou com a mãe. Este homem não era o pai biológico das crianças, mas 

se comportava como pai para Gabriel e Gabriela. O receio da avó era que essa situação 

‘criada’ por ela, não fosse aceita pelo Juiz. As crianças sabiam, entretanto, que ‘o pai’ não era 

o pai biológico. Assim, ela não enganava os netos. O Poder Judiciário era visto pela avó como 

o ‘setor das cobranças’, mas de cobranças que, na verdade, eram dela mesma. A avó apenas 

conseguiu ir ao Fórum quando este entrou em contato com o Abrigo e a intimou a 

comparecer. A avó não mantinha um endereço fixo e o processo das crianças ficava migrando 

de um Fórum para o outro. Essa situação durou quase um ano. Passado o primeiro ‘susto’, a 

avó passou a falar com as técnicas do Fórum com regularidade. As crianças voltaram a 

conviver com ela três meses depois com a devida autorização Judiciária.  

A dinâmica familiar provavelmente não se resolveu por completo. Com exceção das 

crianças, todos da família se sentiam pessoas ‘fora da lei’. A mãe de Gabriel e de Gabriela já 

havia sido presa duas vezes. O pai biológico de Gabriel foi um presidiário. O pai de criação 

tinha receio de aparecer no Abrigo; não sabíamos se ele tinha algum problema real ou 

imaginário com a Justiça. Quando pedíamos que ele fosse ao Fórum para regularizar as visitas 

dele às crianças na instituição, o homem se negava. Nunca descobrimos nada que o 

comprometesse. O que o homem alegava para a instituição é que ele não possuía RG.  

A falta de ordem e de organização da vida familiar fazia essas pessoas se sentirem 

‘fora da lei’. Por esse motivo, seria crueldade ‘reforçar a ideia’, tirando as crianças da 

convivência da avó. O Poder Judiciário decidiu que continuaria acompanhando a família, mas 

sem separá-los uns dos outros, mais ainda.  
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Preta-velha Tia Chica da África 

Tia Chica da África é o nome da Preta-velha de Mara. Enquanto me benzia, a entidade 

foi dizendo que eu não era um “espírito novo” e que por isso, eu teria “muita bagagem”. Fazia 

silêncio e com a voz um pouco rouca, a entidade ‘contou’ que eu sou “um espírito bem 

velho”... pediu que eu não me preocupasse com nada porque eu recordaria tudo que sei, ao lê-

la inclusive nos livros. Meu conhecimento viria de “outras vidas”. Perguntou-me se tenho 

notado como ando recordando meu passado. Como fiquei em silêncio, ela me perguntou: 

“como ocê tá se sentindo hoje, fia?”. ‘Bem’, respondi. Tia Chica, dando continuidade, falou: 

“ocê já aprendeu bastante da semana passada pra essa, né fia?”... e completou que eu estava 

“colocando em prática” tudo o que eu estava “começando a recordar”. Como continuei em 

silêncio, Tia Chica perguntou se eu não percebia como tenho “aprendido todo dia um 

pouquinho”. Eu respondi que sim... ela reiterou que eu ‘aprendi sim’...e que eu estava 

“mudando” rapidamente.  

Enfatizou que eu estava “no caminho certinho” e que era para “continuar assim”. Ela 

me perguntou se alguém já me falou alguma coisa do meu passado. Respondi que não... Tia 

Chica se aproximou e disse-me que hoje eu sou “branquinha”, colocando a mão no meu 

braço, “tem olho claro”. Mas, segundo ela, eu já fui “escurinha, africana por muitas vidas”. 

Vivi “em engenho com todos eles” e faço parte daquela “família espiritual”. Pediu-me para ler 

algo sobre os tempos dos engenhos... disse que eu iria recordar coisas que vivi.  

Perguntei-lhe por que ‘voltei’ como pesquisadora. Tia Chica falou que eu preciso 

“testar” e ver como tudo aquilo que eu “já sei se comprova, e se é aquilo mesmo”. E para quê, 

perguntei. Tia Chica da África respondeu que para “fazer crescer”... fiz, então, perguntas 

sobre o Abrigo... quis saber se estava tudo bem lá e se ela tinha alguma orientação a ser 

passada para mim. Tia Chica, com o tronco inclinado para frente, disse: “sim, fia”, querendo 

dizer que estava tudo bem. Nesse momento, ela não passou orientações. Pensando nas 

crianças acolhidas, perguntei qual era a relação das pessoas da família com as crianças. Tia 

Chica disse: “a mesma que a sua”; todos seriam “da mesma família espiritual”. Fiquei 

pensativa. Tia Chica pontuou que tinha “falado demais”, que dali em diante era para eu 

“buscar por conta própria”. Afirmou que eles “dão uma luz”, mas que esse era o meu trabalho. 

Fiquei em silêncio. 

A entidade ‘confirmou’, então, que tudo estava “caminhando bem” e que eu estava 

“cumprindo” minha “missão”. Disse para eu ficar “tranquila” porque eu iria descobrir muita 
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coisa e voltaria para contar “muitas histórias” a ela, ainda. Como falávamos do Abrigo, Tia 

Chica me pediu que eu olhasse pelas educadoras da unidade conveniada. Pediu para eu “fazê 

conversadô” com elas. Têm algumas “que são amarguradas com a vida” e por isso precisam 

de orientação.  

Perguntei sobre a relação dela com Mara. Tia Chica afirmou que “a missão” dela, 

preta-velha, é ajudar Mara: “Essa fia tem um coração que se ela pudesse, ela levaria todos os 

que tão na rua pra dentro da casa dela...”. “Essa fia sabe que só pode ajudá dentro das 

possibilidade dela”.  

Se, Mara não pára para atender quem está na rua, “dando algo de material”, ela envia 

“força, luz, amor” e pede ao plano espiritual para que alguém apareça para oferecer comida ou 

o que essas pessoas estiverem precisando. Tia Chica concluiu dizendo que a função dela, 

preta-velha, é “cuidá de toda aquela fiarada”. 

Pertencer à comunidade, não importa a cor da pele atual, significa ser ou ter sido em 

algum momento, africano. Depois de entrar para a instituição, identifiquei as pessoas que 

frequentavam o terreiro e trabalhavam na instituição. No início, achei que as pessoas do 

terreiro fossem voluntárias na instituição. A maioria de fato é voluntária. Mas, há pessoas que 

frequentam o terreiro, são funcionárias na instituição e pertencem à família consanguínea de 

Mara. Nem todas que são funcionárias e da família consanguínea de Mara frequentam, 

entretanto, o terreiro. Algumas seguem outra religião. A maioria das funcionárias da 

instituição não frequenta o terreiro. Mas, são pessoas que se sentem como se fossem da 

família de Mara, por estarem há muitos anos na instituição. As combinações podem ser, 

portanto, as mais variadas. O que significa pertencer ‘a mesma família espiritual’? Não basta 

ser da família consanguínea, está para além disso; significa estar na instituição e no terreiro? 

Não, as crianças são vistas como da ‘mesma família espiritual’ e não estão no terreiro. 

Algumas o frequentam porque desejam e porque a família consanguínea as autorizou, mas 

não são todas. Será que todas as crianças da instituição pertencem à ‘mesma família 

espiritual’? A resposta talvez não esteja nessas combinações.  

Interessante quando a Preta-velha diz que ‘conhecimento’ se adquire com ‘experiência 

de vida’. Os livros transcrevem as experiências de vida que foram acumuladas ao longo do 

tempo. Recordar é dar vida ao conhecimento. O que Mara aprendeu não veio dos livros, é 

fruto de suas experiências. A entidade pede que eu ‘dê vida’ ao conhecimento ‘que trago’. Ou 

seja, que eu me aproprie e faça o que ‘sei fazer’. A ‘comprovação’ eu encontraria depois. 
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Buscar ‘a comprovação do que se sabe’ pode indicar uma atitude de insegurança. A Preta-

velha aceita e trabalha a minha insegurança para me fazer ‘crescer’. O conhecimento é vivo 

(lembrou-me, ela), e útil quando usado para ‘fazer crescer’ todos os demais. Tal como 

descrito na introdução desse trabalho, para os bantos, o conhecimento ‘que importa’ é aquele 

que preserva a vida, mantendo em equilíbrio e fazendo crescer todos os demais. Desta forma, 

a preta-velha traduzia em palavras e orientações o sentido do símbolo vivo que ela própria é, 

ao mesmo tempo uma interlocutora social e ela mesma significante da cadeia de experiência 

transgeracional que ela personifica.  

Observo a tranquilidade de Claudia, de Mara, das pessoas que trabalham na unidade 

matriz. Noto que as crianças têm essa mesma percepção. A unidade conveniada era uma casa 

recém-pintada, reformada, mas as crianças pediam, com frequência, para passarem a tarde na 

unidade matriz. Achei que elas me pedissem isso pelo fato de haver mais espaço na unidade 

matriz. Mas, com o tempo, fui notando que elas pareciam se sentir mais ‘em casa’ quando na 

unidade matriz. Isso não aconteceu apenas com as crianças que foram transferidas da unidade 

matriz para a conveniada. Ocorreu com adolescentes que chegaram diretamente na unidade 

conveniada e vieram a conhecer depois a unidade matriz. O “coração” de Mara estava na 

unidade matriz. Essa é a Casa que tia e sobrinha oferecem para as pessoas ‘de coração’ 

também.  

A filosofia da unidade é a de que, apesar de todos os problemas, a vida das crianças 

pode ser alegre e deve transcorrer da maneira mais serena possível. As crianças sentem esse 

acolhimento e proteção e, por isso pedem tanto para estar nessa instituição.  

A falta de compreensão, de apoio, as cobranças, o controle exagerado, os conflitos, 

enfim, gerados do lado de fora e que afetam supervisores, órgãos de fiscalização, funcionários 

das instituições Abrigo, todos aqueles que trabalham em áreas de proteção à infância, não se 

reproduzem tão perceptivelmente na unidade matriz.  

Conheci duas irmãs negras que chegaram ao Lar Dona Cotinha ainda bebês. A mais 

velha logo completaria 18 anos. A unidade matriz se preparava, nessa época, para pagar uma 

faculdade para ela. Mara pediu a jovem que arrumasse um emprego para arcar com as 

despesas do aluguel uma vez que logo, ela precisaria deixar a instituição13. A irmã, por estar 

com 15 anos, permaneceria no Abrigo. Ambas se sentiam ‘filhas de criação’ de Mara. A 

família biológica não conseguiu reunir condições para voltar a ter a guarda das moças. O avô 
                                                            
13 Os adolescentes ficam nos Abrigos até completarem 18 anos.  
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faleceu, a avó se dizia cansada e doente, o pai sumiu e a mãe não se recuperou da dependência 

química.  

Quanto mais se aproxima o momento de saída, mais ansiosos ficam os adolescentes 

que cresceram no Abrigo sem o apoio da família. A instituição procura iniciá-los no mercado 

de trabalho a partir dos 16 anos. A direção do Abrigo orienta os adolescentes a economizarem 

o próprio salário durante os dois anos que eles ainda permanecerão na instituição. Alguns 

estão ávidos para começarem a trabalhar, outros, ao sentirem o que essa ‘iniciação’ implica, 

não. De qualquer maneira, todos eles ficam com medo de não terem outra oportunidade de 

emprego, de morarem sozinhos, da economia não durar muito tempo, cambaleiam diante dos 

desafios da vida adulta. Por isso, os adolescentes precisam de muito apoio e de um 

acompanhamento contínuo de outras pessoas ainda nesta fase. Uma dúvida comum é se eles 

ainda poderão visitar a instituição (a resposta a esta pergunta é sempre afirmativa).  

Os adolescentes ficam divididos quando percebem que a situação familiar não 

melhorou, mas que existe a possibilidade de retornarem para a família. Não querem enfrentar 

os desafios da nova vida sozinhos, mas sentem que o apoio necessário talvez não esteja na 

própria família.  

Os filhos da classe média e alta têm maiores chances de ‘prolongar a adolescência’. O 

jovem que cresceu no Abrigo tem a data limite de 18 anos para adquirir maturidade, 

autonomia e independência financeira. 

A prefeitura de São Paulo está criando repúblicas para esses jovens viverem. O 

número de vagas, entretanto, não corresponde ainda à necessidade desta população. 

 

As educadoras como elos da instituição 

Intencionalmente ou não, um pequeno grupo formado por quatro funcionárias, estava 

trazendo problemas para a unidade conveniada. Duas cuidavam da limpeza da instituição e as 

outras duas eram cozinheiras. O conflito era gerado principalmente por uma das funcionárias 

da limpeza e uma das cozinheiras (as outras as acompanhavam). Todos os funcionários de 

uma instituição são educadores. Alimentar também é educar, cuidar da limpeza é dar exemplo 

de organização e de higiene para as crianças. Além disso, tanto os pequenos quanto os 

maiores tentam estabelecer, em algum momento, um vínculo afetivo que possa ser mais 
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significativo com alguns dos funcionários da instituição. Não dá para prever quem serão os 

‘escolhidos’ por cada criança. Alguém, entretanto, certamente será. Dar apoio a todos os 

funcionários é fundamental, pois dessa forma cuida-se mais integralmente inclusive das 

crianças.  

Mas, o que fazer para ganhar a confiança de funcionárias que se mostram arredias e 

desconfiadas da ‘nova’ direção?  

Uma oportunidade de aproximação aconteceu quando uma delas, um dia me pediu 

ajuda, para lidar com a rejeição que ela vinha sofrendo da filha. 

Essas funcionárias haviam sido educadas aparentemente de uma maneira rígida, pois 

me davam sinais de que se eu fosse ‘severa’, eu estaria ‘preparando melhor as crianças para a 

vida’. Essa funcionária que me procurou estava, entretanto, com receio de ter exagerado por 

‘mal tratar’ a filha. Pedi à mãe que trouxesse a menina à instituição uma vez por semana. 

Quando a garota chegava, ela ficava um tempo comigo na sala, conversando, brincando, 

fazendo desenhos e, às vezes a lição escolar. Eu a deixava entrar e sair da sala quando ela 

quisesse. Percebi que a menina mostrava os desenhos, por exemplo, que fazia comigo, à mãe. 

No dia posterior à vinda da menina, a mãe me contava como estava com a filha em casa etc. 

Aos finais de semana, a menina ficava com o pai. Uma das queixas da mãe era que a filha ‘a 

incomodava’ quando ela chegava cansada, precisando trabalhar ainda em casa. Ao vir para a 

instituição uma vez por semana, a menina ficava próxima da mãe no trabalho. Ao final do dia, 

depois de passar a tarde na instituição, a menina voltava para casa com a mãe. O 

relacionamento entre elas foi, aos poucos, se apaziguando. A menina não me incomodou, pois 

me atendia com tranquilidade quando eu lhe pedia, por exemplo, para ficar um tempo sozinha 

na sala. As quatro funcionárias que, no início estavam me dando trabalho, começaram depois 

disso a me ‘apoiar’, dando mais atenção às crianças da instituição. A cozinheira mais fechada 

se tornou um pouco mais receptiva e a outra a acompanhou. Essa funcionária da limpeza 

compreendeu a importância que ela tinha como educadora para as crianças no Abrigo, pois eu 

disse isso a ela. Essa funcionária ganhou confiança e voz de educadora. Ela não teve 

oportunidade para se alfabetizar quando era criança, mas matriculou-se nesse período, por 

iniciativa própria, em uma escola particular para superar o problema da falta de alfabetização. 

Passado um tempo, ela trouxe os outros filhos até à instituição. Nessa ocasião, essa 

funcionária concluiu que ela sempre foi uma mãe ‘guerreira’ e muito boa mãe. 
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O Lar Dona Cotinha incluía os filhos dos funcionários nos passeios que organizava 

para as crianças da instituição. Quando essa funcionária sai da unidade matriz e vai para a 

conveniada, ela fica com receio de não ter mais o mesmo apoio que, até então, ela recebia da 

unidade matriz. 

 

Preto-velho Pai José 

Aproximo-me de Pai José sem ter nada para perguntar ou para dizer-lhe. A médium 

(de Pai José) não frequentava o Abrigo, era ‘uma filha’ do terreiro apenas. Pai José falou 

sobre a importância de aprender a lidar com o tempo. Com o tempo de cada pessoa e com o 

próprio tempo. Há o tempo para estar só, o tempo para a reflexão, é muito importante não se 

apressar por causa das outras pessoas. Muita gente, dizia ele, passa uma vida inteira sem 

refletir e depois se arrepende do que não conseguiu mudar. Na vida tudo tem sua fase e esta, 

logo passaria. Quando o ciclo se completa, avisou ele, um novo ciclo se inicia. Pai José 

orientou-me a aproveitar o tempo de permanência no Abrigo. 

 

A Jovem Poty 

A primeira adolescente criança que conheci foi Poty. Adolescente porque tinha 12 

anos e criança porque Poty era ainda uma menina. O nome Poty foi escolhido por mim por ser 

de origem indígena (o nome verdadeiro da menina também é) e por significar “em busca da 

paz a qualquer custo, mesmo que para isso seja preciso guerrear”14.  

Filha de um dos relacionamentos da mãe, Poty nasceu tendo uma irmã gêmea. Ainda 

bebê, ela e a irmã foram para uma instituição Abrigo. A irmã faleceu na instituição, quando 

Poty tinha pouco mais de um ano de vida. A mãe visitou Poty no Abrigo durante alguns anos. 

Poty quase chegou a ir para adoção. Com 06 anos aproximadamente, essa criança voltou para 

a casa materna. A menina tinha convivido no Abrigo, até então, com outros dois meio irmãos. 

Estes, entretanto, foram viver cada qual com a família paterna. Poty não tinha pai. Nunca 

conheceu e nunca soube quem foi seu pai. Na casa materna, a menina conheceu as novas 

irmãs, que nasceram da mais recente união da mãe. Pelo que consta nos arquivos da Vara da 

Infância e da Juventude, o relacionamento entre Poty e a mãe nunca foi muito saudável (a mãe 

                                                            
14 Disponível em: http://www.significado.origem.nom.br/nomes/poty.htm. 
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tinha ‘transtorno psiquiátrico’ e isso afetava Poty). Quando a mãe de Poty engravida 

novamente, as duas brigam e a mãe perde o bebê. Poty é encontrada subnutrida nas ruas e 

logo em seguida retorna para um Abrigo. A menina chegou ao Lar Dona Cotinha quando 

estava com 09 anos. Apresentava cicatrizes pelo corpo que, segundo ela, teriam sido feitas 

pela mãe. 

Nos primeiros dias, ainda assustada, Poty gritava pedindo por socorro nos portões da 

instituição. Era desconfiada das pessoas e reagia com agressões verbais por se sentir ainda 

ameaçada. Quando Poty chegou, Claudia trabalhava com Mara na unidade matriz. Essa 

criança entrou um dia na cozinha da instituição e ameaçou as pessoas que estavam ali com 

uma faca, que encontrou sobre a mesa. Quem se aproximou para lhe tirar a faca das mãos foi 

Claudia. Acostumada a ser severamente castigada pela mãe, Poty aguardava a ‘retaliação’ de 

Claudia no dia seguinte. Passou perto dela uma vez, falando alto para chamar-lhe a atenção. 

Claudia abriu um sorriso para a menina e perguntou como ela estava. Poty arregalou os olhos 

e sem reação, resmungou alguma coisa, voltando em seguida para dentro da instituição. 

Quando cheguei, era visível o amor de Poty por Claudia. A menina estava no Lar 

Dona Cotinha há três anos. Durante esse período, ela brigou muito na escola, causou novos 

tumultos no Abrigo. Foi expulsa da escola e apenas voltou a estudar na mesma porque o Juiz 

assim determinou. Poty era ciumenta, não gostava de dividir a atenção com as outras crianças. 

Teve dificuldade para se alfabetizar. Durante esses anos, a menina fez psicoterapia em grupo 

e individualmente. Em 2011, ela era ainda acompanhada pelos profissionais do Caps15 e 

tomava medicação psiquiátrica. 

Uma de suas paixões eram os animais. A menina criou um girino uma vez no Abrigo e 

quando este se transformou num sapo, o acontecimento trouxe grande comoção para as outras 

crianças. Alegre, esperta, falante, decidida, Poty sempre foi assunto na instituição.  

Como não conseguiu se alfabetizar, dava trabalho para ir à escola. Ela não 

conseguia acompanhar a turma, realizar as provas; foi transferida de uma série escolar 

para a outra sem aprender o conteúdo necessário. A professora atual dizia que dava uma 

atenção diferenciada para Poty, mas que a menina não conseguia memorizar o conteúdo. 

                                                            
15 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm valor 
estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Com a criação desses centros, possibilita-se a organização de 
uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. Os CAPS são serviços de saúde municipais, abertos, 
comunitários que oferecem atendimento diário. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/ 
visualizar_texto.cfm?idtxt=29797&janela=. 
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A diretora da escola reclamava, dizendo que não sabia mais o que fazer.  Observei que a 

memória dela era excelente quando o assunto era o dia-a-dia no Abrigo, o passado, as 

pessoas de quem ela gosta etc. 

A primeira vez que me viu, a menina tentou me desenhar. Colocou Claudia no centro 

do desenho, Astryd, a filha de Claudia, ao lado, ela mesma do outro lado e me desenhou no 

cantinho da página. Poty depois me convidou para sentar-se com ela na sala da instituição. 

Sentamos ao redor de uma mesa. A menina olhava para mim por cima da mesa e depois 

abaixava a cabeça, escondendo o rosto, debaixo da mesa. Voltava a olhar brincando, e depois 

abaixava a cabeça novamente. Tentou mais uma vez me desenhar, mas logo desistiu. Achou 

que seria melhor tentarmos outro dia. No dia seguinte, chamou-me para caminhar com ela 

pelo bairro da Mooca. Disse que me mostraria a loja dos animais de estimação.  

Todos os dias no horário do almoço, Poty falava alto, dizendo para quem quisesse 

ouvir que ela não iria à escola. A educadora que a acompanhava olhava desanimada, dizendo 

que a menina estava se recusando a colocar o uniforme escolar.  

Poty dava também trabalho com a medicação psiquiátrica. Recusava-se a tomar os 

comprimidos com regularidade. Quando deixava de tomar a medicação, a menina ficava 

alterada. Durante um final de semana, ela se recusou e não tomou a medicação. Entrou 

novamente na cozinha e pegou uma faca. Mara foi chamada às pressas por uma das 

educadoras. Felizmente, mais uma vez, nada de grave aconteceu.  

Cansada de tanto fazer e nada parecer funcionar, Mara pede para que tentemos a 

transferência de Poty para outra instituição. O juiz responsável pelo caso autorizou, fazendo 

uma única ressalva: que a instituição encontrasse uma vaga para a menina em outro Abrigo. A 

menina ficou calada e triste quando soube da possibilidade de transferência. Com o passar dos 

dias, a equipe do Lar Dona Cotinha reconsiderou a decisão. Começamos a procurar, então, 

por uma escola particular que pudesse alfabetizá-la. 

A dúvida, entretanto, persistia: o que mais podemos fazer por Poty? 

 

Pai João da Caridade 

Passado cinco meses, encontro Pai João da Caridade novamente. Depois de nos 

cumprimentarmos, comentei com ele que não sabia o que fazer com uma adolescente do 
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Abrigo. Pai João quis saber se eu tinha uma dúvida mais específica para colocar para ele. 

Pensando em Poty, eu disse a ele que, às vezes, não sei qual é a melhor forma de agir com 

uma criança. Pai João, com calma, me respondeu que a melhor forma de se responder a esse 

tipo de dúvida é “se colocando no lugar da própria criança”.  

 

A chegada dos adolescentes 

Com a adoção do grupo de cinco irmãos, novas crianças ou adolescentes seriam 

acolhidos na unidade conveniada. O CRAS-Mooca (Centro de Referência da Assistência 

Social) não tinha feito, até então, nenhum pedido de acolhimento para crianças ou 

adolescentes para essa unidade. Com a abertura das vagas, o CRAS as solicita para dois 

adolescentes. Um rapaz de 15 anos, fugido da Fundação Casa e outro de 13, que ficaria 

provisoriamente no Abrigo (até que uma vaga fosse liberada para ele em clínica especializada 

para dependentes químicos). A supervisão do CRAS pediu que o adolescente fugido da 

Fundação Casa fosse levado até à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. De lá, ele seria 

provavelmente reencaminhado para a Fundação. 

A unidade conveniada foi montada numa casa onde funcionou anteriormente uma 

escola infantil. A casa possuía quatro quartos, quatro banheiros, uma sala, copa, cozinha, 

despensa e uma lavanderia. O escritório foi montado numa sala, localizada na frente da casa. 

A brinquedoteca, num quartinho no fundo. Havia um parquinho para as crianças, mas o 

espaço era pequeno. Naquele momento, quatro adolescentes, uma com 17 e as outras com 12 

anos, estavam nessa instituição. Os demais eram crianças. A preocupação com a chegada 

desses jovens foi se eles se habituariam a viver naquele ambiente e se haveria uma 

convivência pacífica entre eles e os demais. 

Quando os dois chegaram, um tinha um sorriso aberto, esbanjava alegria. Vou chamá-

lo de Artur (seu nome original remete a histórias de reis e princesas). Uma das brincadeiras 

preferidas de Artur era imitar as assistentes sociais e psicólogas das instituições sociais, pelas 

quais ele passou. O rapaz, antes de fugir da Fundação Casa, viveu pelas ruas durante alguns 

anos. Quando era encontrado por um conselheiro tutelar, Artur era encaminhado para um 

Abrigo, mas logo fugia. O pai dele tinha falecido. A mãe vivia com outro homem. Segundo 

Artur, o padrasto o espancava e por esse motivo ele fugiu de casa, pela primeira vez. Artur 
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tinha um irmão mais velho que vivia com a família de um tio. O adolescente falava deste 

irmão com afeto e admiração. 

Ao outro adolescente, darei o nome Davi (nome bíblico, assim como seu nome 

original). Davi era mais retraído, olhava desconfiado para as pessoas. Foi levado à Vara da 

Infância e Juventude pelos pais adotivos. Foram eles que fizeram um apelo à juíza para que o 

rapaz fosse encaminhado para uma clínica de tratamento. Davi gostava de ouvir música com 

letra e som mais pesados. Pedia por cigarros.  

Quando se aproximou o dia de Artur ser levado à Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo16, o rapaz pediu para ficar no Lar Dona Cotinha. Disse que não gostaria de retornar para 

as ruas ou para a Fundação Casa. O pedido para sua permanência no Abrigo foi formalizado. 

Com uma autorização devidamente emitida pelo Juiz da Defensoria Pública do Estado, o 

rapaz passou a ser o mais novo membro do Lar Dona Cotinha.  

A vaga para o tratamento de Davi não saía na clínica de tratamento especializado. O rapaz 

não foi levado ao Caps-Ad17 por determinação do CRAS. Os profissionais do Caps-Ad 

confirmaram a informação de que por ele vir a ser logo transferido para uma clínica especializada, 

não seria indicado iniciar um tratamento com o jovem naquele momento. Passado um mês e meio, 

Davi foi encontrado tentando cheirar pó de giz na instituição. Nervoso, o rapaz jogou café quente 

em cima de uma criança. A assistente social do Abrigo ligou para a família de Davi e marcou uma 

audiência com a Juíza no Fórum. A juíza se prontificou a conseguir uma vaga para o rapaz e Davi 

permaneceu no Fórum na companhia dos pais.  

Quando a juíza pediu ao CRAS uma vaga provisória para o rapaz em outro Abrigo, as 

supervisoras afirmaram que ele teria que voltar para o Lar Dona Cotinha, pois, não havia vaga 

em outra instituição.  

O adolescente volta para passar um último final de semana na unidade conveniada. 

Davi foi levado até a Vara da Infância e Juventude numa sexta. A Juíza conseguiu a vaga na 

                                                            
16 Uma das áreas de atuação da Defensoria Pública do Estado é a da Infância e Juventude: a atuação perante as 
Varas da Infância e Juventude, abrange a área infracional, atuando  na defesa de adolescentes acusados da prática 
de atos infracionais e que cumprem medidas sócio-educativas (internação, liberdade assistida, serviços 
comunitários, entre outras). E também a área não infracional, incluindo  pedidos de adoção ou de guarda, defesa 
em processos de destituição de pátrio poder, entre outras. Disponível em: http://www.defensoria.sp.gov.br/ 
dpesp/Default.aspx?idPagina=3151. 
17 CAPSAD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) O CAPS AD é a única unidade de saúde 
especializada em atender os dependentes de álcool e drogas na capital, dentro das diretrizes determinadas pelo 
Ministério da Saúde, que tem por base o tratamento do paciente em liberdade, buscando sua reinserção social. 
Disponível em: http://www.pmcg.ms.gov.br/comad/canaisTexto?id_can=3149. 
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clínica, para a próxima segunda. Era preciso que Davi consentisse com o internamento. O 

rapaz aceitou e na semana seguinte, Davi partiu em busca de seu tratamento. 

 

Preta-velha Vó Joana do Congo e Baiana Maria Bonita 

Com episódios como este, eu estava física e emocionalmente cansada. Nesse 

momento, o cuidado da umbanda se manifesta na forma de atenção ao meu bem estar. A 

Preta-velha Vó Joana do Congo cuidou da minha canseira física, ensinando-me a relaxar em 

casa. A Baiana Maria Bonita ensinou-me a fazer banho de pétalas de rosa branca (com um 

pouco de açúcar) para aliviar a canseira mental. Também orientou a minha inserção em 

campo. Disse-me que eu era como as “médiuns iniciantes”, levava os problemas dos “filhos” 

para casa. Aconselhou-me a “ouvir com sabedoria”, deixando “fluir” as emoções apenas. Com 

isso a criança melhoraria e eu ficaria bem também. 

   

Festas juninas e férias escolares 

A rotina das duas instituições muda muito em junho e julho. O Abrigo organiza uma 

festa junina e com o início das férias, há um novo cronograma de atividades. As crianças e os 

adolescentes vão para cinemas, parques de diversão, assistem peças de teatro, há oficinas de 

fantoche, acontecendo no próprio Abrigo etc. As atividades são organizadas para cada grupo 

etário. Esses passeios são financiados por empresas do âmbito privado. As parcerias são 

sempre fechadas com a unidade matriz. Mara não deixava de incluir, entretanto, todos os 

adolescentes e as crianças da unidade conveniada nesses passeios.   

 

A Baiana e o sonho 

Uma entidade baiana me pediu para deixar um papel com lápis ao lado da cama. 

Segundo ela, eu estava recebendo intuição enquanto dormia, mas me esquecendo dos sonhos 

quando ‘o sol nascia’. Lembrei-me de ter sonhado com um campo, que tinha uma terra escura 

num lugar que parecia noite. Tinha muita gente trabalhando nesse lugar. As pessoas ficavam 

abaixadas como se estivessem semeando a terra. Identifico no sonho que aquele lugar é o 
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Seara da Esperança. Vejo Mara abaixada, trabalhando ao meu lado. Cansada, eu olho para ela 

e digo: você trabalha demais! Ela me sorri rapidamente e continua abaixada, trabalhando. 

 

Irmãos nordestinos pelas ruas de São Paulo 

Esses dois irmãos tinham família numa pequena cidade do interior nordestino. Vieram 

para São Paulo de carona atrás de outros dois irmãos, residentes em São Paulo. A mãe deles 

havia falecido. O de quinze anos tornou-se travesti. Quando chegaram, os irmãos não 

aceitaram a ‘transformação’ do de quinze. Uma vizinha desconfia que os irmãos recém-

chegados foram abandonados pelos outros dois. Ambos estavam sozinhos, sem que houvesse 

mais nada dentro da casa. Essa pessoa foi ao Fórum e fez a denúncia. Ambos foram 

resgatados pelo conselheiro e encaminhados para o Lar Dona Cotinha. O de quinze anos 

adotou um nome feminino. Irei chamá-lo de Daniela. O nome que ele adotou era uma versão 

feminina do nome do irmão que o acompanhava. O de 16, eu chamarei de Daniel (nome 

bíblico assim como o seu).  

No início, não sabíamos onde acomodar Daniela; se, no quarto dos rapazes ou no das 

moças. Ela dizia que tanto fazia. Ligamos para as supervisoras do CRAS. Elas também não 

sabiam o que fazer, mudando de opinião algumas vezes. Tentamos com os rapazes, mas não 

deu muito certo. Ela era provocativa e os rapazes a expulsaram de lá. Arrumamos as coisas 

dela no quarto das moças, pedindo à Daniela que mantivesse a discrição trocando-se sempre 

no banheiro. Os irmãos que os abandonaram foram localizados e vieram ao Abrigo. 

Aceitaram se responsabilizar por Daniel, mas não por Daniela. Ela queria fazer um curso para 

cabeleireira, mas por não ter se alfabetizado, era difícil conseguir vaga para ela. Os irmãos 

que compareceram ao Abrigo, pouco tempo depois, alegaram que por serem caminhoneiros, 

eles não teriam condições de cuidar dos irmãos. Daniela foge da instituição. Ela já havia dado 

sinais de que se prostituía nas ruas. Daniel permanece no Abrigo até completar 18 anos.  

Fico imaginando como deve ser a vida de pessoas que não têm com quem contar.  

Neste caso, saem do Nordeste, chegam a São Paulo, são abandonados pelos irmãos de sangue 

e vão parar na porta do Abrigo. Quando falham os laços familiares concretos, a materialização 

social da rede simbólica umbandista abre suas portas para esses desabrigados. Mais tarde, o 

irmão mais velho viria a ocupar função simbólica, de grande destaque e responsabilidade nos 
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terreiros de umbanda: a de ogã, ele torna-se tocador de atabaque, instrumento de percussão no 

Seara da Esperança.  

 

Caboclo Pena Branca avisa que meu coração estava carregado; pede para que seja 

feito um banho com rosas brancas, com pétalas em número ímpar; este seria para aliviar a 

canseira mental. O Caboclo coloca a mão na minha garganta e próximo do coração para 

‘trocar energia’. Ele passaria a dele para mim e eu passaria a minha para ele. 

Ganho de uma entidade baiana, uma pedra chamada turmalina negra. Se usada 

próxima do corpo, da cintura para baixo, a pedra ajuda a ‘aterrar’. Enquanto penso em terra, 

terra natal, em falta de raiz e de chão, encontro um exu-mirim. Com seu jeito brincalhão, ele 

me pergunta se estou ‘com saudade da minha terra’. Fiz que sim e pensei que 2009 logo 

chegaria ao fim. 

Pai João ‘viu cores de final de ciclo’ em minha ‘aura’; explicou que ‘um processo 

natural’ se completaria. Após nove meses, deixo de trabalhar no Lar Dona Cotinha. 

Retorno para minha terra natal. Passo a visitar o terreiro e a instituição quinzenalmente 

aos finais de semana. 

 

As sucessões geracionais 

Durante o primeiro semestre de 2010, acompanho o processo de sucessão geracional 

entre Mara e Léo. 

Mara posicionou o rapaz como sacerdote de umbanda no terreiro da família, quando 

Léo tinha 20 anos. Não abdicou, entretanto, de sua posição de mãe de santo. Durante o ritual, 

Léo ficava a frente e Mara ao lado, acompanhando o que acontecia no terreiro. Mara tinha três 

médiuns de confiança: Verinha, Fátima e Edna. Quando precisava tomar uma decisão, ela 

costumava consultar a opinião das três. O que ficasse decidido entre elas era transmitido ao 

filho, Léo. Ele tinha autonomia para decidir semanalmente a linha espiritual que daria 

atendimento à população. Léo contou que não definia isso ‘sozinho’, pois “recebia intuição”. 

Léo cuidava dos médiuns iniciantes na umbanda aos sábados. Transmitia recados ao público 

frequentador do terreiro, organizava o espaço do ritual etc. Mas, quando o assunto estava 
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relacionado à segurança da Casa, Mara e as três médiuns de sua confiança decidiam o que 

fazer. 

Em 2010, Léo queria ter mais autonomia como sacerdote no terreiro e ofereceu-se para 

cuidar da mãe. Mara vinha enfrentando problemas na instituição e sentia-se sobrecarregada de 

trabalho. A mãe não aceita ser cuidada por Léo. Maria Padilha (Pombagira de Mara) avisa 

Léo que ela mesma continuará cuidando de Mara. Léo sente que suas intenções não estavam 

sendo compreendidas. Contrário à manutenção do Abrigo, Léo queria que a mãe parasse de 

trabalhar na instituição e descansasse. O filho administrava a empresa do pai e não queria que 

os recursos da empresa continuassem sendo utilizados para a manutenção da instituição. Mara 

conseguia levantar fundos com os eventos que promovia na unidade matriz e recebia doações 

de outras empresas, mas esses recursos não eram suficientes. Mara recorria à empresa da 

família quando precisava pagar as despesas extras que estivesse tendo com uma ou com as 

duas unidades de Abrigo. Mara trabalhava voluntariamente, nunca retirou salário por 

administrar o Lar Dona Cotinha. Ela queria, entretanto, que o filho começasse a assumir a 

Presidência do Abrigo, mas Léo se negava. Segundo ele, o correto seria Mara fechar as duas 

instituições. 

 

Caboclo Bate-Folha 

Vejo caboclos com enormes maços de folhas em cada uma das mãos. Estes seriam 

utilizados para dar o passe. O objetivo do ritual era fazer "limpeza energética e restabelecer o 

equilíbrio" (palavras de Léo). 

Aproximei-me do Caboclo Pena Branca (entidade de Léo). Após me dar o passe, o 

Caboclo me disse que eu estava precisando “cristalizar o pensamento”. Como não o 

compreendi, expliquei que me sentia com muita coisa para pensar e sem saber o que fazer 

com todas elas. Pena Branca me sinalizou que era a respeito disso que ele se referia. Segundo 

ele, eu passava por “um momento de transição”. O que eu pensava anteriormente “era mais 

fácil de realizar”, agora os “pensamentos tinham mudado de nível”. Havia “um degrau maior, 

mais alto para ser alcançado” e por isso eu estava sem saber o que fazer. Sinalizou que não era 

“uma evolução cármica”. Eu apenas passava por um ‘processo natural do momento de vida’: 

meu “espírito” iria se “reprogramar”.  
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Pena Branca me avisou que a Casa tinha uma série de informações para me passar e 

pediu-me para que eu abrisse uma das mãos. O Caboclo fez um gesto simbólico, como se 

estivesse colocando algo em minha mão e a fechou. Disse que durante os próximos dias eu 

teria intuição e era para colocá-las no papel.  

Pena Branca me pediu para entrevistar os caboclos e os exus. Perguntei se deveria fazer 

um roteiro ou se eles falariam à vontade. Ele respondeu: deixe-os falar, mas interaja com eles.  

Pena Branca afirmou que a umbanda estava passando por “um momento de transição” 

e que logo, a religião resgataria suas raízes. Isso aconteceria não apenas com aquela Casa, 

mas com toda a religião. O mérito não iria ser dele, Caboclo Pena Branca, mas “de todo o 

plano espiritual”.  

Lembrei-me das diferenças de opinião que existiam entre Léo e a mãe a respeito da 

umbanda. Mara procurava manter os rituais de umbanda tal como ela aprendeu na época de 

sua mãe; Mara vê os exus e as pombagiras como as entidades fundantes da religião. Léo 

queria inovar, trabalhar com linhas de entidades até então desconhecidas (segundo ele, a linha 

dos caboclos bate folhas seria um exemplo de inovação). Mara estava incorporada por 

Viramundo ao meu lado.  

Perguntei ao Pena Branca se poderia conversar com Viramundo. Este Caboclo disse 

que sim. Olhei para Mara e Pena Branca me disse: “não existe falha, filha, ninguém tem um 

contrato na mão para ler e saber o que fazer, cada um tem o seu modo de ver as coisas, cada 

um tem a sua verdade, o que a umbanda ensina é que a verdade de todos seja respeitada. O 

guia que cada filho tem é o próprio pensamento e o coração”. Disse-me depois que quando 

pensamento e coração se encontram, o ponto de equilíbrio é alcançado.  

Agradeci Pena Branca e entrei na fila para falar com Viramundo. Ao ver-me, o 

Caboclo perguntou: "o trabalho continua, né fia!?". Confirmei com a cabeça. Viramundo me 

confortou dizendo que “com o tempo”, tudo ficaria mais claro. 

  

Um sonhado preto-velho 

Em menos de uma semana, sonhei com um preto-velho. Ele era forte (troncudo) e não 

era curvado. O vi entrando num lugar escuro... depois ele apareceu de perfil, sentado e olhava 

do alto para uma mata que irradiava luz. O preto-velho em silêncio contemplou e ‘saudou’ as 
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‘forças’ do lugar. Revi o gesto dos umbandistas de se curvarem na porta dos terreiros 

(‘saudando o chão’ e ‘as forças do lugar’). Voltou à cena do Preto-velho. O olhar dele era 

profundo (escuro), mas tinha brilho (irradiava luz). Quando aprofundo o meu olhar, sinto o 

coração do preto-velho no olhar... a entidade refletia a vida da mata no brilho do seu olhar... 

Esse sonho trouxe integração para mim. Ouvi do caboclo Pena Branca e das entidades 

espirituais anteriores que o equilíbrio estava no encontro do pensamento com o coração. 

Recebi indicações de ‘banhos’ que serviam para harmonizar ambos (pensamento e coração). 

O Caboclo Pena Branca disse que o ‘guia’ de cada filho é o próprio pensamento e coração. O 

caboclo me pediu para usar as experiências que tive com o campo, colocando-as no papel, 

sem ter medo das ‘verdades’ que se produziram desses encontros.  

Depois de falar com Pena Branca, fiquei me perguntando: Por que entrevistar caboclos 

e exus? O que será que ambos têm a ver com a ‘raiz da umbanda’? Por que não entrevistar os 

pretos-velhos? Eu estava mais ligada transferencialmente à linha dos pretos-velhos. Mas, ‘pai’ 

preto-velho não precisava mais falar, pois para ‘a filha’ compreendê-lo, bastava sonhar. 

A minha preocupação durante a pesquisa foi se eu conseguiria manter o 

distanciamento necessário para discernir o que aquelas pessoas tinham para me dizer. Preto-

velho me ‘dizia’ que não é preciso separar. O olhar aprofundado para a vida ilumina a 

‘escuridão’ das experiências do coração. 

A mata costuma ser associada à linha dos caboclos (ROTTA, 2010). Mas, os pretos-

velhos também são da mata (DIAS, 2011). O que eu precisava era compreender o brilho do 

olhar. O olhar do preto-velho indicava uma orientação para o meu olhar e ao mesmo tempo 

era um olhar que iluminava aquela direção.  

 

Preto-velho e Exu 

Depois desse sonho comecei a traçar, aleatoriamente, paralelos entre exus e pretos-

velhos, baseando-me nas impressões que tinha tido sobre ambos, até então. Ainda tentando 

integrar o que parecia separado, fiz as assinalações abaixo.  

Exu é direto e se pronuncia em alto e bom tom. Pode, por isso, deixar as pessoas 

perplexas e sem graças. Preto-velho dá indireta, fala baixo, tem paciência, espera “filho 

aprender”.  
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Exu é irônico, ri, pode ser engraçado e provocar risos nas pessoas. Preto-velho 

também pode ser engraçado, mas o tom costuma ser mais melancólico e reservado. 

Exu traz à tona ‘os assuntos mundanos’ (fala sobre sexualidade, tem uma postura 

aparentemente mais viril etc.). Preto-velho zela pelo mundo espiritual, chama para a 

responsabilidade e se pronuncia a respeito da família. Exu transforma a ordem existente, 

preto-velho mantém a ordem existente. 

Exu está ligado a terra. Preto-velho é ‘uma estrela na imensidão do céu’. Exu trabalha 

‘as energias mais densas’; preto-velho tem uma ‘energia sublime’. Exu pode exibir muitos 

defeitos. Preto-velho é sábio, discreto e ‘transcendente’.  

Freqüentemente, entretanto, essas posições se invertem. Exu faz papel de preto-velho e 

preto-velho, o de exu. Exu pode ser protetor e causar bem-estar. Preto-velho pode fazer 

cobranças e causar mal-estar. Exu pode ser discreto, sábio, transcendente; preto-velho aponta 

comicamente os próprios defeitos. Exu pode estar preocupado com a família e preto-velho 

pode ter sido namorador. Exu pode ser acolhedor e preto-velho pode deixar filho perplexo. 

Exu traz luz. Preto-velho desce a terra. Nessas oposições, exu e preto-velho parecem ser cara 

e coroa da mesma moeda, como se um complementasse ao outro. Assim, nenhum dos dois é 

completamente “bom” ou “mau”. Oposições estanques desse tipo não existem na umbanda. 

Lembrei-me de ter identificado, certa vez, a voz de uma preta-velha no discurso de uma 

pombagira. E, vi depois uma surgir em seguida da outra num estalar de dedos. 

  

Exu Tranca Ruas 

Qual é a influência do espiritismo kardecista na espiritualidade dessa família? Existiria 

a noção de uma ‘dívida cármica’ quando a família assume responsabilidades pelas crianças da 

instituição?  

Neste ritual, Léo explicou aos médiuns presentes que Exu-mirim é um nome de 

origem tanto africana quanto ameríndia. Exú é o nome de um deus africano, o termo “mirim” 

pertence à língua Tupi e significa “pequeno”. A função de exu-mirim, segundo Léo, é ‘entrar 

no buraco, recolher, retirar, fazer a faxina que o espírito de cada um estiver precisando’. O 

buraco é uma metáfora para falar sobre ‘o coração vazio’.  
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Na umbanda, os exus-mirins parecem trazer à tona a experiência de vida de crianças 

que vivem pelas ruas: “Conclui-se que, por meio da inclusão profunda das crianças de rua no 

âmago da experiência religiosa, a Umbanda contraria a sua segregação e extermínio, físicos e 

simbólicos” (BAIRRÃO, 2004a, p.61). 

Ao interagir com um exu-mirim, chamado Brasinha (de um médium da Casa 

desconhecido para mim), este me falou da “falta” sentida por mim dos meus “ancestrais”. 

Afirmou que “a confiança” de qualquer pessoa está na “ancestralidade”. A “ancestralidade 

sabe” o que é melhor para cada um, mais do que qualquer outra pessoa, espírito de outro 

médium etc. A ancestralidade é “uma força que parte do coração de cada um”.  

Segundo Tempels (1959), para os bantos o homem é uma “força viva”. É para esta 

“força” que o banto costuma olhar. A ancestralidade não é o morto simplesmente. A 

ancestralidade aparece como a ‘força viva’ existente em cada ser. 

Ao conversar com um Exu Tranca Ruas, perguntei se haveria uma noção de ‘dívida’ 

ou de ‘resgate’ quando há um cuidado para com as crianças da instituição. Este Exu me 

respondeu “que ninguém está ali para pagar penitência... porque essa visão de dívida?...”. 

Quando algo é “retomado” ainda que “automaticamente”, há “a oportunidade de criar vida 

nova”... Dívida “é algo muito pesado”, concluiu ele. 

Dívida seria o que um filho sente quando inicialmente “não confia ainda” (Exu-mirim 

Brasinha) em sua ancestralidade (herança), mas sente a “obrigação” de levá-la adiante? Seria 

a dívida uma etapa do processo, mais frágil (de desamparo), vivido ainda como obrigação? 

Qual o sentido de transformação trazido por Exu? Que etapa de um processo enraizado por 

preto-velho, o Exu complementaria? A repetição (automática) vem, mas com transformação, 

com a criação de novas vidas, disse-me ele.  

Exu Tranca Ruas ‘corta a dívida’. Não seria isto próximo de: Exu re-enraíza para que 

‘o filho caminhe’? “Passa as chaves” (Tranca a Rua), assegura a continuidade, dando amparo 

e proteção às pessoas e a Casa (proteção é uma das funções de Exu na umbanda). Não há a 

ideia de carma. O ‘inegociável’ parece ser a necessidade de dar continuidade ao ciclo natural 

da vida em que um assume o lugar do outro que vai assumir o lugar do outro etc. ‘É 

automático!’. Eles “são uma corrente de pretos-velhos e de indiaiada” (palavras de Mara) e 

incluem as crianças numa ordem simbólica de filiação por vontade, por desejo, por uma 
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espécie de ‘vocação’ (eis o sentido de ‘missão’). Não cuidar de crianças, filhos diretos e 

indiretos de africanos e de ameríndios é omissão.   

 

A umbanda fala: raízes e ancestralidade 

A quebra, ou o enfraquecimento, das tradições na modernidade 
torna esse desamparo ainda mais dramático – pois as tradições, como 
escrevi anteriormente, são os suportes da transmissão da Lei, na 
interface entre o imaginário e o simbólico. No plano imaginário, as 
narrativas, lendas e mitos tinham a função de nomear a origem e a 
razão de ser das prescrições tradicionais, além de situar os agentes 
criadores desta num passado ancestral, tempo do Pai fundador 
primordial (KHEL, M. R., 2002, pp. 68-69). 

 

Zé Pelintra 

Léo, por estar ocupado com os médiuns da Casa, pediu a um amigo dele, médium no 

terreiro, ‘incorporar’ a entidade Zé Pelintra, com quem ele, Léo, trabalha, para que o Zé 

Pelintra dele (Léo) falasse comigo. Sempre associo a pessoa à entidade ‘incorporada’. Em 

alguns momentos, essas associações ficam confusas ou não me parecem ser possíveis. Mas, 

como se tratava de um amigo, pessoa próxima dele, me soltei e lhe perguntei: quem é Zé 

Pelintra, um tipo de exu?  

Ele me respondeu que: “Zé Pelintra é Zé Pelintra”. Ele “pode vir na corrente de um 

exu, de um preto-velho, de um baiano, na corrente dos malandros. Seja qual for a corrente que 

ele vier, ele vai ser sempre Zé Pelintra”. “Eu não vou ser exu, eu não vou ser baiano, eu não 

vou ser malandro, eu vou ser Zé Pelintra”. 

Zé Pelintra neste momento parecia dizer: Podem dizer que eu sou o que for. Podem 

dizer que sou isso, aquilo e outro, mas eu sou Zé Pelintra. 

Perguntei, então: a respeito da família de Léo, o senhor tem alguma coisa para dizer?  

A entidade começou a falar sobre ‘mudanças’. Confesso que continuei sem entender 

‘de onde o assunto viria’. Descobri um tempo depois que Léo vinha pedindo ‘por mudanças’ 

para a espiritualidade da Casa. Zé Pelintra discursava, entretanto, para mim. Observem as 

sutilezas do idioma umbandista:  
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Algumas mudanças levam um tempo para acontecer, filha e 
algumas coisas já começam a acontecer tudo junto, filha. Algumas 
coisas que estavam presas e que queriam ser soltas começam a ser 
soltas, mas veja filha, quando é pedido para que algumas coisas 
aconteçam, acontecem, e pode ser que aconteça tudo junto, filha. 
Então, se alguém pediu mudança, se alguém pediu esclarecimento, se 
alguém pediu algumas coisas para sua vida, isso vai acontecer. E não 
é porque o Zé Pelintra está falando... é porque cada um pede aquilo 
que quer e recebe aquilo que merece, filha. Às vezes perder alguma 
coisa, filha, é sinal que você vai acabar ganhando outra. Ninguém só 
perde, ninguém só ganha na vida. As coisas mudam, as coisas 
acontecem. E cabe a você aceitar aquilo que muda ou você se sentar e 
deixar a sua vida te levar, filha?  

 

Sinto na interação com Zé Pelintra umas “bordoadas” como se esta entidade estivesse 

a espelhar “a auto-estima” do malandro, que oscila entre “ser o tal” e “não ser ninguém”. O 

discurso é todo diretamente dirigido, chama repetidamente para dentro a presença do 

interlocutor. Utiliza pronomes e repete muitas vezes a palavra, filha. Pela intimação, o 

malandro abertamente fala de cair, se estrepar e da necessidade de se levantar. É um pouco 

amargurado. Noto que ele intimida e pára, intimida e pára também pelo tom da voz.  

Zé Pelintra, entretanto, aponta para a ‘liberdade de escolha’. Para as situações de 

‘encruzilhadas’ em que é preciso fazer uma escolha e arcar com as consequências do que quer 

que se tenha escolhido. Quando pergunto se ‘a mudança é para melhor’, Zé Pelintra me 

responde que “tudo que é mudança muda para melhor”.  

É possível perceber mais uma vez que não há dualismo. Que o que se valoriza é a vida 

vivida como um processo natural de escolhas. Fazer escolha implica assumir responsabilidade 

e nesse sentido, Zé Pelintra está dizendo que ‘valoriza o processo de vida e de 

amadurecimento de cada um’, com seus acertos e tropeços. 

Quando insisto e pergunto: a mudança é sempre para o melhor? Zé Pelintra faz que 

sim com a cabeça e diz:  

tudo que é mudança...só que no início da mudança, as pessoas não 
enxergam isso, as pessoas não tem estrutura e principalmente as 
pessoas ainda não possuem a maturidade de perder algumas coisas e 
terminarem outras coisas, de algumas coisas começarem a fluir da 
melhor maneira e outras coisas começarem a andar de outra melhor 
maneira. Então, o que eu posso falar, filha, é que não existe mudança 
ruim. Ruim, filha é não mudar, ruim é você ficar parado no momento 



170  |  Resultados e Análise 

 

que você está na tua vida, ruim é você ficar estacionado e não querer 
que a tua vida progrida, que a tua vida vá adiante. Isso é ruim, filha. 
Mudar nunca é ruim.  

 

Não entendi muito bem a razão da minha pergunta naquele momento, mas a fiz: 

Querer mudar muita coisa ao mesmo tempo está errado? Talvez eu estivesse ainda pensando 

no alto custo emocional das mudanças, nas sensações de tombo, confusão e de perda de 

controle... ao que parece, “axé” deste malandro. 

Zé Pelintra me pede que eu acenda um cigarro de palha para ele. Assim que o cigarro é 

aceso, entre uma tragada e outra, ele me diz:  

Quando alguém fala pra você que você quer tudo ao mesmo 
tempo, não está falando que você está fazendo errado, está querendo 
apenas mostrar que às vezes é necessário que tu alcance um sentido 
em um momento da sua vida, para que depois tu alcance outros. 
Quando alguém fala pra você que é necessário parar e decidir o que 
você quer, é para você escolher uma coisa por vez, não que você 
esteja errado. Mas filha, cair também faz parte da vida. Qual joelho 
que não foi ralado algum dia? Se cair, não quer dizer que foi 
derrotado, filha. Cair quer dizer que você está tentando, filha, que 
você arriscou na tua vida, agora vai depender de você se você vai 
continuar caída ou se você vai levantar. Quem cai, aprende filha. 
Quem não cai, é porque não tenta, e você só vai conseguir mudar 
algumas coisas na tua vida, você só vai conseguir ir adiante na tua 
vida, quando você escolher, filha, tomar atitude e tomar atitude é o 
que eu falei a pouco: é você escolher e principalmente abrir mão de 
uma coisa para receber outra. É você abrir mão de um momento para 
começar outra situação.  Isso é aprender, filha. E só aprende quem 
erra, filha. Qual o mestre que nunca errou? Qual o mestre que nunca 
fez uma escolha errada? Então, para eu poder falar isso pra você, filha, 
se você mudou, se você tem que fazer alguma coisa, ou se 
principalmente, se você está fazendo algum caminho que você tem 
que parar e pensar é porque é para você separar, pegar os seus 
problemas, pegar as suas situações e colocar cada uma em uma caixa.  
E aí, você abre a caixa que você quer. Não adianta você abrir a caixa 
que você está desesperada pra resolver sendo que de repente agora não 
é a hora de você resolver isso na tua vida. De repente, é a hora de você 
resolver a vida em cada uma das partes.  Começar a resolver o 
problema, filha, porque se for resolver todos ao mesmo tempo, é mais 
um problema que se cria.  
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Fico sabendo algumas semanas depois que Léo estava se sentindo sobrecarregado com 

a quantidade de problemas que ele se propôs a resolver ao mesmo tempo. Quando contei a ele 

a história das “caixas” que não podem ser abertas todas de uma vez, ele riu e contou que a 

“intuiu” por aqueles dias. É possível perceber como o que está em processo de 

amadurecimento para uma pessoa pode ser espelhado para o crescimento dos outros. A 

‘solução trazida pelo malandro’ é não se sentir vítima das circunstâncias, aprender a 

reconhecer ‘o tamanho da própria perna’ em cada situação, mas sem ficar parado, se 

lamentando com o que aparentemente ‘não dá certo’. A posição a ser assumida é se levantar 

para tentar novamente. Zé Pelintra não assume a posição de ‘coitado‘ e se opõe, não aceita ser 

‘visto’ e tratado dessa maneira.  

Como Zé Pelintra falava diretamente a mim naquele momento, aceitei ‘a intimação do 

malandro’ e ainda pensando a respeito de mudanças, sementes e raízes, perguntei: como eu 

crio raízes sem me opor às situações de mudança? É preciso fixar-se num lugar? 

Aonde tu quiser plantar, pode nascer. Mas, depende de você. 
Você pode deixar que aquilo enraíze e cresça ou vai ser só mais uma 
semente. Porque semente, filha, as pessoas jogam, jogam sementes, aí 
o bicho vem e come, aí o sol vem e seca, aí a chuva vem e leva, são 
poucas as sementes que enraízam. Porque são poucas as sementes que 
são tratadas com carinho e com respeito. Plante sua semente, mas 
cuide da sua raiz, filha, para que não seja apenas mais uma semente. 

 

Zé Pelintra descreve a situação de abandono, de ficar jogado, de se estar fora do jogo 

sem carinho e sem respeito. Mantém no discurso a necessidade de escolha, de cuidar e de 

assumir responsabilidade pelo crescimento do que quer que se tenha escolhido. Segundo 

Bairrão (2004b18), Zé Pelintra é uma espécie de figura paterna dos subúrbios, um malandro do 

asfalto. Um tipo de figura que as crianças poderiam encontrar, reconhecer em seu meio social 

de origem. O que aponta, passa a ideia de processo, visa pôr a vida em movimento, crescer, 

orientar e de uma forma que espelha e não repele o ‘marginal’, pelo contrário, o acolhe e 

valoriza.  Pensei sobre a ‘sorte e o azar’ numa situação de jogo e, jogando com ele, perguntei 

como poderia trazer sorte para a minha vida.  

Zé Pelintra pode trazer a sorte, Zé Pelintra pode trazer o azar, não 
quer dizer que eu dou azar para a pessoa, não quer dizer que eu dou 

                                                            
18 Bairrão, J. F. M. H. Espiritualidade Brasileira e Clínica Psicológica. In: Valdemar Augusto Angerami-Camon 
(Org). Espiritualidade e Prática Clínica. São Paulo: Thomson, 2004, p. 193-214. 
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sorte. Quer dizer que eu deixo na mão da pessoa levar ou não a sério a 
sua vida. Se você quer ser feliz, você tem a chance de ser feliz e só 
depende de você e se você não for feliz, não é azar, é falta de atitude. 
É falta de querer ir adiante. E a mensagem que eu posso passar pra 
você, filha, é para que as pessoas cada vez mais acreditem em si. Falar 
de malandro, falar de trabalho de Zé Pelintra, falar de umbanda não é 
uma situação simples porque pra ser uma pessoa religiosa você tem 
que primeiro ter um coração bom e coração bom, filha, é querer 
primeiro o bem pra sua vida. Não adianta você querer ajudar ao teu 
próximo, sendo que na tua casa você não ajuda a ninguém. Não 
adianta você querer fazer alguma coisa pelo teu irmão, se na tua casa 
você não faz alguma coisa na tua vida. Isso eu quero passar para as 
pessoas para que as pessoas entendam que o mal não vai estar na 
religião, que o mal não vai estar onde você está sentada, onde você 
está rezando, onde você está ajoelhada, está na pessoa que está ali 
dentro. O mal está em cada um, como o bem. Você pode ver filha, que 
as pessoas, elas passam a vida toda querendo ser melhores porque já 
possuem uma natureza ruim. É só trabalhar para aquilo que puxa o 
bom e depende também para poder movimentar isso, falar que mesmo 
com pouco, você consegue ser feliz, você consegue fazer o bem na tua 
vida, filha. É essa a ideia quando você fala de malandragem, é essa a 
ideia quando você fala de trabalho de Zé Pelintra. Não precisa de 
muito, filha, não precisa de muito, basta um pouco, para que esse 
pouco realmente seja bem feito. Seja de coração, filha. Que você vai 
ver filha, um dia vão achar a palavra malandragem tão importante, 
quanto a palavra amém para a vida das pessoas, filha. É que depende 
de cada um, filha. O que você faz pela umbanda hoje muitos poderiam 
fazer, mas as pessoas colocam primeiro os seus valores na frente, 
colocam primeiro o seu ego, elas querem ser melhores e nenhuma 
religião vai pra frente, se a pessoa quer aparecer. A religião é do 
homem, mas servindo a Deus, filha. Então, primeiro tem que vir Deus. 
Sentir-se feliz com o bem que se tem, acreditar que o bem que se 
possui seja suficiente para ser capaz de alcançar a própria sorte. Não 
querer ser melhor, maior do que Deus, pois, pode se estar almejando, 
por oposição, não precisar servir nem a Deus, nem a ninguém, e não 
há necessidade disso.  

 

Zé Pelintra ilustra “sua malandragem” com auto-estima quando justifica com 

habilidade que na figura de um malandro, ele pode ser também ‘um servidor dos homens e um 

filho de Deus’. Ou seja, ele não é um ‘excluído’. Zé Pelintra também transmuta a ausência de 

pai num tipo específico de reconhecimento paterno. Essa é a magia da umbanda, onde muitas 

vezes a psicologia acadêmica percebe uma carência de figura paterna, o sistema simbólico 

umbandista dá um jeito de propor uma forma específica de presença paterna compatível com 

o universo social do sub-emprego e da informalidade.  
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O malandro é bom, pode ser bom, ruim é estar dentro da família e não ajudar a 

ninguém, ruim é não ajudar aos íntimos, “querer ser bonzinho” ajudando aos outros e não 

ajudar a ninguém, na verdade, que não seja a si próprio. O malandro não é ruim, o malandro, 

pode até não ter família, mas ajuda as pessoas. Ruim são as pessoas, ruim pode ser cada um, 

ruim todos o são na verdade, a maldade está em cada um e não necessariamente na 

malandragem. O bem não está naquele que reza e o mal naquele que não reza. Rezar pode ser 

um ato de sentir-se uma pessoa ruim. Assim, como se deixar ficar caído numa sarjeta pode ser 

por não se sentir uma pessoa boa. 

Veja-se ‘o trabalho que a umbanda’ tem para reverter posicionamentos sociais que se 

cristalizam na sociedade brasileira a respeito do ‘bom’ e do ‘mau’.  A maneira de lidar por sua 

vez com o ‘bem’ ou com o ‘mal’ não é jogando o bem para alguns ou todo o mal para os 

outros. A história da família de Gabriel (citada nesta tese) não destoa muito das demais 

histórias de famílias que passaram pelo Abrigo. A avó do menino cai e levanta, cai, mas 

continua tentando se levantar. Ela tem dificuldade para se sustentar, mas implica-se, se revê 

nas suas responsabilidades e não deixa as crianças na instituição. Ela e os demais sentem-se 

‘marginais’, mas não porque o sejam exatamente. Independentemente da ‘particularidade’ da 

história familiar, não dá para desconsiderar que exista um olhar social de descaso e de 

desprezo para com essa população. O olhar superior de uma elite que olha para esse universo 

social com um misto de pena e desprezo. Não é o olhar da umbanda que encontra valor e 

talento, potência e qualidade no que a olhos externos seria visto apenas como pobreza e 

carência. 

Zé Pelintra entende de cair e de levantar e pode ensinar. O malandro ‘lembra’ que 

todos caem, levam tombo e que não é preciso se ‘sentir mal’ com isso... cai quem tenta; quem 

tenta, aprende; quem não se apega ao ego, toma atitude e quem toma atitude, implica-se, faz 

escolhas, assume responsabilidades e permite mudanças. Zé Pelintra, personagem popular 

brasileiro ensina a equilibrar a auto-estima (não precisa ser muito bom, um pouco já está 

suficiente). Discursa a respeito do quanto foi desprezado, mas principalmente, o quanto pode 

ser desprezível a vaidade humana. Zé Pelintra é bem vestido, usa um chapéu e terno branco, 

bengala, mas na umbanda, por uma espécie de inversão, vem para ‘trabalhar’ o desequilíbrio 

causado pela vaidade humana.  

Zé Pelintra sinaliza que ‘a estima’ e o ‘bem’ existem quando se quer o bem para a 

própria vida. Vaidoso é querer demais, é querer aparecer demais, o vaidoso, por fim, não 
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ajuda a ninguém, nem mesmo aos seus. Com isso não reconhece o próprio lugar (e cai). Quem 

tem auto-estima é porque perdeu a vaidade, reconheceu a própria ruindade assim como o 

pequeno próprio bem que se tem. Com isso reencontrou-se com Deus, afinal malandro 

‘também é filho de Deus!’. Com o equilíbrio, o charme e a simpatia de quem caiu, mas 

recuperou o fôlego e se levantou para andar, Zé Pelintra ensina que para crescer é preciso 

tentar e se cair é só se levantar! 

Este personagem costuma ser chamado carinhosamente pelos umbandistas como meu 

padrinho Zé Pelintra. A umbanda é quase redundante de tão explícita, posto que padrinho 

nada mais é do que um substituto do pai. Léo recebe das mãos de sua madrinha a bengala de 

seu falecido padrinho e a entrega no terreiro para “ser cruzada” (uma espécie de “batismo” do 

objeto na umbanda) para o uso de Zé Pelintra. Veja-se, neste exemplo, como o simbólico 

“empírico”, histórico da vida, é depois reassumido, “incorporado” (quando há a “passagem”, 

o padrinho faleceu) ao idioma da possessão para continuar sendo colocado em circulação no 

terreiro.  

 

Exu Veludo 

“Atendimento não é interferir na vida da pessoa... atendimento espiritual é descarregar, 

orientar, amparar ... isso é ajuda, é atendimento espiritual. Não é fazer pela pessoa, é ajudá-la (...) 

no que for preciso para que ela caminhe”. Essa turma tinha levado oferendas para a linha de Exú. 

A oferenda não significa “barganha” e nem “pacto” (palavras de Léo). 

Exú veludo, incorporado em Léo, alertou depois aos médiuns que todos tinham 

responsabilidade e deveriam trabalhar pelos problemas que têm. Não adiantava fazer pedido 

ao Exu apenas. Cobrou “responsabilidade” diante das oferendas e para com os demais e 

avisou que o que não dá certo não é “culpa de Deus, da espiritualidade ou dos outros. Não é 

castigo, não é culpa, tudo acontece em função da própria responsabilidade, do trabalho e do 

merecimento de cada um”. 

Num certo momento, Exú veludo satirizou as oferendas colocadas à sua frente com 

uma conotação religiosa. Segundo ele, “a oferenda ultrapassa o sentido religioso”. Serviria 

“para a vida” de cada um dos médiuns; era “uma transformação”. Ele disse ainda que gostava 

de ver como numa oferenda religiosa podem ser encontrados os aspectos mais singularmente 

humanos (não foram essas as palavras, mas foi essa a ideia). 
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O ‘sagrado’ e o ‘profano’ aparecem na umbanda no mesmo plano. O humano compõe 

a cena religiosa, dando forma ao sagrado e o sagrado dá forma ao humano. 

 

Pai Joaquim de Angola 

Na umbanda, a palavra ‘trabalho’ significa ‘doar amor’. Segundo Pai Joaquim de Angola, 

a palavra família não se refere à “família terrena” apenas. A família é uma união de espíritos 

mantida há muito tempo. Os “laços de sangue podem morrer com a carne”, mas os laços afetivos 

se mantêm por toda “a eternidade”. Não são todas as crianças do Abrigo que são da família 

espiritual de Dona Cotinha. A questão, segundo ele, não é essa. Há um “laço espiritual” que une 

todas elas. Todas estão juntas no Abrigo para “aprender, receber e evoluir”. Em outras palavras, a 

ligação é simbólica e não exatamente concreta (biológica etc.). 

O Sr. Amadeo (pai de Mara) “olha por todos os filhos que ficaram na terra”. Mas, ele 

ainda não é um preto-velho. Tornar-se preto-velho é “um processo que leva tempo”. Não 

precisa ter sido escravo para ser um preto-velho. O preto-velho vem como sabedoria e doação 

ao próximo e isso leva tempo. No plano espiritual todos são iguais. Ninguém ‘coordena’ 

ninguém. Baiano “aprende” com preto-velho e preto-velho pode pedir “a força” de um baiano 

para fazer uma demanda, por exemplo. “Ninguém trabalho sozinho”. O preto-velho pode 

pedir “a força” que precisar. 

Para cuidar de si e do outro de forma a manter o equilíbrio dessa composição, “as 

forças” de cada filho precisam ser “realimentadas” nos rituais do terreiro. É para isto que 

existem as oferendas. A pipoca estourada da oferenda não vai “ser comida” por preto-velho 

ou obaluaiê (orixá). O milho foi transformado, mudou de forma, virou pipoca. É “a mudança 

da forma”, “a transformação” que vai ser oferecida à obaluaiê. 

O pensamento não aparece fixado à concretude das coisas, embora, tudo o que exista 

de concreto possa ser utilizado a favor da vida. A vida se sustenta por meio de um ‘sistema de 

forças’ que precisa ser mantido em ‘equilíbrio’. O que perdeu a forma, seja porque 

concretamente morreu ou se transformou, possui ‘força vital’ e são estas que ‘realimentam’ os 

homens e o universo. Dizer que Iemanjá é mãe, não significa que essas pessoas estejam 

alucinando uma mãe no mar. Significa que o mar ‘por gerar vida’ pode ser entendido como 

possuindo o mesmo ‘princípio vital’ de uma mãe.  
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As relações do Abrigo com o Poder Público 

Em 2011, a unidade conveniada do Lar Dona Cotinha passava por uma série de 

reestruturações. A parceria entre a direção do Abrigo e a equipe do CRAS MOOCA (órgão de 

supervisão da Prefeitura) não estava dando certo e por essa razão, vários cortes estavam sendo 

feitos: funcionários mais antigos que pertenceram à unidade matriz ou que eram da confiança 

de Mara estavam sendo demitidos e outros, contratados. Claudia foi demitida, deixando de ser 

a gerente da unidade. Mara, na qualidade de Presidente da Organização, tinha que trabalhar 

para manter a unidade matriz do Abrigo e providenciar o que fosse necessário para que a 

equipe da unidade conveniada cumprisse as orientações do CRAS. Segundo ela, os pedidos de 

reestruturação deste órgão de supervisão da Prefeitura sempre acarretavam despesas extras a 

serem pagas pela unidade matriz, pois 'os imprevistos' que não estivessem nas 'planilhas' 

ficavam para serem custeados por esta Organização Social. A parceira entre o Lar Dona 

Cotinha e o CRAS MOOCA se iniciou em 2009. As supervisões se intensificaram a partir de 

Abril de 2010. No período de um ano, o CRAS teria feito em média 70 supervisões, ou seja, 

seis supervisões mensais, ou uma por semana, pelo menos. Passado um ano: "(...) a ONG sem 

demonstração de apropriação das ações sociais enquanto política pública restringiu-se a 

propagar um caráter persecutório das orientações dadas" (Documento protocolado pelo CRAS 

MOOCA com data de 14 de Julho de 2011, a respeito da Fiscalização da Entidade de 

Atendimento Lar Dona Cotinha). 

Por meio deste documento, a equipe do CRAS prestava contas à Juíza, responsável 

pelo Abrigo a respeito dos cortes e da reestruturação por que vinha passando a unidade 

conveniada, naquele momento. Pelo menos no caso do Lar Dona Cotinha, o fato é que não é 

difícil observar que a política pública 'dá com uma mão e tira com a outra'.  

A Prefeitura de São Paulo cedeu o terreno da unidade matriz para que fosse construída 

a instituição. Eximiu-se, entretanto, da construção e depois manteve essas pessoas, de certa 

forma, como 'reféns', pois não regulamentou a concessão de uso do terreno. Esta teria sido a 

'deixa' que o órgão de fiscalização do município (CRAS MOOCA) encontrou para não 

estabelecer convênio com a unidade matriz.  

Desde a fundação, a instituição é mantida pela iniciativa privada, contando, entretanto, 

com o apoio, principalmente, da empresa familiar de Mara. Quando a supervisão do CRAS 

percebe a falta da documentação de formalização do uso do terreno, não recorre a sua Sede, ou 

seja, à Prefeitura. Ao invés disso, 'penaliza' a unidade matriz e institui a abertura de uma nova 
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unidade de Abrigo para que exista o apoio do município.  Ao fazer o repasse mensal para a nova 

unidade, paga o que consta 'na planilha' e não o que a instituição gastou para que houvesse o 

cumprimento de 'suas diretrizes'. 

Antes de sair do Abrigo no final de 2009, matriculei Poty em um curso de 

alfabetização particular. A diretora e a professora da escola pública me disseram que não seria 

possível alfabetizar a menina; a verba pública do convênio não previa o pagamento de cursos 

para as crianças. O Lar Dona Cotinha começou a passar por apuros no final de 2009, pois a 

empresa familiar não estava podendo socorrer mais a instituição. A verba destinada pelo 

convênio para pagar oficineiros, por exemplo, era tão baixa que não encontrávamos 

profissionais que pudessem ser contratados para trabalhar na instituição. Para disponibilizar 

práticas esportivas ou atividades artísticas para as crianças era preciso contar com os 

'padrinhos' e 'madrinhas' da unidade matriz ou com os voluntários que forneciam cursos 

gratuitamente nessa unidade. 

Durante o ano de 2010, mantive contato telefônico com Poty e a equipe da unidade 

conveniada. Em Abril de 2011, fui visitar Poty na instituição. A unidade conveniada não tinha 

mudado de endereço ainda, mas soube por Claudia que logo esta seria instalada em uma nova 

casa. Como era final de tarde, convidei Poty para jantar comigo em uma pizzaria que ficava a 

dois quarteirões do Abrigo. Neste, a menina me contou que os adolescentes não estavam mais 

podendo sair sozinhos da instituição, que visitas à unidade matriz estavam sendo proibidas e 

que ela estava chateada com as técnicas do CRAS. Pouco tempo depois, eu soube que houve 

uma visita das técnicas da Vara da Infância e da Juventude e do Juiz responsável pelo Abrigo 

às duas unidades da instituição e que Claudia foi demitida do cargo de gerente da unidade 

conveniada. Por não compreender o que se passava, recebi em mãos, cópia de documentos 

que foram protocolados no Fórum pela supervisão do CRAS MOOCA nos dias 14 de Julho e 

17 de Agosto de 2011. Se eu não tivesse tido acesso ao documento, talvez eu não tivesse 

acreditado que aqueles eram os 'termos' do processo. Citando o documento em linhas gerais, 

neste consta que Poty foi acostumada "a ter seus desejos satisfeitos à custa muitas vezes do 

desrespeito às demais crianças acolhidas"; que a menina era "usada" e "enganada" pela 

direção da instituição e que a proximidade da mesma com Claudia ou Mara 

poderia "intensificar seu mundo de negações e consolidar a ideia de que práticas hostis é a 

forma adequada para a concretização de sonhos e desejos". A sugestão do documento era que 

a menina fosse transferida para outro serviço de acolhimento institucional "conveniado com a 

municipalidade e sob a competência administrativa do CRAS MOOCA" para que a 
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adolescente fosse 'afastada' das 'práticas ilusórias' que estavam sendo adotadas para com 

ela: "(...) é fato também que nos cumpre propiciar desenvolvimento sadio, digno, salvo de 

toda forma de negligência (Cfe/88. ARt. 227), bem como 'facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade', (E.C.A. Art. 3)". 

Não compreendi o que eram 'práticas ilusórias', mas o documento versava que Poty 

foi "vítima de falsas esperanças em relação a sua adoção pela ex-gerente do abrigo". Em 

outras palavras, as acusações que estavam sendo feitas à instituição neste documento (data de 

17 de Agosto de 2011) eram extremamente graves. 

Com base num outro documento protocolado por esta supervisão com data de 14 de 

Julho de 2011, comecei a me situar, uma vez que, este versava sobre ocasiões em que estive 

presente. O pedido de transferência ou de internação de Davi (exposto previamente nessa 

tese) feito, na época, diretamente à Juíza foi interpretado pela supervisão do CRAS como 

'inadequado'. Segundo a descrição contida nesse documento, a assistente social da instituição 

teria "deixado um adolescente sob sua guarda no Fórum Tatuapé, e para o qual estava sendo 

garantida uma internação para o dia seguinte”. Além disso: “Persistimos 

investindo tecnicamente na equipe e, sobretudo na gerência do serviço até por compreender a 

mudança de concepção a que estavam sendo submetidos" (negrito acrescentado). 

Antes de Davi ser levado ao Fórum, a supervisão do CRAS MOOCA foi informada 

dos problemas que estavam acontecendo com o rapaz no Abrigo. As dificuldades vivenciadas 

por Poty eram igualmente compartilhadas. A postura, entretanto, observada na ocasião foi a 

de que havia certo 'exagero' ou que aquilo não passava de 'despreparo' da equipe técnica do 

Abrigo. 

Para o caso de Davi, a orientação passada pela Prefeitura, aliás, por contato telefônico, foi 

a de que quando o rapaz ficasse alterado, que alguém o levasse para um passeio ou que fosse 

colocado um filme. Nada contra passeios e filmes, mas medidas paliativas resolveriam a 

situação? Quando levado ao Fórum Tatuapé, o rapaz não foi deixado 'sozinho', tendo 

permanecido na companhia de seus pais. A assistente social do Lar Dona Cotinha voltou para a 

unidade conveniada após a liberação da Juíza. A vaga na clínica de internação não era para "o dia 

seguinte". Aliás, foi a supervisão do CRAS MOOCA que alegou à Juíza, na época, não haver 

vaga para o mesmo em outra instituição Abrigo.  Por isso, o rapaz voltou para passar o final de 

semana no Lar Dona Cotinha. Não dá para desconfiar que 'a falta de vaga' em outro Abrigo possa 

ter sido uma 'retaliação' pela 'iniciativa' da direção do Abrigo de procurar definir a situação do 
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rapaz sem a participação do CRAS? A assistente social alegou à Juíza que Davi precisava de um 

Abrigo com mais espaço; que a maioria dos acolhidos da unidade conveniada era crianças abaixo 

de 06 anos de idade; explicou que Artur e Davi, apesar de se darem bem, em alguns momentos se 

estranhavam e que não havia educadores sociais do sexo masculino para apartá-los, caso houvesse 

uma briga. A supervisão do CRAS MOOCA marcou depois uma reunião com a assistente social e 

com a gerente da unidade conveniada para dizer que os argumentos apresentados à Juíza 

desrespeitavam as normas do convênio. Que não cabia dizer que um educador do sexo masculino 

apenas, poderia apartar uma briga; elas afirmaram que a direção do Abrigo estava sendo 

preconceituosa com Davi e que a unidade 'não tinha autorização para recusar' uma criança ou 

adolescente nessa instituição. E, por fim foi alegado que, caso situações desse tipo ocorressem 

novamente, o convênio com a municipalidade seria encerrado. 

O 'lembrete' foi escrito em 2011 nessa documentação, tendo sido, desta vez, 

'sutilmente' direcionado para a Juíza: "Em que pese o esforço empreendido, a dificuldade em 

concluir o processo de mudança em face da prática de obstruções sucessivas 

torna imprescindível esclarecer a MM Juíza que o conveniamento dos serviços 

socioassistenciais são passíveis de encerramento, podendo, se requerido, ser aberto seu 

substituto em caráter emergencial sem que haja descontinuidade no atendimento existente". 

A preocupação com Poty aconteceu depois de Claudia ter sido demitida como gerente 

da unidade, pois conforme consta nesse mesmo relatório, a menina passou a 'cobrar' da equipe 

do CRAS a razão da demissão de Claudia. O 'comportamento heteroagressivo' da adolescente, 

segundo essa supervisão, era fruto dos seis anos de negligência do Lar Dona Cotinha. 

É facilmente irritável, apresenta em condições adversas 
comportamento agressivo, batendo, chutando, quebrando objetos e 
desferindo socos naqueles que entende lhe foram contrários por uma 
razão ou por outra. É vista pelo grupo de acolhidos como alguém 
protegido, a quem cabe privilégios e concessões oferecidos pela ex-
gerente, Presidente da ONG e algumas funcionárias com vínculo 
parental com a ONG. 

 

Enquanto permaneceu sob a tutela da Presidente da ONG e da ex-gerente Claudia, a 

menina apresentou comportamento agressivo, mas não se feriu e não feriu ninguém. A direção 

da instituição tinha paciência com Poty. A menina tinha períodos de crise, em alguns 

momentos ela dava mais trabalho, noutros não. Apesar disso, sempre obedeceu e frequentou a 

escola. 
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A adolescente sentia ciúme das outras crianças e pedia uma atenção especial para com 

ela, pois demonstrava uma tristeza profunda quando percebia que os demais acolhidos 

recebiam visitas de algum parente ou de alguém próximo de si e ela, não. Na instituição, ela 

era a única que nunca teve a visita do pai ou da mãe e não teve o vínculo preservado com os 

irmãos. A mãe, quando chamada, se recusava a visitar Poty na instituição. Algumas vezes, a 

adolescente recebeu a visita de uma senhora que conheceu na escola. Em pouco tempo, a 

menina passou a chamá-la de 'vó'.  

Claudia não disse que adotaria Poty, mas a menina queria chamá-la de 'mãe'. Não sei o 

que há de tão incompreensível nisso. Se a direção do Abrigo tivesse sido negligente com a 

menina, a mesma teria esse afeto todo pelas pessoas da instituição? Por que não compreender 

que o caso dela é realmente difícil e doloroso, sendo natural que nessas circunstâncias ela 

peça mais atenção? 

A existência de vínculos parentais entre pessoas que trabalhavam no Abrigo sempre 

foi de conhecimento da equipe do CRAS MOOCA. Desde o início do convênio, sabia-se, por 

exemplo, que Claudia era sobrinha de Mara. Neste relatório, a supervisão 'se isenta' e aponta a 

existência dessas relações como se as mesmas não fossem de seu conhecimento. 

As funcionárias antigas e outras adolescentes trouxeram problemas ao CRAS 

MOOCA quando houve a mudança da gerência. A falta de habilidade em lidar com a situação 

é revertida, mais uma vez, em falta de responsabilidade da antiga direção do Abrigo: 

Contudo, a atuação objetiva para o funcionamento do serviço 
mantém-se prejudicada, posto que o planejamento das ações feito 
conjuntamente entre a ONG e o CRAS MOOCA, não foi 
desenvolvido pela ONG naquilo que é essencial a serviços de 
acolhimento: em meio à mudança propiciar um clima de segurança e 
conforto emocional por meio da unidade nas informações 
transmitidas, discutidas e refletidas com as crianças e adolescentes, no 
que tange às modificações em andamento. Demonstrar claramente a 
positividade das mudanças, seus objetivos, e sobretudo, integrar os 
novos funcionários junto aos acolhidos é condição sine qua non para 
consolidar novas práticas. 

 

A direção do Abrigo nunca compreendeu os 'motivos' das mudanças. Para a mesma, o 

que ocorria era falta de apoio e de incentivos públicos adequados. Dá-se com uma mão e tira-

se com a outra. O que a política pública 'cobra' dessas pessoas, que não tem 'a obrigação' de 
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cuidar, mas que estão com as crianças por desejo de estar, é o que o Estado nunca teve 

condições de cumprir. 

Em 2011, as duas unidades deixaram de receber verba da empresa familiar. Ao visitar 

as instituições, a Autoridade Judiciária percebeu que as condições de manutenção das duas 

unidades não estavam como as que até então, conhecia. Percebeu a alteração por acompanhar 

a unidade matriz há muitos anos. A equipe técnica do Fórum que, até então, acompanhava o 

Abrigo e havia mantido Poty nesta instituição foi alterada e, nos últimos dois anos, o trabalho 

da unidade conveniada esteve, conforme aponta o próprio relatório do CRAS, sob sua 

supervisão (ou seja, observa-se, mais uma vez, a falta de implicação nos problemas que 

apontam e que efetivamente não resolvem). Além disso, quando se afirma negligência 

prolongada o que se está implicitamente dizendo é que a avaliação da equipe técnica do 

Fórum que até então, acompanhava o desenvolvimento de Poty nesta instituição, equivocou-

se. 

Após a visita, as técnicas do CRAS, acompanhadas das novas técnicas do Fórum, 

alegaram em audiência com o Juiz e, na presença de Mara e de Claudia, que o problema era o 

gerenciamento da instituição. Tia e sobrinha ouviram a tudo sem nada responder. 

Foi diante dessa situação, que o Poder Judiciário autorizou a substituição completa da 

equipe de trabalho do Lar Dona Cotinha, unidade conveniada. Funcionárias antigas e da 

confiança de Mara foram demitidas pela supervisão do CRAS MOOCA. O acerto pelas 

demissões ficou, mais uma vez, para ser pago pelo Lar Dona Cotinha. Novas funcionárias 

foram contratadas. Quando a direção dessa unidade de Abrigo estava finalmente sob a 

coordenação exclusiva do CRAS, o mesmo fechou a instituição. A demissão das funcionárias 

novas que tinham sido por esta supervisão contratadas, assim como de todas as outras, se 

reverteu, mais uma vez, em dívida para a instituição. 

No início de 2011, a prefeitura repassou uma verba destinada para a manutenção da 

unidade conveniada. Esta era para ser utilizada para 'a manutenção da unidade conveniada'. O 

valor do aluguel dessa casa tinha sido novamente maior do que o que foi repassado 

mensalmente pelo convênio, tendo sido a contrapartida paga pela unidade matriz. Quando a 

unidade conveniada foi fechada pela equipe do CRAS MOOCA, a instituição ficou com a 

dívida também do valor destinado para 'a manutenção do Abrigo'. Atualmente a equipe do 

CRAS MOOCA tem exigido a restituição integral desse valor. Ou seja, não negocia e quer a 

verba de volta para a ‘manutenção de uma casa’ que ao ficar sob sua coordenação, não durou 
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seis meses. Neste caso, não se está a dar com uma mão para tirar com a outra. Dá-se com uma 

para depois tirar com as outras duas. 

Além das dívidas, esses relatórios, que tenho em mãos, sugerem o fechamento da 

unidade matriz. Poty foi transferida para outra instituição Abrigo. A intenção com a 

transferência foi: 

Esta situação foi apontada por diversas vezes pela supervisão 
técnica à equipe funcional, objetivando estabelecer um trabalho, sob 
orientação do psiquiatra e psicólogo que acompanham o caso, que 
propiciasse o desenvolvendo de recursos internos para lidar com as 
frustrações, uma vida com melhor qualidade e integrada com os 
demais acolhidos na instituição de abrigamento. Considerando que a 
Presidente da organização é uma pessoa que tem vínculo estabelecido 
com essa adolescente solicitamos que participasse do 
processo objetivando o desligamento total da antiga gerente (negrito 
acrescentado).  

 

Diga-se de passagem, neste caso, a vaga em outro Abrigo foi encontrada rapidamente 

para a menina pela equipe do CRAS. Salve Sr. Zé Pelintra: malandro é quem mesmo? 
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3. CONCLUSÃO 

 

Não se acolhe verdadeiramente as pessoas quando não se compreende o universo 

simbólico no qual suas relações são construídas. Não ser capaz de lidar com a realidade das 

pessoas da maneira como esta se apresenta (como pude observar enquanto estive na 

instituição) indica uma dificuldade em assumir compromisso com as pessoas assim como elas 

são. A falta de implicação nos problemas advindos, o ‘esquecimento’ ou a recusa em olhar 

para quem e com quem se está, assim como em mais bem compreender onde se pretende 

‘chegar’, pode levar e tem levado à repetição ainda que inconsciente de traumas que são 

históricos. Assim como os africanos foram arrancados de sua terra natal, hoje em dia, 

crianças, suas descendentes podem ser arrancadas dos vínculos e raízes simbólicas em que 

traumática e tragicamente, de alguma forma, procuram apoiar-se. Ao observar a conduta 

‘técnica’ de representantes do Estado para com esta população, nomeadamente crianças que 

deveria proteger, mas que piora ainda mais a situação em nome de sua proteção, é 

praticamente impossível não ver semelhanças com o sistema da escravidão. Capatazes não 

mais armados de chicotes, ou, mercadores de escravos separam famílias, rompem vínculos, 

desconsideram laços, ignoram a cultura de raiz. Não será talvez culpa de agentes individuais a 

serviço de um Sr. que não é mais o coronel de antigamente, mas infelizmente, políticas 

públicas do Estado, mal ajustadas na sua tradução em procedimentos técnicos concretos. É 

triste ver que a Psicologia e outras tecnologias sociais podem ter substituído o chicote de 

antigamente. A rede social e simbólica afro-brasileira, entretanto, resiste e não passa recibo a 

essas práticas. A gerente Claudia afronta as técnicas, dizendo que quando Poty fizer 18 anos 

ninguém mais poderá impedi-la de se relacionar com a menina. Certamente, há muitas Potys 

pelo Brasil afora, assim como Daniéis e outros ‘filhos’ da ancestralidade afro-brasileira. A 

rede simbólica, cultural e religiosa, afro-brasileira sabe dar conta de sua função de 

acolhimento e inclusão, restituindo identidade e dignidade. Porém, em benefício também da 

dignidade da Psicologia é importante que esta proceda ao reconhecimento de sua competência 

simbólica para cuidar dos seus ‘filhos’, cidadãos nacionais. O papel dessa tese é dar um passo 

nessa direção. Ouvir essa cultura para mediante a sua compreensão, fazer etnopsicologia, ou 

seja, contribuir para o desenvolvimento de ‘tecnologias sociais’ que estejam com a população 

e com os seus valores e não apenas aparentemente ao seu serviço.  



184  |  Conclusão 

 

Na família simbólica africana, a morte é uma continuação da vida. Também para a 

psicanálise, por outro prisma, o real estatuto do pai é o de morto. A morte é o que mantém 

viva a inscrição simbólica da filiação. Na umbanda, esta equivalência é assumida 

praticamente de uma maneira literal. Os mortos baixam nos terreiros e tratam os fiéis como 

filhos. Não se trata de algo entendido restritamente como uma metáfora ou liberdade poética. 

Daniel e Daniela perderam a mãe no Nordeste, procuraram a família remanescente (irmãos 

mais velhos) em São Paulo. Foram abandonados e bateram a porta da instituição que 

materializa socialmente o imperativo da lei da filiação.  Um deles torna-se ‘filho’ do terreiro. 

Para poder compreender esse universo é necessário aprender e conversar na sua 

linguagem. Eu, como pesquisadora, fui igualmente vista como uma antiga negra escravizada 

que voltava a um lar simbólico, ou seja, ‘a minha casa de origem’. Esse lugar de inclusão e de 

reconhecimento como ‘filha’, é oferecido a todos os demais.  

O filho de hoje foi o ancestral de ontem. Será o ancestral de amanhã. O ancestral de 

hoje será o filho daqui a pouco. O filho que chega traz a força do princípio vital. Todos somos 

morada do princípio vital e da presença do ancestral.  

Ao retomar o meu percurso, percebi que fui transferencialmente situada nessas duas 

posições. A primeira se iniciou com a minha inserção na comunidade, período que fui 

visivelmente cuidada tal como uma filha, desgarrada (discurso de Pai João da Caridade). 

Nesses primeiros seis meses iniciais de coleta, coincidentemente ouvi as histórias que fizeram 

cada pessoa, adulto ou criança, chegar ao círculo social de Dona Cotinha. Perda de pais, 

situação problemática com um irmão, divórcio, problema com os filhos, situações, enfim, que 

foram sendo trazidas pelos adultos.  

O momento da inversão ocorreu quando fui significada como uma ancestral, negra, ex-

escrava africana. Nota-se que ao longo do tempo fui me tornando “esquecida” e “cansada” (já 

“sei” muita coisa, já “vivi” muita coisa).  Nessa segunda parte, tendo assumido o cuidado 

pelas crianças abrigadas prevalece uma postura e visão crítica de quem está ‘por dentro’ com 

relação à negligência e falta de um cuidado adequado por parte do Estado. Ambas as posições 

(da criança e do ancestral africano) nos remetem ao pai de Mara (que foi uma criança 

abandonada e é um ancestral africano). O Abrigo não tem o nome do Sr. Amadeo e sua foto 

costuma ficar mais reservada. Ainda que permaneça como uma lembrança silenciosa, sua 

presença no terreiro e no Abrigo da família é central.  
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Mara, além de se identificar com a história do pai, leva adiante, ou seja, para as demais 

crianças em semelhante situação, o cuidado, a dedicação que recebeu de seu pai e de sua mãe. 

Apesar de ter tido uma infância difícil, o pai biológico de Mara não ficou significado como 

um pai ‘fraco’ ou ‘carente’, como se pode pensar. Sr. Amadeo é uma referência do grande pai, 

ancestral da família alargada africana. Assim como a criança, o adulto que se aproxima da 

família, é identificado ao ‘pai’, mas o desamparado infantil inicial (natural, inclusive, em certa 

medida), não se mantém. O adulto ‘filho’, ao ser concretamente cuidado pela espiritualidade 

da Casa, encontra uma função paterna acolhedora e está também é colocada em operação no 

Abrigo da família.  

Além disso, a trajetória histórica e social dessa população é resgatada, dignificada e 

reinserida para que continue existindo (não há do que se envergonhar e menos ainda algo para 

se ‘exterminar’). Observemos a importância e a implicação, isto é, a responsabilização que a 

historia de Sr. Amadeo deixou e como esta aparece reinserida no simbólico umbandista da 

família. Mara, ao assumir a história do pai para si, se reconhece como sendo sua filha, ou seja, 

ocupa a posição que lhe cabe, ao retransmitir (como filha) o amor, a simplicidade, a bondade 

deixada pelo pai, para os demais integrantes que se aproximem da família. Esse 

posicionamento de Mara sinaliza o reconhecimento e a gratidão desta filha ao pai (concreto e 

simbólico) pelo o que se foi, pelo o que se é e por tudo que se pode vir a ser. 

A esposa, Dona Cotinha, uma alma viva na instituição, continua sendo o elo entre as 

pessoas da família (argumento de Léo e de Mara).  Se Dona Cotinha idealizou o Templo, sua 

presença mais marcante parece ser no Abrigo. Se o Sr. Amadeo idealizou o Abrigo, sua 

presença mais marcante parece estar no terreiro. Talvez não seja adequado fazer tais 

distinções, uma vez que, as crianças do Abrigo são cuidadas pelo terreiro, pois as pessoas e 

‘entidades do terreiro’ dão ‘sustentação’ ao trabalho realizado com as crianças no Abrigo. 

Seriam Sr. Amadeo e Dona Cotinha pai e mãe ancestrais nessa comunidade? Tanto no terreiro 

como no Abrigo, se materializa o ancestral desejo do Outro, ou seja, a preservação e a 

circulação de uma ‘força vital’ inserida numa rede familiar e social afro-brasileira.  

Mara “planta a sementinha no coração” do filho Léo. A responsabilidade pela herança 

familiar que Mara atribui a Léo é tão evidente que quando há discordâncias, elas aparecem 

como reafirmação do compromisso que o rapaz “precisa” assumir com relação à família. Léo 

foi sendo preparado pela espiritualidade, ou seja, pela a avó, Dona Cotinha, desde a infância. 

Foi por meio do preto-velho da avó (Pai Jacó) que Léo iniciou seu desenvolvimento 
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mediúnico. Se Léo assumiu a empresa e o terreiro da família, a mãe fez pressão para que ele 

cuidasse do Abrigo. A “espiritualidade”, por sua vez, “descarrega” (Exu-veludo) o peso da 

herança para que Léo consiga caminhar com “responsabilidade”, seguindo uma ética de 

cuidado que é a dessa família (um deve se responsabilizar pelo outro e assim sucessivamente). 

Os rituais de umbanda refletem a estrutura dinâmica das relações da família concreta, as quais 

se refletem de volta e dinamicamente nas relações da família e assim sucessivamente. O 

terreiro, por meio do desenvolvimento mediúnico prepara as pessoas para que tenham mais 

responsabilidade (Pai João da Caridade, Exu-veludo). Se há momentos de quedas, confrontos 

entre as posições, Zé Pelintra, o padrinho popular que ocupa o papel de representante da 

função paterna esteve presente para lhes dizer que “cair, faz parte da vida”. Quando se 

aproxima o momento da sucessão de Léo de maneira mais patente, Sr. Tranca Ruas o protege 

e o assegura, “passa a chave” na casa e determina que o “filho” decida com autonomia, lhe 

garantindo o seu “amparo”. 

Mara aparece em meu sonho concentrada cuidando das sementes da terra e vê uma 

“luz” no ventre de Paloma, Tainá, a criança da foto da capa. Tainá é um novo elo do passado 

para as gerações atuais. Além de neta primogênita, a menina é “filha de uma índia” e “mãe” 

de Dona Cotinha, ou seja, o retorno da mãe ancestral da ancestral da família, Dona Cotinha. 

Tainá é a mãe da mãe de todos (Dona Cotinha). Simboliza o retorno do passado, de uma 

tradição que ressurge, na visão de Mara, na forma de uma luz. Luz que significou Tainá antes 

mesmo de sua mãe, Paloma, vir a saber que estava grávida. Ao narrar a história à futura nora, 

Paloma, a mãe de Tainá, pôde ver a filha, pela primeira vez, pelo olhar de sua futura sogra e 

mãe de santo, Mara. Tainá parece ser, assim, a esperança concretizada do Seara da Esperança. 

Mara a reconhece como “filha da índia” e “mãe de Dona Cotinha”. Léo, o pai, localiza a 

menina nesse interstício de maneira tão importante quanto: para ele o nome Tainá significa 

“pôr do sol ou estrela da noite”. Isto é, a menina, seja do dia ou seja da noite, é uma estrela 

para a família.  

A criança, nessa instituição, é metaforicamente uma semente (“a semente dos jardins”, 

tal como se refere à criança na umbanda); é preciso cuidar da “sementinha” (disse Zé 

Pelintra), mas para isso é preciso plantá-la no coração alheio e nas futuras gerações (dizem os 

pretos-velhos de uma maneira geral). Essa semeadura deve ser seguida por um olhar brilhante 

e vibrante que dê a perspectiva adequada para que ilumine crescimentos. Tal como no meu 

sonho, o ancestral preto-velho com um olhar profundo iluminava a terra fértil. Do lugar da 

morte, símbolo vivo, irradia-se vida. 
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Ser filho é a primeira posição de sujeito, a posição por meio da qual este se encontra 

existente. Não há como ser pai ou mãe sem que seja pelo reconhecimento do Outro, ou seja, 

pela inscrição da criança-sujeito na posição primordial de filho. Se os pais empíricos por 

alguma razão histórica e social se encontram impedidos de personificar a função paterna, 

como tantas vezes terá sido o caso no período da escravidão e nas duras condições de vida 

posteriormente enfrentadas pela população afro-brasileira, por outro lado, a cultura religiosa 

umbandista parece proporcionar recursos de reparação e de retomada desse processo num 

patamar coletivo e simbólico, ou seja, no campo propriamente dito do lugar verdadeiro do Pai, 

a nomeação. 

Exu-mirim, duplo espiritual da chamada criança de rua, personifica o desamparo 

decorrente de uma situação de abandono que relega a criança a uma vivência privada do 

abrigo de um lar. Exu-mirim “faz faxina no buraco”, ou seja, ensina que a “semente ancestral 

está no coração”, que a “confiança” de um filho está no coração (não vazio). A verdadeira 

filiação na umbanda não é a biológica, mas uma filiação do coração. Nas palavras do Pai 

Joaquim de Angola, a semente de amor fica para toda a eternidade. 

Mara tem as crianças e os adolescentes do Abrigo por seus filhos do coração. Se as 

crianças e os adultos são filhos e pais de coração, isso explica a conotação de “família 

espiritual” explicitada por Pai João da Caridade, Pai Joaquim de Angola e por Tia Chica da 

África, ou seja, pelo ancestral afro-brasileiro, preto, velho e morto (isto é, estritamente 

simbólico). Em geral, o conjunto do panteão funciona como um modo específico de 

organização da função paterna, lacanianamente compreendida, ou seja, como remetendo a 

algo além da filiação empírica da família biológica e não redutível ao modelo de família 

europeu retratado na obra freudiana. 

A umbanda abrange a totalidade da vida, talvez porque o que lhe parece ser nuclear é 

o cuidado do infantil, do sujeito filho em cada um de nós. Provavelmente por isso, essa 

prática social e religiosa parece ter como altar as próprias pessoas, ora na forma de tipos 

sociais “sofridos” que homenageia no seu panteão, ora cuidando de gente real. O cuidado com 

o Outro, em vez de uma concessão ou altruísmo, parece ser um modo diferido de cuidar 

também de si, do que se é, do que se foi, do que se poderá vir a ser.  



188  |  Conclusão 

 

 
 



Referências  |  189 

 

REFERÊNCIAS 

 

Andrès, M. (1996). O Outro. In: Dicionário Enciclopédico de Psicanálise: o legado de Freud 
e Lacan/ editado por Pierre Kaufmann; tradução, Vera Ribeiro, Maria Luiza X. de A. Borges; 
consultoria, Marco Antonio Coutinho Jorge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., pp. 385-387. 

Augras, M. (1989). De Yiá Mi a Pomba Gira: Transformações e Símbolos da Libido. In: 
Moura, C. (org.). Meu sinal está no teu corpo – Escritos sobre as religiões dos orixás. São 
Paulo: Edicon/Edusp. 

Augras, M. (1995). Alteridade e dominação no Brasil: cultura e psicologia. Rio de Janeiro: Nau. 

Augras, M. (2009). Imaginário da magia e magia do imaginário. Rio de Janeiro: Ed. PUC. 

Bairrão, J. F. M. H. (1996). O Impossível sujeito: implicações do tratamento do inconsciente. 
(Tese de Doutorado). Campinas: Unicamp. 

Bairrão, J. F. M. H. (2001). Subterrâneos da Submissão: sentidos do mal no imaginário 
umbandista. Memorandum: memória e história em psicologia., v. 2, pp. 55-67. 

Bairrão, J. F. M. H. (2003). O Impossível sujeito: implicações da irredutibilidade do 
inconsciente., v.1. São Paulo: Edições Rosari. 

Bairrão, J. F. M. H. (2003a). Caboclas de Aruanda: a construção narrativa do transe. 
Imaginário., v. 9, pp. 285-322. 

Bairrão, J. F. M. H. (2003b). Corpo e Inconsciente. Revista Olhar., v. 8, pp. 41-49. 

Bairrão, J. F. M. H. (2003c). Raízes da Jurema. Psicologia USP., v. 14, n. 1, pp. 157-184. 

Bairrão, J. F. M. H. (2004). O Impossível sujeito: implicações do tratamento do inconsciente., 
v.2. São Paulo: Edições Rosari. 

Bairrão, J. F. M. H. (2004a). Sublimidade do Mal e Sublimação da Crueldade: criança, 
sagrado e rua. Psicologia: Reflexão e Crítica., v. 17, n. 1, pp. 61-73. 

Bairrão, J. F. M. H. (2004b). Espiritualidade Brasileira e Clínica Psicológica. In: Valdemar 
Augusto Angerami-Camon (Org). Espiritualidade e Prática Clínica. São Paulo: Thomson, 
2004, p. 193-214. 



190  |  Referências 

 

Bairrão, J. F. M. H. (2005). A escuta participante como procedimento de pesquisa do sagrado 
enunciante. Estudos de Psicologia., v. 10, n. 3, pp. 441-446. 

Bairrão, J. F. M. H. (2005a). Adolescência em transe: afirmação étnica e formas sociais de 
cognição.  In: Simpósio internacional do adolescente, ano 1, São Paulo. 
Disponível:http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000082005000100003
&script=sci_arttext. 

Bairrão, J. F. M. H. (2010). A função paterna e máscaras da morte: crítica antropológica e 
guinada lacaniana a propósito de um complexo polêmico. In: SIMANKE, R. T.; 
MENÉNDEZ, A. J. G.; CAROPRESO, F.; BARBELLI I.; BOCCHI J. C. (Orgs). Filosofia da 
Psicanálise: autores, diálogos, problemas. São Carlos: Edufscar, pp. 407-422.  

Bairrão, J. F. M. (2011). Nominação e Agência sem Palavras: O Audível Não Verbal num 
Transe de Possessão. In: SIMANKE, R.; CAROPRESO, F.; BOCCA, F. O movimento de um 
pensamento em homenagem a Luiz Roberto Monzani. Curitiba: Ed. CRV, pp. 155-172. 

Bateson, G. (1958). Naven: A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the 
Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View. Stanford: Stanford 
University Press.  

Bastide, R. (1970). Préface. In: BASTIDE, R. Essais d´ethnopsychiatrie générale. Éditions 
Gallimard, pp. I-XVIII. 

Baudry, (1996). O Objeto. In: Dicionário Enciclopédico de Psicanálise: o legado de Freud e 
Lacan/ editado por Pierre Kaufmann; tradução, Vera Ribeiro, Maria Luiza X. de A. Borges; 
consultoria, Marco Antonio Coutinho Jorge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., pp. 377-380.  

Carneiro, E. (1964). Ladinos e crioulos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.  

Coelho, R. (2002). Da Antropologia Simbólica à Antropologia cognitiva. USP. Imaginário. 
Labi-Nime, no. 1, pp.11-24.  

Concone, M. H. V. B. (1987). Umbanda, uma religião brasileira (Tese de Doutorado). São 
Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Universidade de São Paulo. 

De Martino, E. (1961). La Terra del Rimorso: contributo a una storia religiosa del Sud. 
Milano: Net. 

Devereux, G. (1970). Essais d´ethnopsychiatrie générale. Éditions Gallimard. 



Referências  |  191 

 

Dias, R. N. (2011). Correntes ancestrais: os pretos-velhos do Rosário (Dissertação de 
Mestrado). Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo. 

Dyserinck, H. (2002). Da etnologia à etnoimagologia: Sobre o desenvolvimento e a 
finalidade de um núcleo de estudos do outrora programa dos Estudos Comparados de 
Aachen, pp.22-35. Disponível: http://www.rellibra.com.br/pdf/imalogia2/etnopsicologia.pdf. 

Freud, S. (1893). Estudos sobre a histeria. In: FREUD, S. Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996, pp. 39-55.  

Freud, S. (2006). Totem e tabu e outros trabalhos (1913-1914) – Vol. XIII. Rio de Janeiro: 
Imago. 
 
 
Gladwin, T. & Sarason S. B. (1953). Truk: Man in Paradise. Viking Fund Publications in 
Anthropology. New York: Wenner-Gren Foundation. 

Hearnshaw, L.S. (1987). The shaping of modern psychology: an historical introduction. New 
York: Routledge e Kegan Paul Inc. 

Heelas, P.; Lock, A. (1981). Indigenous Psychologies: The Anthropology of the Self. London: 
Academic Press. 

Howard, A. (1974). Ain´t No Big Thing: coping strategies in a Hawaiian-American 
community. Honolulu: University Press of Hawaii. 

Hutchins, E.(1980). Culture and inference: a Trobriand case study. Cambridge: Harvard 
University Press. 

Khel, M. R. (2002). Sobre ética e psicanálise. São Paulo: Companhia das Letras. 

Lacan, J. (1956-1957). A relação de objeto, Livro IV. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 

Lacan, J. (1957-1958). As formações do inconsciente, Livro V. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed.  

Lacan, J. (1960-1961). A transferência, Livro VIII. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.  

Lacan, J. (1961-1962). A Identificação, Livro IX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 



192  |  Referências 

 

Lacan, J. (1966/1998). Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 

Lambek, M. (1981). Human Spirits: a cultural account of trance in Mayotte. New York: 
Cambridge University Press. 

Laplanche, J.; Pontalis, J. B. (2001). Vocabulário da Psicanálise / Laplanche e Pontalis; sob a 
direção de Daniel Lagache; tradução Pedro Tamen. – 4 edição – São Paulo: Martins Fontes. 

Lee, B. (Ed.). (1982). Psychosocial theories of the self. New York: Plenum. 

Leite, F. R. R. (2008). A questão ancestral: África negra. São Paulo: Editora Palas Athena: 
Casa das Áfricas. 

Lépine, C. (2004). Os estereótipos da personalidade no candomblé nagô. Moura, Carlos E. 
M. (org). Candomblé: Religião do corpo e da alma – Tipos psicológicos nas religiões 
afrobrasileiras, Rio de Janeiro: Pallas, pp. 139 – 163. 

Levín, H. (2003). Temporalidad, Linaje Y Duelo. In: Actualidad Psicologica, periódico no. 
312, Buenos Aires. 

Levy, R. I. (1973). Tahitians: mind and experience in the society islands. Chicago: University 
of Chicago Press.  

Lutz, C. (1985). Ethnopsychology compared to what? Explaining behavior and consciousness 
among the Ifaluk. In: WHITE, G. M. (Ed.); KIRKPATRICK J. (Ed.). Person, self and 
experience: exploring Pacific Ethnopsychologies. California: The University of California 
Press, pp. 35-79.  

Macedo, A. C. (2011). O reverente irreverente: a espirituosidade em rituais de umbanda. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

Macedo, A. C.; Bairrão, J. F. M. H. (2011). Estrela que vem do Norte: os baianos na umbanda 
de São Paulo. Paidéia, v. 21, no. 49, pp. 207-216. 

Maggie, Y. (2001). Guerra de orixá: um estudo de ritual e conflito. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed. 

Malinowski, B. (1927). Sex and repression in savage society. London: International Library 
of Psychology, Philosophy and Scientific Method.  



Referências  |  193 

 

Martins, J. R. (2011). Encantaria na umbanda (Dissertação de Mestrado). Ribeirão Preto: 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. 

Mead, M. (1928 a). Coming of age in Samoa. New York: Morrow.  

Mead, M. (1928 b). The role of the individual in Samoan Culture. Journal of the Royal 
Anthropological Institute, n. 58, p. 481-495.  

Mead, M. (1930). Growing up in New Guinea. New York: Morrow.  

Mead, M. (1935). Sex and temperament in three primitive societies. New York: Morrow.   

Meyer, M. (1993). Maria Padilha e toda sua quadrilha: de amante de um rei de Castela a 
pomba-gira de umbanda. São Paulo: Duas Cidades. 

Negrão, L. (1996). Entre a cruz e a encruzilhada: formação do campo umbandista em São 
Paulo. São Paulo: Edusp. 

Nerlich, B. (1956). Semantic theories in Europe, 1830-1930: from etymology to contextuality. 
Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series III, Studies in the 
history of the language sciences, v. 59. John Benjamins Publishing, pp. 73-80.  

Ortiz, R. (1991). A morte branca do feiticeiro negro. Petrópolis-RJ: Ed. Vozes. 

Pagliuso, L.; Bairrão, J. F. M. H. (2010). Luz no caminho: corpo, gesto e ato na umbanda. 
Revista Afro-Ásia – Centro de Estudos Afro-orientais - FFCH/UFBA, no. 42, pp. 195-225.  

Pagliuso, L.; Bairrão, J. F. M. H. (2011). A etnopsicologia e o trabalho institucional em uma 
unidade de abrigo. Revista da SPAGESP - Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do 
Estado de São Paulo, v. 12, No. 1, pp. 43-55. 

Porge, E. (1996). Transferência. In: Dicionário Enciclopédico de Psicanálise: o legado de 
Freud e Lacan/ editado por Pierre Kaufmann; tradução, Vera Ribeiro, Maria Luiza X. de A. 
Borges; consultoria, Marco Antonio Coutinho Jorge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., pp. 
548-556. 

Prandi, R; Vallado, A.; Souza, A. R. (2001). Candomblé de Caboclo em São Paulo. In: 
Prandi, R. (Org.). Encantaria brasileira. Rio de Janeiro: Pallas Editora. 

Queiroz, M. I. P. (1989). Tempo Social – Rev. Sociologia da USP. São Paulo, 1(1), 1. Sem., 
pp. 18-31. 



194  |  Referências 

 

Ribas, O. (1975). Ilundo – espírito e ritos angolanos. Luanda: Memórias e trabalhos do 
Instituto de Investigação Científica de Angola. 

Rotta, R. R. (2010). Espíritos da mata: sentido e alcance psicológico do uso ritual de caboclos 
na umbanda (Dissertação de mestrado). Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. 

Santos, J. T. (1995). O dono da terra. Salvador: Sarah Letras. 

Sedat, J. (1996). Identificação. In: Dicionário Enciclopédico de Psicanálise: o legado de 
Freud e Lacan/ editado por Pierre Kaufmann; tradução, Vera Ribeiro, Maria Luiza X. de A. 
Borges; consultoria, Marco Antonio Coutinho Jorge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., pp. 
256-259. 

Segato, R. L. (1995). Santos e daimones: o politeísmo afro-brasileiro e a tradição arquetipal. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília. 

Shweder, R. A.; Le Vine, R. A. (Eds) (1948). Culture theory: essays on mind, self and 
emotion. New York: Cambridge University Press. 

Slenes, R. W. (1999). Na senzala, uma flor – esperanças e recordações na formação da 
família escrava. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.  

Tempels, P. (1959). Bantu Philosophy. Translated into English from "La Philosophie 
Bantoue" the French Version by Dr. A.Rubbens of Fr. Tempels' original work. The Revd. 
Colin King, M.A. Translator. Paris: Présence Africaine. 
 
 
Trindade, L. (1985). Exu: Símbolo e Função, Coleção: Religião e Sociedade brasileira. 
Publicação do Centro de estudos da religião, São Paulo: Departamento de Ciências Sociais – 
FFCLH/USP. 

Trindade, L. (2000). Conflitos sociais e magia. São Paulo: Terceira Margem. 

White G. M.; Kirkpatrick, J. (1985). Exploring Ethnopsychologies. In: White G. M.; 
Kirkpatrick, J. (Eds.). Person, self and experience: exploring Pacific Ethnopsychologies. 
California: The University of California Press, pp. 3-32. 




