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Resumo: 

Essa dissertação tem como objetivo refletir e analisar os escritos do poeta e jornalista 

Leal de Souza nos jornais A Noite (1924) e Diário de Notícias (1932) o qual é 

considerado pela literatura religiosa umbandista como o primeiro a falar sobre a 

crença. Ao analisar seus escritos juntamente com o I Congresso Nacional de 

Umbanda (1941) que se deram no espaço citadino do Rio de Janeiro, pretendemos 

elucidar a respeito das estratégias de normatização para que a religião pudesse ser 

aceita socialmente. 

Palavras – Chave: 

Umbanda; discurso; Leal de Souza; jornalismo; normatização. 

 

Abstract: 

This essay aims to reflect and analize the reports by the poet and journalist Leal de 

Souza in the newspapers Jornal da Noite (1924) and Diário de Notícias (1932), who is 

considered the first person to write about the belief in the area of Religious Literature 

of Umbanda. By analizing his writings together with the First National Congress of 

Umbanda (1941) that took place in the city of Rio de Janeiro, we intend to elucidate 

about the standardization strategies so that the religion could be accepted socially. 
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Umbanda, discourse, Leal de Souza, journalism, standardization. 
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Introdução: 

Através da minha trajetória acadêmica até a chegada ao mestrado relutei bastante, 

num primeiro momento, a desenvolver algo sobre esse tema. Meu vínculo com a 

Umbanda traz memórias muito intensas, repletas de experiências e descobertas de 

um mundo que jamais imaginava existir, e que rompia com toda ideia de religiosidade 

que possuía até então. 

Sempre tive extrema curiosidade por assuntos religiosos, principalmente na sua 

capacidade em afetar o modo de vida e de pensar do ser humano. Tenho muito claro 

que a abordagem sobre a religião no Brasil merece mais atenção na área da história, 

principalmente quando o assunto envolve religiões com grande influência e resistência 

africana como a Umbanda ou o Candomblé. Existem estudos na área da antropologia, 

das ciências sociais, mas em História o campo de pesquisa pode ser mais explorado. 

Isso gerou em mim uma grande curiosidade para poder atuar em meu tema, a 

Umbanda. Por volta do início de 2004, pude pisar pela primeira vez dentro de um 

terreiro e comecei a ter uma relação muito íntima com todo esse universo, conhecendo 

inúmeras histórias de pessoas que tiveram seus caminhos abertos, resposta para 

doenças e grandes milagres em suas vidas. 

 Além dos adeptos da religião, conheci Dona Isabel, minha primeira babalorixá 

que infelizmente não está mais entre nós. Sobre sua trajetória, contou-me a respeito 

das perseguições que havia sofrido e das ameaças que já passara em seu terreiro na 

região do Jardim Brasil, em São Paulo. Obviamente, o maior problema estaria no 

passado, pois naquela época, já poderiam trabalhar normalmente e tocar os 

atabaques, mas restava um certo receio quando era necessário arriar alguma 

oferenda num local aberto, bem como no dia em que foi ela levada à delegacia anos 

atrás pelo esse motivo. 

 Isso me fazia tentar entender como tudo funcionava, onde estava a origem de 

tudo aquilo: não só as perseguições como também todos aqueles elementos, aquele 

universo que envolvia os caboclos,  pretos velhos, a imagem de São Jorge e Iemanjá 

que ficava dentro do congá1, era um universo tão curioso e eu me sentia uma completa 

ignorante. Não obstante, sabia que tudo aquilo estava carregado de história, eu 

precisava entender. 

 
1 O congá, se não o mais importante é o principal ponto de um terreiro, lá fica o altar com as imagens  

e os assentamentos energéticos da casa, é nesse ponto que todos os médiuns  ‘’batem cabeça’’ para saudar 
seus orixás, isto é, deitados de frente para o congá, fazem suas orações e se prepararam para as giras. 
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Qualquer pessoa podia participar de uma gira, não era pedido nada de maneira 

obrigatória, as pessoas podiam ajudar com o valor que quisessem e isso contribuiria 

para pagar as despesas como velas, defumadores, o aluguel do estabelecimento, 

entre outros itens. 

Notava pessoas simples e outras mais aprumadas, senhoras e crianças que 

buscavam ajuda na vida financeira, na saúde e no amor. Muitos iam para agradecer. 

Depois que minha babá faleceu me encontrei em outra casa a qual fui imensamente 

acolhida, na Casa Dom Bosco e Terreiro de Pai Thomé. Assim, reencontrei em 2013 

as mesmas raízes de antes, já que meu atual babá também pertencera a mesma casa 

que eu, tornou-se sacerdote e leva a todos os ensinamentos de Dona Isabel. Em 

nenhuma das casas jamais presenciamos imposições, preconceitos de raça ou 

sexualidade - isso também foi uma das coisas que me chamaram muita a atenção na 

Umbanda, as pessoas são aceitas como são. Além disso, as pessoas que lá 

frequentam como assistência, não necessariamente são umbandistas; frequentam a 

missa, centros kardecistas, e, outras, a igreja evangélica. 

Não existe nenhum discurso de conversão de fé, as pessoas chegam, tomam 

os seus passes, escutam as palavras das entidades e saem reconfortadas. Já as 

entidades atuam como verdadeiros confessionários dos mais variados fins, mas sem 

sentenciar ou julgar os atos daquelas pessoas.  

Por muito tempo, atuei como cambone - uma espécie de assistente da entidade 

que a auxilia no momento do passe caso ela precise -e isso me fez identificar tais 

situações que a cada dia me deixava mais curiosa. 

Nesse meu percurso, comecei a me atentar mais as notícias dos jornais que 

por várias vezes sempre tratava de algum assunto relativo as práticas umbandistas, 

relatando depredações e novamente mais perseguições e, devido a tais problemas, 

compreendi que não apenas o acirramento se dava no âmbito religioso, na época, 

principalmente por evangélicos, mas também por pessoas católicas e kardecistas que 

se referiam a essa religião como algo ruim, como uma crença que só fazia o mal as 

pessoas. E, mesmo pessoas que não necessariamente assumiam uma religião para 

si tinham pela Umbanda uma grande repulsa. 

Como professora do Estado, percebo diariamente esse estigma negativo nos 

alunos, é tudo ainda muito comum. 

 Mesmo sabendo que a Umbanda era reconhecida como crença e como seus 

praticantes lutavam por mais liberdade resolvi entender como foi o seu processo de 
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institucionalização, mas do ponto de vista histórico – isto é: de que forma aqueles que 

defendiam a Umbanda lutaram para que essa crença tivesse espaço no campo 

religioso brasileiro? De que maneira ela se estruturou? Esse foi o pontapé inicial. 

Em diálogo com Patrícia Teixeira Santos entendemos a ideia de campo 

religioso dentro das relações produzidas por agentes religiosos, circulações de ideias, 

práticas e rituais, que ajudam a construir sentidos de identidades religiosas, e, ao 

mesmo tempo, evidenciam as estratégias de negociação, conflito e acomodações na 

convivência entre praticantes, lideranças e instituições religiosas. 

Um tema complexo, a religião expressa um sistema de representação e um 

sistema cultural, ela tem por modelos de comportamento, organizações e estruturas e 

é sabido que toda religião busca legitimidade dentro do seu mundo, mas também pode 

ser anulada pela imposição de outras representações religiosas. A história nos mostra 

através de vários acontecimentos mundiais seu grande poder político e cultural 

exercido na sociedade.2  

Sempre houve disputas nesse campo, que, no caso das religiosidades afros, o 

imaginário construído como algo ilegítimo, bizarro e inaceitável perante o meio social 

sempre teve força, em contraponto com as religiões  mais aceitas, que, como forma 

de controle social, servem para construir uma espécie de código para um bom 

comportamento - aliás, toda crença busca criar um código. Os meios de comunicação 

contribuem para disseminar esses aspectos  do imaginário social,  o jornalismo no 

nosso caso foi essencial para averiguar esses conflitos, seja no imaginário que 

degradava a religião , seja nos escritos de Leal e sua defesa pela Umbanda, suas 

ações também parte do princípio de construção do que era verdadeiramente a crença, 

com isso, buscava-se romper com a ideia negativa da prática desse culto BAZCKO 

(1985). 

 

No plano de sua função no interior de uma dada sociedade, as crenças são 

insubstituíveis. Servem para compensar as vicissitudes de uma vida cotidiana, 

acolhendo favoravelmente os desejos mais secretos dos homens, fazendo 

justiça entre os bons e maus e passando avisos e mensagens. No coração do 

mistério e do silêncio, no seio do diálogo entre o espiritual e o material, 

tradições específicas fazem florescer mortos e monstros, tornando-se 

absolutamente verossímeis. E, desde sempre, a sobrenatural teima em voltar 

do passado para avivar as cores do presente. (DEL PRIORI. Mary,2014, não 

paginado).  

 
2 SCHIAVO, Luigi. Conceitos e interpretações da religião. In: LAGO, Lorenzo.; REIMER, Haroldo; 

SILVA, Valmor da. (Orgs.). O sagrado e as construções do mundo. Goiânia: UCG, 2004.p.78-83. 
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Podemos entender a religião como cultura, ela apresenta o anseio humano de 

transcender, na qual a humanidade busca respostas as suas perguntas, como sistema 

simbólico dá significado as coisas e as ações humanas. Ademais, a religião influência 

e determina conceitos e normas, colabora para a construção do estilo e da identidade 

das culturas e, pensando numa condição de roupagem, a religião ajuda os indivíduos 

a adquirirem uma pertença e um sentimento de identificação.3 Entendemos que esse 

assunto é bastante complexo e que merece um olhar histórico para a compreensão 

do fenômeno religioso na sociedade. 

Para entender as estratégias de legitimação e normatização, era preciso ir em 

busca do discurso produzido. A priori, busquei referências em escritores umbandistas 

para entender de que forma falavam da Umbanda, que argumentos utilizavam. Era 

unânime através deles que Leal de Souza, um poeta parnasiano, era o primeiro 

escritor umbandista. 

 Foi nos anos vinte, através dos jornais que Leal atuava que encontramos as 

primeiras defesas sobre a Umbanda, a religião agora possuía um nome. Antes disso, 

os únicos registros que falavam de algum culto ou trabalho que tivesse influência 

africana era caracterizado como macumba. 

Dentro de uma das propostas sobre a construção da Umbanda, o poeta teria 

iniciado um processo de codificação da crença, abriu os caminhos para o contato entre 

a imprensa e a sociedade, buscando explicar os fundamentos da doutrina e de que 

maneira ela se manifestava. 

Essa religião ainda é um objeto que causa estranhamento, lembro – me bem 

de um ocorrido em umas das disciplinas cursadas no mestrado onde fui abordada por 

um professor que me indagou: O que era a Umbanda? E de que maneira poderia 

defini-la? 

É muito difícil explicar em palavras o que é a experiência religiosa umbandista: 

resguardar-me-ei para manifestar a concepção dela no transcorrer do trabalho, e, 

mesmo assim, talvez não seja possível captar toda a essência que a rodeia. 

Certamente esse momento no ambiente universitário me deu um ânimo muito maior 

para que pudesse continuar minha pesquisa, cuja divisão se dá inicialmente em três 

momentos: 

 
3  Terrin, Aldo Natale. Antropologia e horizontes do sagrado. Cultura e religiões, São Paulo: Paulus, 

2004. 
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O texto começa no primeiro capítulo trazendo como cenário o Rio de Janeiro, 

cidade em que se manifesta a institucionalização da Umbanda, pois é necessário 

entender em que contexto e ambiente tal crença começa a se manifestar. Num 

primeiro momento, a intenção foi discutir os processos de mudanças ocorridos no 

início do século XX, período esse em que se propaga os primeiros anos da República 

atrelado as ideias de progresso e modernização, a cidade se desenvolve trazendo 

novas ressignificações de espaço e cultura. 

Os movimentos culturais e artísticos como a Exposição Universal do Rio de 

Janeiro e a Semana da Arte Moderna em São Paulo retratam a necessidade de 

autenticidade da cultura brasileira com os valores trazidos pela miscigenação, é no 

início do século XX, também, que ainda está em voga o pensamento científico 

influenciado pelas ideias da superioridade racial trazidas pela Europa. Nessa 

perspectiva, optei por trazer um pouco do pensamento de Nina Rodrigues devido à 

grande influência dos seus trabalhos a respeito das práticas afros, que, embora 

enraizadas nos valores de suas época, trazem a importância e contribuição de um dos 

primeiros trabalhos sobre religiosidade afro no Brasil, o olhar de Nina elucida a 

respeito das práticas africanas na Bahia se utilizando de uma visão e um saber médico 

enraizado que se mantém por longos anos, a questão do pensamento da 

superioridade racial é base para estudarmos o reflexo dessas ideias manifestadas 

através das opiniões de muitos médicos que criticavam a crença, bem como para 

aqueles que mantinham a ideia de que a religiosidade africana era primitiva e bárbara. 

Essas ideias estram em consonância com os escritos de João do Rio que utilizei 

como fonte, além de jornais que noticiavam perseguições e prisões a chefes de 

terreiros. 

As andanças de João do Rio pelos becos do Rio de Janeiro em busca do feitiço 

trazem o estigma das macumbas cariocas atreladas à superstição e ao atraso em 

oposição as ideias de civilidade que estavam na ordem do dia, seus escritos me foram 

essenciais para adentrar no cenário em que a Umbanda nasce, João do Rio é 

considerado o primeiro repórter a trabalhar de forma investigativa sobre o tema. 

Utilizei também os escritos de João do Rio, As Religiões no Rio me permitiram 

repensar o cotidiano religioso dos negros africanos e mestiços no início do século. 

Sua visão sobre as práticas conhecidas como charlatanismos e feitiçarias refletem a 

descrença e o estigmatizo para as chamadas macumbas cariocas, que mais tarde 

viria a se tornar a Umbanda. Suas andanças pelas ruas da cidade nos trazem muitas 
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informações que se apresentam dentro de um viés jornalístico e literário e que reflete 

o momento histórico em que o autor estava inserido. 

Sobre a chamada anunciação da Umbanda, discorremos sobre a construção 

desse discurso e de seu marco fundador bem como a fundação das primeiras tendas 

e as tensões que envolviam o Estado na perseguição contra as práticas de 

curandeirismo e charlatanismo, motivos pelos quais os terreiros eram criminalizados. 

Busquei falar um pouco nesse capítulo sobre o kardecismo, porque foi através 

dele que muitos sujeitos de classe média migraram para a Umbanda, levando seus 

conhecimentos e auxiliando em seu processo de codificação e institucionalização. 

Como fonte, num primeiro momento, os escritos de Allan Kardec e obras afins também 

foram essenciais para analisar a influência desse grupo na formação da Umbanda. 

Com relação as fontes, fui guiada pelo pensamento de Certeau, buscando 

analisar não apenas as obras em si, mas o sujeito do discurso, sua história, suas redes 

de contato e a influência do pensamento da época em sua produção. 

É no mesmo período em que se produz a obra de João do Rio que a Umbanda 

começa a tomar forma através do surgimento das primeiras tendas abertas por Zélio 

Fernandino de Moraes, o anunciador da religião. Nesse sentido, procuro analisar o 

trajeto histórico que propiciou tal acontecimento bem como as influências das práticas 

católicas, indígenas e africanas, essenciais para a manifestação da crença e que 

acabaram por gerar incômodo pela elite médica e pelo Estado que consideravam as 

práticas de cura através das ervas como curandeirismo e charlatanismo, dando 

legitimidade para as perseguições e violência. 

No segundo capítulo, faço uma análise dos escritos de Leal de Souza nos 

jornais A Noite e Diário de Notícias produzidas a partir dos anos 20. 

Como já citado, Leal de Souza é considerado pelos escritores umbandistas 

como o primeiro a falar da Umbanda. Assim, busquei compreender a relação do autor 

com a crença, sua trajetória com relação à imprensa, entendendo o modus operandi 

dessa instituição e a forma como ela se tornara essencial para as disputas de 

interesse de uma classe média. 

Busquei analisar os argumentos utilizados por Leal para que a Umbanda 

pudesse ter aceitação social. Por ser um autor de relevância para o cenário da época, 

utilizou-se da imprensa em defesa de uma religião afro, o que para o período poderia 

ser inédito. 
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Acreditamos que um dos projetos de construção umbandista (Umbanda Branca 

e Demanda) se inicia a partir de Leal de Souza e não necessariamente quando surge 

a primeira federação umbandista em 1939, por isso, busquei verificar as semelhanças 

dos discursos presentes entre Leal e o I Congresso Umbandista de 1941.  

Considero Leal como um intelectual do campo literário umbandista, nossa 

análise dentro da sua produção o insere como produtor de bens simbólicos que não 

permeia apenas o setor religioso em si, mas que está presente e enraizado nos 

aspectos sociais e políticos da mesma. Na fala de um especialista, assim como os 

sujeitos presentes no Congresso estes se tornam essenciais no processo de criação 

de uma determinada transmissão cultural, na forma de um saber que interpreta a 

realidade social e as visões de um mundo pelo qual estão inseridos4. 

No que concerne ao terceiro capítulo, analiso os textos elaborados e divulgados 

no I Congresso, buscando verificar os grupos envolvidos em tal ação bem como o 

processo de normatização e enquadramento presentes no documento. 

Assim, como defende Foucault, pude constatar a força da disciplina como 

sendo um princípio do controle do discurso, a disciplinarização, no caso do 

Congresso, reflete o objeto e o exercício de enrijecer as práticas umbandistas. 

Em todas as fontes por mim pesquisadas analisei a escrita não apenas como 

fruto dos desejos pessoais de seus sujeitos, mas intimamente relacionada com o lugar 

social de seus produtores. 

Preocupei-me em entender o objetivo do Congresso em construir as raízes 

históricas e filosóficas da Umbanda e como se davam seus pressupostos 

regulamentadores e doutrinadores, os quais, estão intrinsicamente ligados com o 

mesmo grupo que criou a Federação, fora preciso identificar dentro desse movimento 

que práticas de culto estariam sendo excluídas ou incluídas e o porquê disso. 

Procurei discorrer sobre as transformações políticas vivenciadas entre os anos 

30 e 40 que são também essenciais para analisarmos os textos do Congresso, o 

nacionalismo tomava força a nível político e é na década de 30 que os estudos sobre 

identidade nacional e a contribuição negra tomam mais força, a desenvoltura 

crescente da antropologia e sociologia são itens valorosos que se juntam a  um 

momento propício para a concretização da Umbanda no cenário religioso carioca que 

 
4 GOMES, Ângela Maria de Castro. História e historiadores, p.39 
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a partir do ano de 1946 em que se  conquista a liberdade de culto através da emenda 

idealizada pelo escritor e deputado Jorge Amado. 

Nesse sentido, estudos sobre o I e II Congresso Afro, algumas produções de 

Mario de Andrade, jornais, bem como a vasta bibliografia do período foram usadas 

como apoio. 

Nosso intuito foi analisar o estudo dessas ações, compreendendo o enredo 

delas e a forma como se direcionam, direcionamento esse que gera coincidências, 

reconhecimentos e revelações, encarando a produção e a narrativa histórica como 

constituída de uma trama que contém diversos episódios, ligando-os entre si e os 

colocando dentro de um enredo mais amplo, focando na experiência vivida e na 

sensibilidade da ação humana que resulta uma totalidade significativa.5 

Comparando os discursos e ideias presentes nessas fontes espalhadas ao 

longo do tempo, identificando os aspectos mais secundários das fontes, juntando e 

analisando as pistas nos documentos, parto do princípio, assim como GINZBURG 

(1989) que o conhecimento histórico é indiciário e indireto, portanto, é preciso 

tangenciar esses acontecimentos e informações de forma a rastrear e dissecar tais 

rastros para chegarmos ao nosso objetivo. 

Dessa forma, esperamos com nosso trabalho contribuir com os estudos da 

religião na área da História, trazendo a perspectiva da experiência umbandista que 

pode enriquecer muito o repertório acerca da contribuição negra, das lutas e entraves 

através da legitimidade do culto, da experiência humana e das relações raciais tão 

essenciais para a nossa compreensão passada e atual. Sei que faltarão lacunas que 

devem ser preenchidas, confesso que fiz o que estava dentro das minhas 

possibilidades de tempo, no entanto espero que novos trabalhos venham garimpando 

esse tema, que é tão pertinente para a nossa história humana e brasileira. 

Por fim, desejo que meu ancestre Ogum possa abrir os caminhos para a 

execução dessa pesquisa e que a sabedoria de Nanã Buruque me conceda as 

condições necessárias para que eu possa, dentro da minha pequenez, realizar um 

bom trabalho. 

 
5 BARROS,José D´Assunção. Tempo e Narrativa em Paul Ricoeur: Considerações sobre o círculo hermenêutico. 

Fênix – Revista de História e Estudos Culturais. Vol. 9 Ano IX nº 1 ISSN: 1807-6971, p.11. jan. /abr, 2012. Disponível em: 
www.revistafenix.pro.br 
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1.0 O RIO DE JANEIRO NO INÍCIO DO SÉC. XX: NAS ENTRELINHAS DO 

PROGRESSO. 

Foi durante o início do século XX que ocorreram muitas mudanças no Brasil: 

uma República que acabara de se instalar viria trazer consigo propostas até então 

consideradas mais modernas e avançadas. Na grande cidade carioca, buscava-se a 

autonomia econômica e, assim, o café ganhava destaque, alavancando - mesmo que 

por um período não muito longo - a economia, sobretudo na região Sudeste. A busca 

por uma cidade moderna se inicia sob o governo de Rodrigues Alves (1902-1906), 

que almejava transformar o Rio de Janeiro numa cidade mais próxima dos modelos 

europeus. Dessa forma, o município, que enfrentava problemas sérios de 

alagamentos, desabamentos e dificuldades com saneamento, investia no discurso  

tanto pelo governo quanto pela maioria das revistas da época em realizar reformas 

estruturais e demolições, como o caso do Morro do Castelo, pois ao derrubá-lo, 

contribuiria para a divisão de lotes e vendas pela prefeitura, para a higienização da 

cidade e até mesmo para ventilação6. Já nos anos 20, o Rio de Janeiro era a maior 

cidade do país, quase 70% da população vivia nas zonas consideradas urbanas, 

sendo que as áreas periféricas viviam em ritmo acelerado7. 

Quanto ao transporte, mais de 80% das pessoas transitavam de bonde e foi 

justamente no início dos anos 20 que o número de automóveis crescia de maneira 

desenfreada, ao mesmo tempo em que o número de atropelamentos cresciam, devido 

à falta de habilidade dos motoristas e desatenção dos pedestres que obviamente não 

estavam acostumados com veículos há 30 km por hora.8 

 A escravidão acabara e a Igreja Católica desde a constituição de 1891 não 

regulava as leis junto ao Estado. Nesse ínterim, discursos de médicos, advogados, 

juristas e intelectuais tentam diante do novo momento social estabelecer limites, 

delinear fronteiras de cidadania, de religião, de raça e de direito. Evidentemente, esse 

processo não envolveu necessariamente apenas o Rio de Janeiro, mas teremos essa 

cidade como ponto de partida essencial para compreender os aspectos religiosos dos 

cultos afros nesse período. 

 

 
6 BRASIL. Prefeitura do Rio de Janeiro. Secretaria Especial de Comunicação Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
Um olhar bem-humorado sobre o Rio dos anos 20. CADERNO DA COMUNICAÇÃO SÉRIE ESTUDOS vol. 5. Rio de 
Janeiro: 2003, p.39. 
7 Ibidem, p.22. 
8 Ibidem p23. 
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Com efeito, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil do 

século XIX colocou as classes dominantes da época diante da necessidade 

premente de realizar reajustes no seu universo mental, de adequar a sua visão 

de mundo às transformações econômicas que estavam em andamento. No 

mundo de outrora, ordenado pela presença do escravo, a questão do trabalho 

era escassamente problematizada na esfera das mentalidades: o trabalho 

escravo era propriedade do senhor e, sendo assim, o mundo do trabalho estava 

obviamente circunscrito à esfera mais ampla do mundo da ordem, que 

consagrava o princípio da propriedade. (CHALHOUB,2001, p.65). 
 
 

Como capital do Brasil no começo do século XX, o Rio de Janeiro já era um 

grande polo comercial e exercia grande intermediação dos recursos financeiros do 

país que se voltava para a economia cafeeira. A grande cidade também possuía em 

seu espaço a sede das maiores casas bancárias brasileiras como o Banco do Brasil 

e o Banco Central. 

Dentro de um cenário de mudanças econômicas e crescimento, a capital se 

tornara o maior centro da nação num espaço curto de tempo, certamente, tais 

mudanças exigiriam uma nova filosofia de vida, um novo ritmo perante os hábitos 

sociais e dos cuidados sociais SEVCENKO (1999). 

A estrutura das maiores cidades como o Rio e São Paulo, que até então eram 

basicamente coloniais, passam a enfrentar um grande impasse com relação as 

demandas que se instalam por conta dos novos tempos de modernização e 

crescimento; as pequenas ruas, os portos limitados passam a dificultar a necessidade 

de urgência e maior espaço, já as áreas pantanosas, disseminavam doenças como a 

febre tifoide, varíola e febre amarela.  

Não eram raras palestras e notícias nos jornais que enfatizassem a 

necessidade de mudanças de hábitos na população como assim fora publicada no 

jornal Folha da Manhã do dia 18 de maio de 1933, em que se dava a notícia sobre a 

conferência do doutor Alfredo Pinheiro que ocorreria sob a tutela da Associação dos 

proprietários das farmácias. Nessa perspectiva, seria debatido o tema sobre higiene 

e educação, ficha sanitária, ficha mental, educação sexual, maternidade e lar, bem 

como o combate ao charlatanismo e ao curandeirismo.  

Outro exemplo, foi o Congresso de Deontologia e Interesses profissionais 

ocorrido em 1912, de todas as palestras apresentadas, uma foi sobre o exercício ilegal 

da medicina e duas sobre curandeirismo, demonstrando, portanto, como essa 

discussão estava no calor do momento. O evento gerou discussões e embates, 
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principalmente em decorrência da absolvição de um suposto curandeiro muito 

conhecido do Rio Tinto.9 

Nesse sentido, a imagem de cidade atrasada, insegura e insalubre precisava 

ser findada para a instauração de um novo projeto para que a cidade estivesse em 

consonância com os ideais do que se considerava progresso. 

Houve também a retirada de grupos populares que viviam na área mais central 

da cidade. Alguns estudos (SEVCENKO,1999) (CHALHOULB, 2001), em suas 

produções, enfatizam que tais grupos seriam praticamente isolados desses espaços 

para o desfrute das camadas burguesas, viralizando aspectos de uma vida mais 

urbanizada muito semelhante ao estilo de vida dos franceses10. 

No entanto, pesquisas recentes descaracterizam essa visão, embora o prefeito 

Passos adotasse a ideia de civilização e ênfase na higienização como um dos valores 

máximos do seu projeto. A intenção do político não era a de expulsar a população de 

baixa renda do centro do Rio, a exemplo disso, a chamada freguesia do Espírito Santo, 

que contemplava o maior número de cortiços e pessoas humildes, ficou intacta; já as 

freguesias da Candelária e do Sacramento, que abrigavam camadas médias da 

população, foram totalmente destruídas. 

Ademais, durante esse projeto, houve a criação de uma estrutura ligando 

quatro vias ao centro e caminhos que direcionavam para regiões suburbanas; três 

vilas operárias também foram reerguidas para que trabalhadores pudessem transitar 

a pé. 

Essa pesquisa corrobora na intenção de que Passos pretendia que a população 

de baixa renda tivesse contato com o núcleo mais urbano, seus teatros e cafés, 

incorporando a cultura que emanava desses lugares. Dessa forma, por exemplo, 

construiu coretos nas praças para oferecer apresentações de música clássica para as 

famílias, reforçando o conceito de civilização burguesa e europeia11. 

Temas que eram abordados com constância em jornais da época, tal como O 

Malho e Quixote, relatam a crise na área da habitação - a cidade que buscava a 

modernização não conseguia dar conta em alojar sua população, devido a isso, os 

aluguéis eram extremamente caros. A situação era tão crítica que devido a 

aproximação da comemoração do Centenário da Independência muitos temiam que 

 
9 O Paiz, 12 de março de 1912. 
10 Ibidem, p.37. 
11 QUEIRÓZ, Christina. Prefeito Ambivalente, Pesquisa FAPESP, São Paulo, v.266, abril,2018, p.87-91. 
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não houvesse acomodações suficientes para todos os visitantes que chegariam de 

outras regiões do país e até mesmo do exterior.12 

Outro aspecto de perseguição por parte do Estado se dava em torno do uso do 

álcool, havia grande trava contra bêbados e consumidores da bebida de forma geral, 

visto que eram considerados fatores de instabilidade e perigo social, propunha-se o 

fechamento de botequins aos fins de semana; não havia espaço para o que fosse 

degradante; mendigos e bêbados não eram bem-vindos. 

Partindo desses pressupostos, acompanhar todo o ‘’progresso’’ necessário 

para a modernização que traria junto com ele o ‘’desenvolvimento econômico e 

urbano’’ significava alinhar-se com os padrões e ritmos do que era considerado 

moderno para a época: a economia, a industrialização e a vida europeia. 

No Brasil, o enfrentamento de uma grande crise econômica vindo de um 

sistema praticamente manufatureiro, bem como as críticas para com um sistema 

republicano às avessas, vieram por trazer a energia social em busca da modernização 

que movimentava a sociedade do início do século. 

 

A entrada do Brasil na modernidade foi parte de um processo complexo em 

que se entrecruzaram dinâmicas diferentes. Nas primeiras décadas do século 

XX aceleraram-se a industrialização, a urbanização, o crescimento do 

proletariado e do empresariado. De outro lado, permaneceram a tradição 

colonialista, os latifúndios, o sistema oligárquico e o desenvolvimento 

desigual das regiões. De toda forma, com a expansão dos centros urbanos, 

modificaram-se os valores da cultura cotidiana e os próprios padrões da 

comunicação social. As ideias de simultaneidade, concisão, fragmentação, 

velocidade e arrojo passaram a expressar os tempos modernos. As Kodaks, o 

cinema e as revistas ilustradas captavam um mundo feito de imagens. Era 

inevitável que a arte expressasse as transformações trazidas pela 

modernidade13 

 

 

A problematização sobre identidade nacional também esteve fortemente em 

voga, artistas e intelectuais buscavam tratar do assunto, embora não houvesse 

coesão sobre o termo, e sim, apresentavam visões contrastantes sobre o que poderia 

ser o Brasil. Os movimentos modernistas não ocorreram somente em São Paulo, 

tampouco somente a Semana de Arte Moderna foi campo central desse embate. Na 

 
12 BRASIL. Prefeitura do Rio de Janeiro. Secretaria Especial de Comunicação Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
Um olhar bem-humorado sobre o Rio dos anos 20. CADERNO DA COMUNICAÇÃO SÉRIE ESTUDOS vol. 5. Rio de 
Janeiro,2003, p.35. 
13Dossiê disponível em:http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/ArteECultura.Acesso em 
05/9/2017. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/glossario/sistema_oligarquico
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/ArteECultura
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capital carioca, A Exposição Universal do Rio de Janeiro também foi agenda da 

comemoração do Centenário de Independência, formalizando e discutindo as 

questões que incomodavam a vida cultural, esses debates giravam em torno da 

integração tradição versus modernidade, popular e erudito14.  

As problemáticas associadas ao nacionalismo pós Primeira Guerra Mundial e 

a industrialização vieram por motivar intelectuais e artistas a reverem e criarem 

projetos artísticos e culturais. Com os desdobramentos da Semana de Arte Moderna 

muitas revistas passam a ser porta-vozes de diferentes grupos, as principais revistas 

de vanguarda do período foram Klaxon (1922) que contava com o auxílio de  Mario de 

Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio  Miliet e Manuel Bandeira; a Revista  

Antropofagia (1928), Estética (1924) dirigida por Prudente de Morais Neto e Sérgio 

Buarque de Holanda, entre outras. 

A revista de Antropofagia foi criada em 1928 com o objetivo de divulgar os 

ideais modernistas que foram lançados durante a Semana de Arte Moderna em 1922 

e que se pretendia produzir uma arte e literatura nacionais. Foi nela em que Oswald 

de Andrade publicou o Manifesto Antropofágico, tal crítica foi caracterizada como uma 

assimilação das vanguardas e culturas europeias na intenção de recriá-las num 

movimento de discutir e ressaltar valores nacionais. Já a revista Klaxon foi a primeira 

revista modernista no Brasil que tinha por linha editorial a divulgação, como o próprio 

subtítulo explicita a produção de uma arte mais inovadora no Brasil ao lado de uma 

nova proposta estética. Seu nome vem do inglês e significa “buzina elétrica” ou “buzina 

de automóvel”, fazendo menção aos carros que invadiam as ruas de São Paulo - 

simbologia da modernidade. Tal nome também remete à pretensão “vanguardista” da 

revista em anunciar de forma “barulhenta” a chegada de novos tempos. Seus nove 

números15, possuíam um projeto gráfico e diagramação inovadores, além de 

possuírem uma publicidade diferenciada. A proximidade de uma linguagem 

publicitária causou grande surpresa e estranhamento: o gigantesco "A" que formava 

o título da revista, contribuição de Guilherme de Almeida, na capa da primeira edição 

e das subsequentes, demonstrava bem o caráter “chamativo” que permearia o interior 

da mesma. 

 
14 Idem. 
15 O acervo digital completo se encontra disponível em: https://www.bbm.usp.br/node/24. Acesso em 
10/11/2018. 

https://www.bbm.usp.br/node/24.
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Todavia, o que se discutia e valorizava  em busca da identidade nacional nem 

sempre  coincidira com as práticas do Estado, aquilo que até então fazia  parte das 

manifestações populares começa a se tornar um incômodo para aqueles que queriam 

trazer o ‘’verdadeiro’’ progresso ao Rio de Janeiro; festas como as da Glória Judas e 

Bumba-meu-Boi foram duramente combatidas; havia um grande esforço em retirar  

manifestações e festas populares como o entrudo16, que já entre o final do século XIX  

eram consideradas um risco para a sociedade. 

Na verdade, por anos a fio, pode-se ler nos jornais a repetição dessa proibição. 

Também inúmeras são as crônicas de intelectuais condenando o entrudo, para 

o que se valem de uma série de pretextos, em especial da oposição civilização 

– selvageria. Esse fato demonstra que não foi fácil terminar com tão 

consagrada manifestação cultural, pois forjava-se reiteradamente, novas 

formas de conservá-la. (SOIHET,1998, p.68.) 

 

 Os jornais, com relação ao carnaval de rua, passam a ceder cada dia menos 

espaço a certas fantasias, considerando-as grosseiras, pois, segundo tais meios de 

comunicação, comprometem a imagem higienizada que se pretendia para a cidade. 

Em troca, anunciavam em grande estilo as caras e elegantes fantasias com nomes 

franceses, destinadas aos frequentadores dos bailes carnavalescos aos moldes da 

França ou de Veneza. 

 

(...) o carnaval que se deseja é o da versão europeia, com arlequins pierrôs e 

colombinas de emoções comedidas, daí o vitupério contra os cordões, os 

batuques, as pastorinhas e as fantasias populares preferidas: de índio e de 

cobra viva. As autoridades não demoraram a impor severas restrições às 

fantasias- principalmente de índio- e ao comportamento dos foliões - 

principalmente dos cordões. (SOIHET,1988p.33) 

 

 

Como já citadas, as perseguições contra as festas populares não eram 

recentes. Em 1832 a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro já alertara, através de 

uma Junta de Salubridade Geral  que dirigiu um forte apelo ao corpo clínico da capital 

mostrando as mortes diretas e indiretas causadas pelo entrudo, que apesar de fazer 

 
16 O entrudo foi uma das primeiras manifestações carnavalescas no Brasil introduzida pelos portugueses que 
ocorriam desde o período colonial. O entrudo consistia na ocupação das ruas nas cidades, mas também nos 
espaços rurais e mesmo dentro das casas onde a população realizava brincadeiras nas quais se jogava água, 
farinhas e polvilhos, além de outros líquidos como os denominados limões de cheiro, café, tinta, groselha, lama 
e até urina. 
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a alegria de muita gente era contrário à razão e aos hábitos doces e polidos que 

devem caracterizar um povo civilizado, ainda segundo os estudos de Soihet. 

No início do século, sendo muitas vezes palco de brigas, bebedeiras e casos 

de morte, ocorriam as festas religiosas, como a da Glória e a da Penha. Festas essas 

que eram imensamente populares e contavam com a participação da sociedade de 

forma geral. 

A conhecida festa da Penha era realizada no alto do morro e contava com 

missas e orações. No entanto, no arraial do espaço a festa ocorria com romeiros do 

samba envolvendo marchas e batuques. Capoeiristas, músicos e os chamados 

malandros procurados pela justiça se misturavam às famílias portuguesas que lá se 

divertiam com os seus.17  

O período da festa coincidia com a abertura dos ensaios carnavalescos dos 

grandes clubes, barracas eram montadas pelas chamadas tias baianas que ofereciam 

comidas típicas da região e cabia aos homens os cuidados com os instrumentos e 

preparos para as cantorias. A região da Penha era ponto de encontro das classes 

mais populares, embora essas se concentrassem na área do arraial é muito provável 

que a interação com outros grupos ocorresse. 

A praia também era lugar de encontro na cidade, a Zona Sul era mais 

planejada, com redes de esgoto, fornecimento de água e rede de transporte, em 

contraponto da Zona Norte que também tinha suas praias, mas estas não possuíam 

policiamento e urbanização. Com isso, tornaram-se refúgio dos meninos de rua sendo 

colocado como um lugar  excluído como imaginário de lazer.18 Nem o banho de mar 

era considerado um hábito no começo do século, recomendava-se seu uso em casos 

de doença, pois acreditava-se tratar, inclusive, de problemas pulmonares; como 

espaço público a praia era vistoriada, principalmente na Zona Sul. 

De acordo com a instrução municipal de 1921, do decreto de 1.551 de 1913 os 

horários para o banho eram controlados de acordo com os dias e horários da semana 

e liberados em áreas específicas da praia com uso devido de roupas consideradas 

‘’decentes,’’19 nem sendo permitido nenhum tipo de barulho ou vozeria. Todavia, com 

 
17 A festa da Penha, segundo os estudos do Caderno de Comunicação da Prefeitura do Rio de Janeiro aqui 
utilizado relata que o evento religioso foi trazido pelos portugueses ainda durante o período Imperial. 
18 BRASIL. Prefeitura do Rio de Janeiro. Secretaria Especial de Comunicação Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
Um olhar bem-humorado sobre o Rio dos anos 20. CADERNO DA COMUNICAÇÃO SÉRIE ESTUDOS vol. 5. Rio de 
Janeiro: 2003, p.31. 
19 Referente ao artigo 11 desse decreto, os banhistas deveriam se apresentar com vestuário apropriado e decente 
a juízo da autoridade policial. 
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o passar dos anos, ficaria muito difícil manter tal controle tendo a cidade a sua grande 

boêmia que integrava a cidade nesses anos. 

Durante o verão, as notícias relacionadas as orlas eram frequentes, dando a 

impressão que tudo ocorria em seus arredores, entre o final do ano e até o carnaval 

todos os acontecimentos eram colocados nessa região, caracterizando o Rio de 

Janeiro como uma cidade essencialmente praiana, nos equinócios de outono e 

inverno, o movimento era mais fraco. 

Como já dito, a Zona Sul, que era mais modernizada e estruturada, fornecia 

atividades esportivas como remo, natação e jogos de peteca sempre disponíveis aos 

moradores da região, construindo um estilo de vida favorecendo um tipo de 

loteamento que envolvia o sentimento de modernidade não semelhante ao que ocorria 

na região Norte, nem mesmo tais áreas eram tão interligadas logisticamente.20 

Nesse ínterim de tantas agitações e mudanças de espaços, econômicas, 

sociais e culturais que envolviam a cidade nos voltamos a pensar sobre o tema 

religiosidade e como esta se manifestaria no Rio de Janeiro, até mesmo porque o 

palco em que se desenvolveu as primeiras manifestações afro-religiosas nessa cidade 

foram nas regiões periféricas.  

No mesmo período, tratando-se dos estudos voltados à religiosidade afro em 

conjunto com as ideias evolucionistas de superioridade racial, os trabalhos de Nina 

Rodrigues já possuíam reconhecimento pioneiro e o seu pensamento passa a ser 

referência para boa parte da intelectualidade carioca, tendo sido o primeiro estudo 

acadêmico voltado para os candomblés na Bahia. Além disso, o médico é considerado 

o iniciador dos estudos africanos no Brasil. 

Embora seus trabalhos percorram uma abordagem ‘’médica- científica’’, 

entendemos suas pesquisas como uma das primeiras contribuições na área 

antropológica discorre sobre o negro e suas crenças. Através da sua obra, é possível 

identificar o comportamento e a busca de negros e brancos por curas físicas e 

espirituais. 

Um dos estudos de Nina que se tornou muito conhecido foi tentar demonstrar 

porque os negros no Brasil não aderiram ao catolicismo e acabaram adentrando nas 

religiões por ele consideradas fetichistas. Seu argumento é o de que as condições 

mentais e psicológicas dos negros seriam inferiores, por isso, não conseguem 

 
20 Ibidem, p.34. 
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compreender as elevadas abstrações monoteístas.  Guiado pela escola científica de 

sua época, baseado nos estudos de B. Tylor, ainda preso metodologicamente a essas 

ideias da inferioridade do negro e da mestiçagem não podemos, portanto, deixar de 

mencionar sua grande importância como marco para os estudos sobre religiosidade 

africana no Brasil. 

 

1.1 Religiões afro: Entre a ciência e o Jornalismo. 

 

Nina, em O Animismo Fetichista dos Negros Bahianos, discute a presença do 

animismo21 entre os afro-brasileiros alegando que a humanidade passaria por uma 

transição intelectual e que os negros da Bahia estariam num estágio de animismo 

difuso devido ao baixo desenvolvimento mental existente nesses grupos, por isso, não 

lhes era permitido conceber ideais mais elevados de compreensão religiosa. 

Afirmava também que o uso de batuques e das danças mexiam profundamente 

nesses espíritos tidos como incultos e de raça supersticiosa, fazendo com que a figura 

do feiticeiro tivesse grande poder sobre eles, exercendo sobre o crente até mesmo 

certa tirania espiritual. Ademais, a figura do pai de santo se tornara a única capaz de 

quebrar as moléstias de seus seguidores, entre outros males. A respeito dos transes 

e incorporações muito comuns nos rituais de Candomblé, dizia que tais possessões 

eram nada mais que estados de sonambulismo com desdobramento ou substituição 

de personalidade.22 

Sobre as cerimônias, sacrifícios e ritos funerários, o autor afirmar que o estágio 

civilizatório de uma sociedade pode ser analisado e identificado através de sua forma 

de se relacionar com a ideia da morte e na sua forma de concebê-la, comparando o 

candomblé ao catolicismo - como se monoteísmo fosse um único referencial para 

analisar essas práticas, e que estas seriam referências de compreensão para algo 

mais civilizado que o negro mais tarde poderia alcançar. 

Vanda Fortuna Serafim em seus estudos sobre religiosidade nas obras de Nina 

Rodrigues deixa claro o tom comparativo que o intelectual exerce aplicando como 

 
21 Segundo estudos também realizados por Vanda Fortuna Serafim sobre a empregabilidade do conceito 
animismo em Nina Rodrigues, através de seus textos, revela que para o autor o termo animismo está relacionado 
com todas as sensações que se objetivam na confusão entre o que é sonho e o que é real, na confusão de deuses 
com objetos de culto, não diferenciando o mundo animado do inanimado. Disponível em: 
http://periodicos.unb.br/index.php/emtempos/article/view/3935/3334. Acesso em 17/10/2017. 
22 SERAFIM, Vanda. Fortuna. Crenças e Religiosidades afro-brasileiras-brasileiras: Uma análise Comparativa dos 
Escritos de Nina Rodrigues e João do Rio. Revista de História Comparada, Rio de Janeiro, v.8, n.2, p.176. 

http://periodicos.unb.br/index.php/emtempos/article/view/3935/3334
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referência o catolicismo como uma religião superior em crítica a reverência aos orixás 

que caracteriza o candomblé. Enquanto isso, nesse empenho de definir a religião, os 

primeiros momentos da República trariam para si o combate ao curandeirismo e à 

feitiçaria, já que eles seriam um obstáculo para ordem pública moderna em0 que se 

queria concretizar.  

Pensar sobre as religiões no Rio de Janeiro, implica refletirmos sobre 

civilização - isto é, as teorias evolucionistas que permeavam os espaços literários; e 

os científicos e jornalísticos que faziam parte de boa parte da elite brasileira. Nesse 

sentido, identificar outras formas de religião que não fossem católicas resultaria em 

discussões e embates dentro da ideia do que deveria ser civilizado, principalmente 

dentro da república que acabava de se instaurar. 

 

A jovem República teria diante de si, a difícil tarefa de transformar as 

naturezas brutas de negros, mulatos, índios e imigrantes em uma sociedade 

civil, a qual se fundamentaria, sobretudo, na produção de sujeitos passíveis de 

serem submetidos à normatividade das leis e da moralidade cristã.23 

 

Embora o nosso estudo não seja a obra de Nina e nem acerca do candomblé, 

estes nos servem de guia, pois a predominância dessas ideias será vista e encontrada 

em muitos autores que travariam algum debate sobre o assunto, como foi o caso de 

João do Rio24. 

Essas duas obras retratam parte do pensamento que tinham destaque no início 

do século XX e que seria reproduzido nas notícias de jornais e revistas da época 

quando se travava do embate contra as práticas chamadas de feitiçarias e 

curandeirismo. 

Considerado o primeiro repórter a perambular pelas ruas em busca de notícias 

realizando reportagens num estilo investigativo e com toques literários, pode, através 

de suas caminhadas no subúrbio do Rio de Janeiro, desvelar a variedade de cenários 

existentes no campo religioso dessa grande cidade que se queria fazer moderna. 

 
23 Idem, p.177 
24 João do Rio, é o pseudônimo pelo qual ficou conhecido Paulo Barreto, nascido em 1881, foi um jornalista 
autodidata que frequentou por pouco tempo a escola, portanto, sua escrita inovadora e sua forma de fazer 
jornalismo se concretiza a partir das suas experiências e todo conteúdo erudito que adquiriu de forma 
independente. 
Diferente de seus colegas de profissão, que tinham no jornalismo um complemento de renda, João do Rio 
encarou o jornalismo como sua profissão, por vinte anos se dedicou em publicações e artigos em formato de 
crônicas, registrava suas atividades como correspondente internacional, crítico literário bem como andarilho e 
observador do cotidiano carioca. 
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Assim, não apenas visitou centros kardecistas, mas terreiros, igrejas presbiterianas e 

a chamada religião satanista demonstrando a vivacidade e variáveis religiosas 

existentes na cidade. 

Seus escritos colocam as religiões afro de maneira animalesca e primitiva em 

contraponto com os valores espíritas kardecistas, de origem europeia. É perceptível 

em seu discurso o embate entre moderno e bárbaro, civilizado e não civilizado. A 

Religião no Rio nos permite pensar o cotidiano religioso dos negros africanos e 

mestiços no início do século, seja nas condutas, na vida pública e na vida privada 

dessa população. O estudo das vivências no campo religioso traz o olhar de que a 

religião não está à parte dos fenômenos sociais, através dela, podemos evidenciar o 

quanto este campo é rico e multifacetado, trazendo em sua margem as problemáticas 

sociais que o seu tempo carrega. 

Além disso, o tempo de sua produção mostra o cotidiano dos ex escravos pós 

abolição e as políticas públicas em relação a esses grupos. 

Evidentemente, podemos verificar que seu olhar parte de um suposto eu que é 

dotado de um senso de civilidade e sua crítica com relação aos cultos afros partem 

do pressuposto ‘’não civilizado’’. Nessa perspectiva, é de suma importância nos 

atentarmos ao lugar de fala e de produção de João do Rio levando em consideração 

o tempo histórico dos seus escritos, suas particularidades, formação intelectual, redes 

de sociabilidade e experiência onde nos cabe uma análise peculiar sobre seus textos, 

pois eles não estão isentos das particularidades subjetivas que revestem o autor25.  

João do Rio, assim como Nina, está envolto também nos conceitos que 

envolvem as ideologias de seu tempo, que caracteriza a separação do que deve ser 

considerado moderno, correto e o que deve ser levado como fantasioso e fictício. 

Outra característica que o autor evidencia é a grande quantidade de práticas e cultos 

que envolvem a cobrança de dinheiro - a cobrança pelo serviço está praticamente em 

todos os casos envolvendo feitiçaria. ‘’Mandam os doentes comprar uma vela de cera 

e tomar banho de cevada. Há de tudo, até sinetas, rapazes de passinho rebolado, que 

quando não prestam para o serviço público estabelecem-se nas ruas do meretrício 

com adivinhações espiritas’’26. A cidade estaria repleta desses centros, em cada rua 

há dois ou três deles, servindo de histeria para senhoras indefesas, causando a das 

 
25 CERTEAU, Michel de. A escrita da História.1982, p.66. 
26   RIO, João do. As religiões no Rio. Paris: Garnier, 1906. Não paginado 
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mais altas imoralidades e grande exploração, com essas afirmações, o autor acaba 

por mencionar essas senhoras como meros sujeitos manipuláveis não levando em 

consideração suas aspirações e crenças pessoais. 

 

No morro do Pinto a feitiçaria impera. Numa sala baixa, iluminada a 

querosene, assentam-se os fiéis, mulheres desgrenhadas, mulatinhas 

bamboleantes, negras de lenço na cabeça com o olhar alcoólico, homens de 

calças abombachadas, valentes com medo de almas de outro mundo, que ao 

sair dali ou ali mesmo não trepidariam em enfiar a faca nas entranhas do 

próximo.27 

 

Ao visitar Oloô Teté, um negro conhecido por suas feitiçarias, descreve e nos 

auxilia a visualizar como se organizavam as habitações e de que forma os negros e 

descendentes de escravos viviam. 

 

As casas das minas conservam sua aparência de outrora, mas estão cheias de 

negros baianos e mulatos. São quase sempre rótulas lobregas, onde vivem com 

o personagem principal cinco, seis e mais pessoas. Nas salas, móveis 

quebrados e sujos, esteirinhas, bancos; por cima das mesas, terrinas, 

pucarinhos de água, chapéus de palha, ervas, pastas de oleado, onde se guarda 

o opelé; nas paredes, atabaques, vestuários esquisitos, vidros; e no quintal, 

quase sempre jabotis, galinhas pretas, galos e cabritos. 

Há na atmosfera um cheiro carregado de azeite de dendê, pimenta- da - costa 

e catinga. Os pretos falam da falta de trabalho, fumando grossos cigarros de 

palha. Não fosse a credulidade, a vida ser-lhes-ia difícil, porque em cada um 

dos seus gestos revela-se uma lombeira secular.28 

 

Percebe-se que vivem amontoados, provavelmente suas moradas são onde se 

professam o culto e isso justifica a criação de animais como galos e cabritos que 

geralmente servem de oferendas a determinados orixás. João diz que os velhos 

passam o dia todo a dormitar e quando se pergunta o que estão fazendo outros negros 

dizem que estão pensando. 

Segundo a visão do literário e jornalista, os outros - aqueles mais malandros - 

passam o tempo todo deitados no sofá; já as filhas de santo, costumam ser prostitutas 

e muitas das pessoas que as procuram é para saber dos feitiços desconhecidos. 

Não podemos deixar de observar que numa cidade por onde se passavam 

tantas transformações econômicas e sociais, radicalizando a vida dos sujeitos nos 

aspectos do trabalho e na vida cotidiana, ex escravos e descendentes de escravos 

 
27 Idem. 
28  RIO, João do. As religiões no Rio. Paris: Garnier, 1906. Não paginado 
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não poderiam ter os mesmos valores de trabalho e liberdade que as ideias burguesas 

propagavam; tais valores eram baseados no trabalho intenso, pois este era entendido 

como forma de crescimento, progresso individual e coletivo. Em contrapartida, os 

negros e mestiços vindos da recém escravidão detinham outras visões no que diz 

respeito a liberdade e trabalho e por não compactuarem com esses pensamentos 

poderiam ser considerados vadios. 

A cidade carioca se tornara mais operária e contava com cerca de 790 mil 

habitantes e ainda era nos anos 20 a mais industrializada do país; cerca de 20% da 

força de trabalho industrial estava no Rio, havia a presença de operários negros e ex 

escravos também no setor; junto com o crescimento das fábricas e seus abusos 

trabalhistas veio o movimento operário influenciado pelos ideais anarquistas e 

socialistas bem como pela luta por direitos e melhores condições de trabalho que foi 

palco de tensões e repressão perante ao Estado principalmente na cidade de São 

Paulo29. 

Sabemos que não houve nenhuma política inclusiva que pudesse dar espaço 

e trabalho a este povo que se manteria às margens da sociedade. Se nas relações de 

trabalho observamos tamanha segregação, nos aspectos religiosos ela também se 

manifesta. Não há dúvidas de que nos terreiros e locais de culto exista uma 

predominância dos mais pobres, dos favelados e excluídos socialmente. Eles 

buscavam cura para as doenças da alma e do corpo, queriam também, e porque não, 

deixar viva suas tradições, as crenças em seus orixás. O fato de haver predominância 

de grupos mais pobres nos locais de culto não significa a inexistência das interações 

com grupos sociais distintos. 

Homens brancos e de poder para terem os seus desejos realizados recorriam 

as feitiçarias, bem como as senhoras e moçoilas em busca de realizações. Nina 

Rodrigues já havia elucidado sobre as diferentes classes sociais que frequentavam 

esses espaços e assim diz: 

 

 O número dos brancos, mulatos  e indivíduos de todas as cores e matizes que 

vão consultar os negros feiticeiros  nas suas aflições, nas suas desgraças , dos 

que creem  publicamente no poder sobrenatural dos talismãs  e feitiços, dos 

que, em muito maior número, zombam deles em público, mas ocultamente os 

ouvem, os consultam, esse número seria incalculável se não fosse mais 

simples dizer de um modo geral que é a população de massa, à exceção  de 

 
29 CARVALHO, Jose Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,2001, 
p.59. 



22 
 

 

uma pequena minoria de espíritos superiores e esclarecidos que tem a noção 

verdadeira do valor exato dessas manifestações psicológicas. 

(RODRIGUES,2006, p.16) 

 

 

Não necessariamente essas pessoas poderiam recorrer aos terreiros apenas 

para feitiços, penso que o seu frequentar pode estar associado a aceitação dessas 

religiosidades por tais sujeitos mesmo pertencendo as classes distintas. Além do mais, 

é provável que tanto João do Rio como Nina estivessem realizando ali um julgamento. 

Colocando tais manifestações como usurpadoras por não aceitarem dentro da sua 

realidade essa possiblidade de outros grupos frequentarem o local por outros 

interesses que não fossem o feitiço. 

Digamos que era muito comum durante esse período frequentar as missas aos 

domingos e se consultar com os mortos em outros dias tomando passes. No entanto, 

o catolicismo conferia ainda prestígio aos seus fiéis e os ajustavam ao sistema, já que 

até para colar grau deveria jurar-se católico. De acordo com os anuários estatísticos 

envolvendo os censos entre 1872 e 1890 quantificavam uma população 100% 

católica, obviamente, acreditamos que esse dado não é real devido ao trânsito de fiéis 

entre essas vias religiosas, mas ainda assim, o discurso oficial permanecia o 

confessionalismo católico, essa postura ainda se manteve  após a chegada da 

República e ainda é visível na atualidade, pessoas que assumem para si como 

católicos, mas que  frequentam outros ambientes, como os terreiros. 

A instituição católica condenava piamente as práticas espirituais, os espíritos 

existiam e era possível se comunicar com eles, mas só os bons estariam na igreja.30 

A zombaria das práticas em público de acordo com a fonte citada reflete o medo 

e a vergonha de algo que não era bem aceito socialmente, justamente por não estar 

em consonância com os valores de racionalidade que o ambiente citadino buscara 

oferecer. 

João do Rio alega que o dinheiro sempre estava no feitiço, presente na iauô 

para sua obrigação aos orixás e para o pai de santo, nas consultas, nas oferendas e 

em todos os lugares. Dessa maneira, deixa nítido seu interesse em buscar o segredo 

do feitiço, entrando em todas as casas possíveis querendo entender os seus 

segredos. Como que cada objeto, cada animal e cada erva funcionava, (...) ‘’estive 

 
30 DEL PRIORI, Mary. Do outro Lado. A história do sobrenatural e do espiritismo, São Paulo:Planeta,2014, não 

paginado. 
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nas salas sujas, vendo pelas paredes os elefantes, as flechas, os arcos pintados, 

tropeçando em montes de ervas e lagartos secos, pegando nas terrinas 

sagradas e nos obelês, cheios de suor’’(Grifo nosso). 

As pessoas estariam dependentes dos feitiços e da caterva de negros e negras, 

onde os civilizados, embora cegos, asseguravam o funcionamento desse jogo. O 

feitiço e a magia são encarados como um vício e uma degeneração, ‘‘Exige, damos-

lhes; explora, deixamo-nos explorar, e, seja ele maitre-chanteur, assassino, 

larápio, fica sempre impune e forte pela vida que lhe empresta nosso dinheiro.’’ 

(Grifo nosso). 

Em contrapartida, tecem elogios ao andarilhar pela Federação Espírita na 

mesma cidade, ressaltando que sujeitos nobres e de mente lúcida participavam das 

sessões - isto é, integrantes do exército, médicos e advogados que tendo a doutrina 

como uma ciência, portanto, letrada, que faziam uso da razão para estudar os 

fenômenos espiritas. 

 

Se na sociedade baixa, centenas de traficantes enganam a credulidade com 

uma inconsciente mistura de feitiçaria e catolicismo, entre a gente educada há 

um número talvez maior de salas onde estudam o fenômeno psíquico e a 

adivinhação do futuro.31 

 

Quando nos deparamos com a escrita e a produção sobre religiões de João do 

Rio se torna importante analisar quais elementos e argumentos o autor está incluindo 

e quais estão sendo excluídos, sobretudo, quando este se refere aos cultos afros – ou 

seja, será que realmente dentro desse cenário há apenas trocas financeiras, 

favorecimentos, pessoas vagabundas e ignorantes? Será que toda atividade 

vinculada aos negros como o autor coloca se manifesta dessa forma? Quem ele inclui 

e quem ele excluiu? Percebemos em sua escrita indícios de uma relação favorável 

com o espiritismo, mas excludente com as religiões afro brasileiras. 

Podemos observar isso nas entrelinhas e sugestões de seus escritos, bem 

como na própria seleção do documento e no que deveria ser publicado, entre o andar 

pelas ruas, produzir seus textos e publicá-los existe todo um processo de seleção, 

ênfases, julgamentos e valores do autor. Seu discurso não é isento e faz parte do seu 

lugar de produção. Embora fosse mulato e homossexual – o que não deveria ser fácil 

na época, conseguiu com seu capital cultural e intelectual tornar-se respeitado.  

 
31 Idem. 
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Em sua obra, excluiu um lado das práticas afros que muitos escritores 

umbandistas tentarão resgatar, na tentativa de demonstrar para a sociedade um outro 

lado ainda não visto, tais argumentos aparecerão principalmente nos meios de 

comunicação pública como jornais, revistas e livros. 

Já Vanda Fortuna Serafim realizou um bom trabalho ao dar ênfase na análise 

entre as obras de João do Rio e Nina Rodrigues. Para ela os dois autores pensaram 

essas manifestações sob o signo de uma religião, mas as categorizam ainda como 

animistas e fetichistas - os termos religião e feitiçaria são utilizados pelos dois para 

remeter as religiosidades afros32. Os dois trabalhos são engajadores quanto a projetos 

civilizadores: Nina, enquanto médico, preocupado com a saúde e temas da psiquiatria; 

e o cronista João, sob a perspectiva literária, dirigia-se a um grupo letrado. 

Não podemos esquecer que As Religiões do Rio foi uma grande contribuição e 

que faz parte do seu tempo histórico, convenhamos também que sua repercussão 

auxiliou e muito na visão que a sociedade poderia ter desses rituais - visão essa que 

não se mostra nenhum pouco positiva sobre as chamadas feitiçarias e macumbas. 

Usando de crônicas e inserido no campo jornalístico o autor se apropria muitas vezes 

de uma linguagem médica para pensar a questão do negro pós – abolição, mostrando 

para nós, assim, como valores e ideias utilizados na literatura médica se 

generalizaram através da imprensa. Aliás, os textos de Nina e outros autores eram 

frequentemente divulgados pela imprensa, a exemplo da Gazeta, trazendo as 

discussões sobre as diferenciações das raças e a condenação da mestiçagem dentro 

do aval médico. SCHWARCZ (1993, p.152). 

Embora o trabalho de João do Rio se destacasse no sentido de crítica e 

desvalorização dos variados cultos afros, outro jornalista fez o caminho inverso. 

Ressaltamos que o período em questão intensificou uma espécie de conexão ou 

intercâmbio entre a cidade e as camadas mais populares, artistas, poetas, jornalistas 

e escritores descobriram as rodas de samba, as favelas e as mandingas cariocas. 

Francisco Guimarães, também conhecido como Vagalume era negro e teria nascido 

por volta de 1877, de família trabalhadora, conseguiu se enveredar para o caminho 

do jornalismo depois de trabalhar como auxiliar de trem na estrada de ferro Pedro II, 

 
32 Idem, p.180. 
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atual Central do Brasil. Também fora Alferes Honorário do Exército recebendo o título 

de Capitão da Guarda Nacional depois de ter servido na Luta da Armada. 

Vagalume atuou no Jornal do Brasil e A Tribuna por volta do final dos anos 20 

colaborando sobre a vida cultural e popular da cidade como as rodas de samba e 

coberturas de carnaval sem deixar de lado a crônica policial e política. Além disso, 

valorizava as práticas culturais muitas vezes descriminadas pelos seus parceiros de 

profissão; relatou a proximidade de pessoas influentes da política com líderes das 

‘’religiões africanas’’ e a defendia contra o preconceito das elites. Embora se 

considerasse católico, se familiarizava demasiadamente com tais práticas. Buscou 

evidenciar e diferenciar entre os supostos e verdadeiros pais de santo, bem como  

suas trajetórias no caminho da fé e em seus feitos daqueles que usavam a fé para 

ganhar dinheiro - dessa maneira, seu trabalho fora um exemplo de que a visão 

divulgada por João do Rio não era unânime e que as mandingas assim chamadas por 

ele, mereciam respeito.33 

Como vimos, o início do século XX retrata o crescimento da cidade do Rio, 

crescimento esse que visava de maneira urgente trazer o desenvolvimento econômico 

baseado na industrialização, infraestrutura e modernização, na reorganização do 

espaço e do trabalho. 

Percebe-se também, uma preocupação envolvendo as áreas sanitárias e da 

medicina de forma geral que tentavam ‘’educar’’ a população a respeito da 

higienização bem como nos tratamentos para doenças onde o curandeirismo, prática 

de sabedoria ancestral não poderia ter lugar, já que este não pertencia ao saber 

científico. 

 Nos aspectos culturais busca-se resgatar e valorizar o nacional, valores esses 

propagados nos eventos da cidade do Rio e em São Paulo desencadeando produções 

incessantes em revistas artísticas e literárias de forma geral em ressonância com a 

cidade que queria se fazer moderna. 

Nesse contexto histórico, funcionavam na cidade  as mais variadas formas do 

exercício da fé, por exemplo: o catolicismo era bem vindo; o espiritismo kardecista 

ganhara cada vez mais confiança de uma elite carioca pela sua doutrina baseada na 

razão ocupando um espaço cada vez mais significativo - já que seus valores eram 

 
33 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. O célebre Jucá Rosa: Religiosidades Negras no Rio de Janeiro,1860-1870. In: 
COSTA, Valéria, Flávio Gomes (Org.) Religiões Negras no Brasil. Da Escravidão à Pós Abolição. São Paulo: Selo 
Negro,2016, não paginado. 
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condizentes  à época; e, no entanto, entre ruas estreitas e escondidas se 

manifestavam os rituais afros. 

 

1.2 Novos sentidos e ressignificações, nasce uma Umbanda. 

  

É difícil precisar o nascimento da Umbanda como religião, anterior a sua 

instituição havia muitos cultos afros, damos destaque ao   antigo culto da cabula, que, 

através de registros, demonstrava uma fusão das práticas banto com o espiritismo.  

Entendemos como cultos afros como algo não imutável, e sim, práticas diversas 

que associavam a incorporação através de espíritos, a crença na vida após a morte e 

na força dos orixás, bem como uso de instrumentos e ritualísticas trazidos pelos 

diversos povos africanos que aqui se estabeleceram, os quais foram se integrando a 

cultura regional. Por isso, não pretendemos apregoar a Umbanda como uma religião 

de matriz africana, e sim afro-brasileira, pois entendemos que o termo matriz nos 

remete a algo fixo e imutável, definição que não condiz com a história umbandista.  

O termo afro-brasileiro seria a reelaboração das variadas religiosidades afros 

em constante movimento com as vivências locais, sociais e culturais presentes no 

Brasil, conforme afirma Hall (2001). Isso se explica, também, o fato de haver tantas 

nomenclaturas umbandistas como veremos mais adiante. 

 Quanto a cabula, chamavam-na de mesa e os rituais aconteciam nos bosques 

às escondidas. Assim, sob uma árvore escolhida improvisava-se um altar, o chefe da 

mesa como muitos assim colocavam chamava-se embanda e era auxiliado pelo 

cambone e reunião desses adeptos formava a engira. Tal ritual envolvia incorporação 

e tratamento para assuntos espirituais e materiais e o culto da cabula deu origem a 

macumba carioca, conforme teria sido descrito por Arthur Ramos por volta dos anos 

30.34 

Não obstante, já no fim do século XIX, percebe-se uma penetração dos 

elementos do espiritismo no interior desse culto, como Ortiz elenca. A partir disso, é 

importante notar o termo ‘’mesa’’ presente nos cultos da cabula, tal verbete faz relação 

com a ‘’mesa kardecista’’ onde descem os espíritos vindos do astral. Tal denominação 

manteria esse nome pelo menos até a metade dos anos 30. Outro culto muito 

 
34 Ortiz, Renato. A morte Branca do feiticeiro negro. São Paulo: Brasiliense,1991, p.37.  
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conhecido consiste nos calundus35 que possuíam funções adivinhatórias e também 

terapêuticas, uso de danças e atabaques. Suas práticas remontariam as sociedades 

ambundas e bacongas da África Centro Ocidental e que foram trazidos pelos negros 

africanos durante a escravidão.36 

Notavelmente, a religião africana experimentada pelos escravos negros do 

Brasil não era a mesma dos seus antepassados, mesmo porque não chegavam 

escravos de um mesmo local havendo variáveis de cultura religiosa - culturas gegês, 

nagôs, iorubás, malês, entre outras - das quais foram se inserindo no novo território 

brasileiro, como diz Laura de Mello e Souza (1986) ‘’se superpondo ao um sincretismo 

afro-católico um outro quase sincretismo afro’’.37  

 

No plano da magia e religião, os sincretismos acabariam por se mostrar 

irreprimíveis e inextinguíveis; sobre elas incidiria sempre a marca dual da 

cultura popular, que se misturava entre o sagrado e o profano. 

Deixando pelo caminho mortes e sofrimentos atrozes, o longo processo de 

aculturação acabou por fundir sabbats, missas e calundus. (SOUZA,1986 

p.378). 

 

 

Obviamente, os termos sagrado e profano aqui colocados faz jus a dicotomia  

que por si só é engessada e que sempre esteve presente entre as disputas religiosas 

do que era considerado bom e o que era mau, aquilo que é carnal e o que é espiritual, 

dos prazeres ou comportamentos que não ‘’deveriam’’ se misturar à ‘’pureza’’ religiosa 

por serem perniciosas. Quanto ao termo cultura popular acreditamos ser deveras 

problemático e já estudado por muitos historiadores como BURKE (1989), 

THOMPSON ( 1998), CERTEAU (1989) e CHARTIER (1995)  sabemos que existem 

muitas culturas populares ou muitas variedades de cultura popular, entendemos que 

os termos possuem limites indistintos, não sendo possível dizer onde começa uma e 

onde a outra termina, da mesma maneira quando envolvemos o conceito de cultura 

popular e cultura letrada. Cultura é o conjunto de recursos, podemos citar que nesse 

conjunto há sempre algum tipo de permuta, seja entre o escrito ou o oral, entre o 

dominante e o dominado e, inclusive, na religiosidade predominante. Conforme 

 
35 De acordo com James Sweet (2003) o calundu seria uma aglutinação de vários ritos de cura praticados na África 
Central, tais rituais tinham em comum a possessão de espíritos e seu nome seria uma variação do vocábulo 
quilundu. Esse termo teria o sentido de nominar as entidades que estariam ou pudessem causar males ou 
doenças que poderiam ser curadas através de um sacerdote. 
36 MARCUSSI, Alexandre Almeida. Cativeiro e Cura. Experiências Religiosas da escravidão Atlântida nos calundus 
de Luiza Pinta, séculos XVII- XVIII. Tese de Doutorado, 2015. pg.3. 
37 SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia das Letras,1986, p.94. 



28 
 

 

(THOMPSON,1998, p.17) o próprio termo cultura, carregando consigo um certo 

consenso, pode distrair nossa atenção e olhar perante as contradições sociais e 

culturais que existem nesse conjunto, mas que deve ser pensada como campo de 

disputas e confrontos. 

Os contatos entre as religiões em que ocorreram em solo brasileiro não se 

deram apenas entre o catolicismo e as práticas afro, mas também se inseriu através 

das práticas indígenas que já se proliferava desde o primeiro século de vida na colônia 

portuguesa. Um caso interessante relatado por Souza refere-se à primeira vinda do 

Santo Ofício ao Brasil chegando nas terras de Fernão Cabral de Taíde, senhor do 

engenho Jaguaripe. Esse permitia em suas terras um culto sincrético realizado por 

índios, onde se destacavam uma índia, a quem chamavam de Santa Maria e um índio, 

que aparece como ‘’Santinho’’. Os devotos tinham um templo com ídolos e 

reverenciavam um suposto papa que teria sobrevivido ao dilúvio de Noé e que teria 

escapado ‘’metido no olho de uma palmeira’’ (grifo nosso). Os adeptos dessa 

espécie de culto diziam que vinham emendar a lei dos cristãos e que segundo 

registros, davam gritos e alaridos que soavam muito de longe.38 

Quanto a perseguições durante o período colonial autoridades municipais 

escandalizava-se e reprimia muitas vezes as congadas e rezas, condenava também 

aqueles que iam dançando com movimentos desonestos diante das procissões, eram 

considerados todos perniciosos, suas atitudes deveriam ser reprimidas.  

 

A especificidade da religião católica praticada na colônia - o culto dos santos, 

o número excessivo de capelas, o aspecto teatral da religião, o que se 

convencionou chamar de exterioridade e de ignorância religiosa escandalizou 

os viajantes estrangeiros que por aqui passaram. Diziam eles, sobretudo os 

anglo-saxões e protestantes, que os brasileiros de cor estavam desvirtuando o 

cristianismo, fazendo dele uma mistura de imoralidade e cerimonias burlescas 

(SOUZA, 1986 p.99-100) 

 

 

Assim sendo, em nosso território, uma vasta gama cultural e religiosa de 

indígenas, negros, brancos e mulatos fundem-se e misturam-se promovendo 

ressignificações, isto é, todo um conjunto que se expressa e resulta do contato direto 

entre povos com culturas e nuances diferentes, acarretando mudanças nas culturas 

de cada grupo, independente da classe social. 

 
38 SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia das Letras,1986, p.94. 
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 O que queremos dizer é: que o contato entre esses povos conduzirá novas 

ressignificações no cenário religioso brasileiro, esse se desenvolverá por séculos e 

séculos, sendo que, tais ressignificações não serão consideradas legítimas. É nesse 

campo, que durante o início do século XX envolto a tantas práticas a Umbanda 

‘’nasce’’. Como dissemos, é difícil precisar esse suposto nascimento, no entanto, 

dentro de um sistema de crenças organizado a data instituída da anunciação da 

Umbanda teria sido o dia 15 de novembro de 1908. Nessa data, teria ocorrido a 

manifestação de um espírito que se anunciou como Caboclo das Sete Encruzilhadas 

através do médium Zélio Fernandino de Moraes. 

 Zélio, na época com dezessete anos, havia sido levado a um centro espírita 

pela sua família devido a um problema de saúde que os médicos não conseguiam 

solucionar. 

 Não existe um consenso sobre o seu problema, se era paralisia ou crises de 

epilepsia, também não há registros se Zélio saiu curado dessa sessão, porém, foi lá 

em que ocorreu a chamada anunciação da Umbanda. 

Durante a sessão, começaram a se manifestar diversos espíritos de negros 

escravos e indígenas nos médiuns que lá estavam, todos eles eram convidados a se 

retirar da mesa, posto que no kardecismo vigente da época espíritos de índios e 

negros eram considerados atrasados culturalmente e moralmente, muitas vezes, 

acusados de um baixo espiritismo39. Era comum, dentro das sessões kardecistas, a 

incorporação de entidades que se apresentavam como padres, freiras, médicos, entre 

outros. Logo, a apresentação de espíritos de negros, não costumava ser bem-vinda. 

Quando Zélio incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas, é anunciado que 

seria fundado no dia seguinte, na casa do médium, um culto onde todos os espíritos 

de índios e negros considerados atrasados poderiam se manifestar e realizar seus 

trabalhos espirituais. 

 

Se julgam atrasados esses espíritos dos pretos e dos índios, devo dizer que 

amanhã estarei na casa desse aparelho, para dar início a um culto em que esses 

pretos e esses índios poderão dar a sua mensagem, e assim, cumprir a missão 

que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, 

simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados 

e desencarnados. E, se querem saber meu nome, que seja este: Caboclo da Sete 

 
39 O termo baixo espiritismo, segundo Giumbelli começa a ser usado no contexto da criminalização do Espiritismo 
inserido no Código Penal de 1890, nesse sentido, havia uma oposição entre o que seria o verdadeiro espiritismo 
e o falso espiritismo, o termo baixo espiritismo teria sido construído por agentes religiosos e por abordagens 
jornalísticas, inclusive, essa oposição se materializaria nas repressões policiais. 
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Encruzilhadas porque não haverá caminhos fechados para mim 

(GIUMBELLI,2002, p.18). 

 

 

No dia seguinte à noite, na casa do jovem, o caboclo volta a se manifestar em 

meio a pessoas próximas que aguardavam o evento e anuncia a nova religião que se 

chamaria Umbanda.  

Pela história colocada sobre a origem da Umbanda foi o Caboclo das Sete 

Encruzilhadas quem teria adotado o nome da religião, mas há controvérsias. 

 Pai Jaú, ex jogador de futebol que deu o primeiro tricampeonato ao 

Corinthians, sendo também por doze anos capitão da seleção brasileira, se tornou 

uma figura muito lembrada dentro do campo umbandista, não apenas por ser jogador 

e famoso, mas também por lutar contra a perseguição religiosa. 

Nos anos 30, o jogador já possuía um terreiro montado dentro da sua própria 

casa, sendo assim, tornou-se alvo de inúmeras perseguições e foi preso por dez 

vezes. Todavia, sempre alguma pessoa de grande influência aparecia para tirá-lo da 

cadeia, uma vez, pelo próprio presidente Getúlio Vargas40 o que de certa forma é uma 

grande contradição, tendo em vista que durante seu governo as perseguições às 

práticas afros eram frequentes. 

 Em entrevista realizada por uma doutoranda de Concone,41 Pai Jaú afirmou 

que quem forneceu esse nome a crença foi Cavalcanti Bandeira, médico baiano da 

marinha mercante e morador de Copacabana. Ele teria sido responsável pela adoção 

do nome Umbanda à religião, substituindo o termo macumba, extremamente 

estigmatizado. Ademais, o nome teria sido fruto de inúmeras reuniões envolvendo 

vários adeptos da crença na cidade do Rio de Janeiro.42 Não nos perderemos nesse 

debate por hora, embora essas informações nos fazem refletir, e muito, a respeito das 

construções dos discursos que permeiam o chamado mito de origem umbandista. 

Voltando a anunciação propagada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, 

pretos-velhos e caboclos poderiam trabalhar, a prática da caridade seria a principal 

regra do culto, teriam como base o Evangelho Cristão e Jesus o mestre maior, os 

médiuns deveriam usar o branco durante as sessões e, por fim, não haveria cobrança 

pelos atendimentos. Naquele dia, conforme a narrativa, fundara-se a primeira Tenda 

 
40 Jornal da República, 1 de dezembro de 1979, pág. 12. 
41 Maria Helena Vilas Boas Concone é referência nos estudos sobre religião umbandista no Brasil, publicando 
diversos artigos e livros sobre o tema. 
42 CONCONE.M.H.V.B. Lembrando Lísias. PLURA, Revista de Estudos de Religião, vol.7, nº2, 2016, p.11. 



31 
 

 

de Umbanda Espírita (Nossa Senhora da Piedade) no Rio de Janeiro.43 A partir dessa 

data, Zélio começou a se dedicar ao trabalho espiritual e fundou mais sete tendas: 

Tenda Nossa Senhora da Guia, Tenda Nossa Senhora da Conceição, Tenda Santa 

Bárbara, Tenda São Pedro, Tenda Oxalá, Tenda São Jorge e Tenda São Jerônimo, 

todas em Petrópolis no Rio de Janeiro fundadas entre 1930 e 1937. Essas seriam as 

primeiras tendas umbandistas que surgiram e que até hoje realizam trabalhos 

espirituais seguindo as normas ditas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. 

Não há condições de afirmar que os fatos relatados no dia da anunciação da 

Umbanda tenham ocorrido exatamente conforme descrito acima. Contudo, o que nos 

interessa em especial é o fato de esse mito ser reproduzido com frequência pelos 

adeptos da Umbanda para indicar uma origem, um marco fundador para a religião. 

Sobre a anunciação da nova crença,  compactuamos com o pensamento de 

PINHEIRO (2011), pois o autor elenca o mito fundador utilizando-se o conceito de 

Marilena Chauí: a ideia do mito e fundação remete-se em seu sentido antropológico, 

porque a narrativa do tal mito funcionaria como uma solução imaginária para conflitos 

e contradições dos quais não podem ser resolvidos no nível da realidade. A fundação 

evocaria um passado que é imaginário, visto como instante e marco de origem, que 

se mantém presente no curso do tempo. Nesse sentido, pretende situar-se além do 

tempo e fora da história44. Além disso, as referências e produções em relação ao 

surgimento da Umbanda enfatizada por revistas umbandistas e por seus escritores 

dando notoriedade em sua origem e trajetória ocorrem em vasta produção décadas 

após o evento, se tratando então de uma construção à posteriori. 

A fundação do novo culto, em que pretos-velhos africanos e índios nativos 

poderiam trabalhar em benefício da caridade, não teriam distinção entre cor, raça, 

credo ou posição social, resultando na característica principal da nova crença: o 

amparo ao próximo. Essa visão de união entre todas as raças foi uma grande marca 

inserida no discurso religioso da anunciação da Umbanda, sendo que, em toda 

produção literária dos chamados escritores umbandistas a ideia do progresso se fará 

presente.  

 
43 GIUMBELLI, Emerson. Zélio de Moraes e as origens da umbanda no Rio de Janeiro’’, in SILVA, V.G. (Org.) 
Caminhos da alma: memória afro-brasileira, São Paulo, Summus, 2002. 
44 PINHEIRO, André de Oliveira. Revista Espiritual de Umbanda: Representações, Mito fundador Diversidade no 
Campo Umbandista, in ISAIA, A.C; MANOEL, I.A. (Org.). Espiritismo e Religiões afro-brasileiras,2011, p.223. 
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Simultaneamente, como já elencamos  entre os anos 20 e 30, ocorre no Brasil 

a consolidação da ideia de nacionalidade que nesse momento preserva e divulga tais 

valores baseados na mestiçagem e na herança afro-indígena e o caráter benevolente 

do povo brasileiro estaria centrado em seu poder multifacetado - tais ideais terão 

grande repercussão como foi na Semana de Arte Moderna e em publicações como 

Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire nos anos 3045. 

Para ISAIA (1999), é bastante sintomático que esse marco fundador coincida 

com a biografia do Estado Brasileiro e com o advento da instauração da República, 

pois a relação entre a história política do período e o surgimento da Umbanda estão 

altamente entrelaçados nas figuras dos principais escritores umbandistas, assumindo 

um caráter amplamente evolucionista com ideais de progresso e buscando retirar 

qualquer indício da religião que pudesse ser considerada atrasada. 

 

‘’Na primeira metade do século XX, a narrativa da umbanda como religião 

nacional, ganha corpo e valorização dos primeiros habitantes do Brasil. Um 

dos marcadores narrativos da umbanda e que seria assumido por parte dos 

intelectuais, dirigentes e adeptos da religião diz respeito justamente a figura 

do índio, o Caboclo das Sete Encruzilhadas que teria trazido a mensagem 

fundante da religião’’.46 

 

Os escritores umbandistas, em suas várias gerações, pregavam a valorização 

do progresso, da civilização e as ideias de modernidade necessárias ao progresso 

físico e espiritual, fazendo parte do que deveria ser a Umbanda. Dessa forma, 

contribuíram com uma bibliografia que buscava justificar as origens, historicidade e 

função da religião na vida social. 

Valores estigmatizados pela cor e pela desqualificação social que se 

desdobravam nos discursos jurídicos, eclesiásticos e médicos desacreditavam das 

práticas afro-religiosas, uma vez que eram consideradas impróprias, esdrúxulas, 

comuns a seres ignorantes e doentes. E o negro livre é visto como um perigo 

eminente, estereotipado como improdutivo, não conseguindo e sendo incapaz de se 

integrar ao novo mundo moderno - tal desdobramento faz ressonância com outras 

teorias desenvolvidas na primeira metade do século XX, como as de Silvio Romero e 

 
45 ISAIA, Artur Cesar. Ordenar progredindo: A Obra dos Intelectuais de Umbanda no Brasil da Primeira Metade 
do Século XX. Revista anos 90 Porto Alegre 11 de julho de 1999, p.101 
46  Idem, p.10. 
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Euclides da Cunha que elencavam o mestiço como fator que inibia o crescimento da 

nação brasileira47 

Em sua teoria sobre o Brasil, Silvio Romero se esforçou em pensar o país em 

concordância com dois pilares fundamentais: a realização do progresso e a 

constituição de uma nacionalidade singular - embora circunscrita aos paradigmas de 

ocidentais de civilidade. A mestiçagem teria contribuído para o progresso, na medida 

em que possibilitou a “integração” dos “povos atrasados” à civilização, tornando as 

populações mestiças do Brasil, embora “atrasadas”, inseridas à temporalidade 

ocidental.  

O fenômeno da mestiçagem teria servido também à nacionalidade, na medida 

que teria contribuído, e contribuiria ainda mais no futuro, para soldar as partes, 

conectando os descendentes dos colonizadores e dos colonizados, possibilitando-

lhes a criação de uma a nação integrada e singular.  

A miscigenação não deveria ser objeto de inibição e dúvidas, ao contrário, 

deveria se generalizar, incluindo os imigrantes que afluíam aos portos brasileiros, a 

fim de embranquecer etnicamente e culturalmente o país. A mestiçagem entre as três 

raças foi lida como uma imposição histórica, geradora de uma vasta gama de mestiços 

de todos os tons, sobre os quais não caberiam lamentos, ainda que não a 

considerasse um fato universalmente positivo, mas em função da experiência história 

brasileira, a mestiçagem teria exercido um papel de suma importância. Silvio Romero, 

como darwinista ou evolucionista, concluía ser o Brasil uma sociedade atrasada, ainda 

em processo de tornar-se uma nação.48 

Desde a denominação  da Umbanda que se inicia no primeiro quartel do século 

a crença  transitou por vários tipos de pressões socioculturais e políticas bem como a 

desvalorização das origens africanas  e a própria condenação de seus ritos e práticas, 

importante elencar que a nossa definição do que é a Umbanda se assemelha a de 

CONCONE (2011), uma crença que deriva dos cultos de raízes africanas e de forte 

influência bantu49, que fundiu ao culto de seus ancestrais o culto católico e também 

ritos e práticas ameríndias, que em seu todo, somaram-se as contribuições do 

 
47 Idem, p.101. 
48 LAUERHASS, Ludwig. Getúlio Vargas e o Triunfo do Nacionalismo Brasileiro: Estudo do advento da Geração 
Nacionalista de 1930.Belo Horizonte: Editora Itatiaia,1986, p.39. 
49 Os bantus ou bantos são um conjunto de povos que habitaram a África Central nas regiões em que hoje 
compreendem Angola, Congo,Gabão e Cambinda, mesmo que estes povos tivessem suas diferenças 
possuíam o mesmo tronco linguístico. Suas crenças se assemelham no uso de oferendas, sacrifícios e a 
importância que davam ao culto da natureza.  
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espiritismo de Kardec, doutrina essa que se define e se intitula como também uma   

ciência e filosofia.50 

A autora elenca que a cosmologia umbandista está inter-relacionada com a 

cosmologia espírita e o sincretismo interafricano, a ressignificação de elementos de 

outras realidades religiosas, especialmente a incorporação primeira dos elementos 

cristãos pela via do catolicismo dominante no tempo da escravidão que é um elemento 

deveras presente na religião. 

 Embora estivesse sempre aberta a novas influências, foi se construindo dentro 

de suas possibilidades confessionais baseada na concretude limitada que a 

intolerância impunha. No século XX existiam, principalmente no Rio de Janeiro, várias 

formas de culto diferenciadas que incorporavam formas de feitiçaria vindas 

especialmente de Portugal, como bem citado nos escritos literários de João do Rio. 

 

1.3 Curandeirismo e Charlatanismo: Tensões entre o saber médico e a medicina 

popular. 

 

A perseguição e a feitiçaria também chamadas de macumbarias eram 

frequentes e anunciadas diariamente nas notícias de jornal como exemplifica a Folha 

da Noite do dia 11 de janeiro de 1941 com o título ‘’Agoniza a macumba em São 

Paulo’’, retratando a prisão de cinco pessoas acusadas de praticarem a suposta 

feitiçaria, todos os envolvidos foram levados  para a Delegacia dos Costumes,  órgão  

responsável que tratava os casos que envolviam o artigo 157 do Código Penal de 

1890, tal artigo, incluía o espiritismo na seção de crimes contra a saúde pública 

através do uso do curandeirismo. 

 No Código Penal da República, os artigos 156, 157 e 158 tinham o intuito de 

impedir o exercício da medicina sem a devida regulamentação, praticar o espiritismo 

com fins curativos e impedir o ofício dos curandeiros. Os artigos estavam inseridos no 

capítulo dos crimes contra a saúde pública, e os apresentamos abaixo na íntegra:51 

 

 
50  CONCONE, M.H. Villas Boas; RESENDE, E. Garcia. Entre Passes, Plantas e Garrafadas: A Busca da Cura, in ISAIA, 
A.C; MANOEL, I.A. (Org.). Espiritismo e Religiões afro-brasileiras,2011, p.208 
51O Código Penal de 1890 completo pode ser consultado em 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049> 
 acesso pela última vez em 07/10/2017. 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049
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Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentaria 

ou a pharmacia; praticar a homeopathia, a dosimetria, o hypnotismo ou 

magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos: 

Penas - de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ a 500$000. 

Paragrapho unico. Pelos abusos commettidos no exercicio ilegal da medicina 

em geral,os seus autores soffrerão, além das penas estabelecidas, as que forem 

impostas aos crimes a que derem causa. 

 

Artigo 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilegios, usar de 

talismans e cartomancias para despertar sentimentos de odio ou amor, inculcar 

cura de molestias curaveis ou incuraveis, emfim, para fascinar e subjugar a 

credulidade publica: 

Penas - de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ a 500$000. 

§ 1º Si por influencia, ou em consequencia de qualquer destes meios, resultar 

ao paciente privação, ou alteração temporaria ou permanente, das faculdades 

psychicas: 

Penas - de prisão cellular por um a seis annos e multa de 200$ a 500$000. 

§ 2º Em igual pena, e mais na de privação do exercicio da profissão por tempo 

igual ao da condemnação, incorrerá o medico que directamente praticar 

qualquer dos actos acima referidos, ou assumir a responsabilidade delles. 

 

Artigo 158. Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo para 

uso interno ou externo, e sob qualquer fórma preparada, substancia de 

qualquer dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o officio do 

denominado curandeiro: 

Penas - de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ a 500$000. 

Paragrapho unico. Si o emprego de qualquer substancia resultar á pessoa 

privação, ou alteração temporaria ou permanente de suas faculdades psychicas 

ou funções physiologicas, deformidade, ou inhabilitação do exercicio de orgão 

ou apparelho organico,ou, em summa, alguma enfermidade: 

Penas - de prisão cellular por um a seis annos e multa de 200$ a 500$000. 

Si resultar a morte: 

Pena - de prisão cellular por seis a vinte e quatro annos. 

 

Notamos, que não há menção específica e registrada aos cultos 

especificamente afros, cabendo, na interpretação, investigação e julgamento das 

instituições policiais a prática espírita – que aqui é colocada de maneira generalizada- 

e a medicina ilegal. Em uma notícia, um sujeito chamado Bento Rodrigues Vieira teria 

sido processado de acordo com o mesmo artigo do Código Penal também por ter 

exercido o curandeirismo no bairro da Saúde em São Paulo. Segundo a fonte, mais 

de cinquenta pessoas frequentavam o local por dia, havendo até mesmo transporte 

específico que locomovia as pessoas até o estabelecimento cheio de velas, imagens 

de santos, quadros e flores. 

Após ter todos seus pertences apreendidos e cinco testemunhas terem dado o 

depoimento, Bento foi absolvido. O próprio acusado em seu depoimento de defesa 
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alegou jamais ter receitado remédio, limitando-se ao papel de rezador sem qualquer 

remuneração. 

Segundo a polícia, os objetos apreendidos de Bento não se prestariam pela 

sua natureza e espécie para o emprego da feitiçaria e magia, e que os fatos atendidos 

pelo réu não estariam nos moldes que despertavam esperanças, sentimentos de ódio 

ou amor que poderiam fascinar as pessoas, além disso, o réu detinha bons recursos 

financeiros não necessitando viver da credulidade pública.52 

O último argumento de absolvição é deveras fragilizado, tendo em vista que se 

limita a prática do exercício do curandeirismo atrelado a usurpação e pagamentos, 

usando da ingenuidade e esperanças do consulente para a realização dos seus 

pedidos. Como Bento possivelmente vivia bem economicamente isso não era indício 

de que fosse algum tipo usurpador. 

 Outro caso curioso que merece análise diz respeito ao assalto ocorrido na 

igreja de Jacareí que em determinado dia havia amanhecido com seu cofre de 

esmolas arrombado, um outro cofre de metal que ficava dentro da igreja não teria sido 

violado, mas demonstrava resquícios dessa tentativa. 

Objetos religiosos também foram levados, como o sacrário, taças e a maioria 

das hóstias já consagradas, segundo o jornal, a reportagem teria conseguido apurar 

que tanto a polícia, bem como moradores do local, acreditava terem sido elementos 

ligados a terreiros de macumba os autores do furto, a fim de conduzir os objetos 

sagrados para que pudessem se prestar a seus ritos.53  

As tratativas dentro dos terreiros sempre ocorriam de forma violenta, onde eram 

apreendidos os objetos do local, geralmente talismãs, pedras, ervas e imagens, 

quanto ao público que estivesse no estabelecimento também sofria autuação. 

Uma apreensão que ocorreu no bairro da Madureira pela polícia publicada no 

Jornal Folha da Noite relata uma suposta receita que estava sob domínio de uma 

mulher que presente no culto e que seria indicada para reumatismo. 

 

15,0 de maná,150,0 de salsaparrilha, 4 garrafas de paraty e um kilo de assucar. 

Tudo em garrafão, 21 dias, sacudido todos os dias, no fim para beber em cálice 

de jejum todos os dias. Não coma salgados, nem apimentados. (FOLHA DA 

NOITE ,13 de dezembro de 1920). 

 

 
52 Folha da Manhã,10 de março de 1931. 
53 Folha de São Paulo, 31 de maio de 1960. 
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A tal receita fazia jus ao chamado uso da medicina ilegal que travaria não só 

com a polícia, mas especificamente com o saber médico uma luta envolvendo 

legitimidade, já que no século XX não são poucos os médicos que usaram os jornais 

e palestras colocando tais práticas como símbolos da ignorância e do atraso. 

A Folha da Manhã do dia 5 de julho de 1928  deixou uma coluna  escrita pelo 

Dr. Saldanha  sobre a necessidade do esclarecimento quanto as práticas de 

curandeirismo e charlatanismo, já que não haveria dúvidas de que as moléstias 

nervosas seriam a maior causa do curandeirismo e de todas as formas de 

charlatanismo médico, para ele,  somente a medicina legal com idoneidade e 

sabedoria poderia combater esse mal, o médico elenca que naquele momento o 

alcoolismo era considerado juntamente com a sífilis um dos maiores casos de 

degenerescência da espécie humana, quem os contrariasse precisava de tratamentos 

sérios, por isso, era preciso confiar na medicina  e na  psycoterapia que seria uma das 

maiores conquistas da ciência médica  moderna permitindo através da razão a cura 

para os doentes. 

  

É preciso que se digam estas cousas em nome da Sciencia Medica, para o 

Público, na defesa legítima da sociedade, que precisa sair da cegueira em que 

vive, permitindo que prolifere em torno de si, todas as formas, cada qual mais 

perigosa, do curandeirismo e do charlatanismo. (FOLHA DA MANHÃ 

5/6/1928). 

 

André Luís Nogueira em um estudo sobre as práticas de calundus e o uso de 

ervas faz uma análise bem interessante quando observa as entrelinhas desse 

processo. Ao ter acesso a documentos do Tribunal do Santo Ofício verifica neles   o 

contínuo uso  de ervas e raízes indicado por calunduzeiros  para funções não só 

espirituais, mas também terapêuticas .O interessante é que, nas denúncias feitas 

contra os  curadores,  a citação das ervas usadas por tais sujeitos eram as mesmas 

usadas pelos boticários que normalmente as manipulavam para a confecção de seus 

fármacos, como a butua e o pau santo, demonstrando que os representantes da 

medicina  oficial e curadores legais se utilizavam das mesmas ervas e técnicas como 

vomitórios, emplastos e banhos para tratar seus clientes.54  

 
54 NOGUEIRA, André Luis. Dos tambores, cânticos e ervas e calundus como prática terapêutica em Minas Gerais, 
In PIMENTA, T.S; GOMES, F. (Org.)  Escravidão doenças e práticas de cura no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Outras 
Letras,2016, p.28. 
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Embora essas semelhanças não tenham o mesmo significado, visto que para 

os praticantes do calundu, por exemplo, tais atuações com ervas eram realizadas para 

fins ritualísticos, cumprindo funções religiosas em consonância com as práticas 

africanas tratando muitas vezes a doença a partir de uma manifestação não apenas 

física, e sim, gerada pelo espirito manifestada no campo material. 

Contudo, o que queremos observar aqui é que a pesquisa de Pinheiro reforça 

as tensões e disputas a respeito do monopólio do saber da cura, que como no caso 

do Dr. Saldanha no início do século XX é baseado pela ciência e pela razão, 

confrontando-se com a suposta ignorância e atraso. Pensamos, inicialmente, que a 

medicina em São Paulo e no Rio de Janeiro, de modo geral, além de se dizer contrária 

a essas práticas de cura por diversas razões, também seria contrária a qualquer 

possível explicação científica sobre os fenômenos espíritas, utilizando-se de várias 

estratégias como o discurso através da imprensa para poder reduzir a credibilidade 

do espiritismo. Em nosso entender, tal discurso contra os “fenômenos espíritas” 

ocorreria por motivações como se instalar em um espaço não ocupado pela medicina. 

 

(...) o único desejo, o mais ardente que devamos ter, que o corpo médico 

brasileiro vá espalhar pelo interior o fructo dessa cultura de anos seguidos nos 

nossos hospitais, nas nossas clínicas e,  o que é mais importante, combater o 

que todos nós sabemos que predomina alli -  o curandeirismo fetichista – que, 

ao lado de grandes inconvenientes de ordem moral, que fazem ver no 

curandeiro um indivíduo sempre superior ao profissional competência, traz 

todos os prejuízos decorrentes da entrega de um doente a um indivíduo que, 

positivamente, não tem competência para dirigir o tratamento. 

(ANNAES DA CAMARA,1915, p.858) 

 

Observando essas notícias propagadas através da imprensa temos claramente 

a ideia que as religiões afrodescendentes eram combatidas e vistas com 

desconfiança, tendo seus adeptos muitas vezes associados a comportamentos 

duvidosos de usurpação e roubo. No entanto, isso não fez minar tais práticas que se 

mantiveram resistentes de geração em geração, presente nos terreiros, no 

conhecimento dos pais e mães de santo, nas benzedeiras conhecidas da família e até 

mesmo naquelas avós muitas vezes relembradas em nossa infância, que sempre 

sabia que erva e chá usar para algum malefício. 

As supostas práticas de curandeirismo e charlatanismo também estavam 

inseridas no que era considerado baixo espiritismo, esse termo era muito utilizado em 

fontes médicas e por espíritas kardecistas que criticavam as práticas de origem 
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africana. GIUMBELLI (2003) ao estudar sentença judiciais, documentos policiais e 

reportagens com este termo chegou à conclusão de que tal nomenclatura estava 

associada à criminalização das práticas espíritas, para ele, o alto espiritismo tinha 

intenção de se opor aos ‘’falsos espíritas’’, tal oposição teria sido criada no ínterim das 

atividades doutrinárias da Federação Espírita Brasileira, a qual era orientada pelos 

ensinamentos teóricos de Allan Kardec.  

 

1.4 O Espiritismo Kardecista 

 

É de suma importância ressaltar que, desde o final do século XIX o espiritismo 

de Allan Kardec - pseudônimo do pedagogo francês Hippolyte-Leon Denizard Rivail 

estava crescendo e ganhando novos adeptos, a doutrina surgiu na França no século 

XIX em 1857 com a publicação de O livro dos espíritos contendo os princípios  de sua 

doutrina e a natureza dos espíritos, nesse ínterim, momento onde se vivenciava as 

manifestações positivistas atreladas as ideias de progresso que se desdobravam 

também em solo brasileiro. As obras de Allan Kardec começaram a chegar ao Brasil 

por volta de 1860, ainda em língua francesa. A chegada de obras em francês que se 

deu inicialmente na Bahia e no Rio de Janeiro revelam o tipo de leitor e o grau de 

instrução que a obra exigiria, ou seja, somente uma elite aqui no Brasil poderia ter 

acesso a essa literatura e propagá-la. 

Kardec se interessou pelas chamadas mesas volantes, fenômeno de contato 

com os mortos que surgiu nos EUA no séc. XIX, intrigado com os assuntos fora da 

matéria iniciou seus estudos analisando o magnetismo e os chamados casos de 

sonambulismo, pois o termo médium ainda não era utilizado. 

Buscava avaliar e estudar os fenômenos classificados até então como 

sobrenaturais através da dedução, observação, experimentação e de outras leis da 

ciência para demonstrar a existência do campo material e espiritual55. Lançou em 

1857 o Livro dos Espíritos, onde determinava as leis que regem a relação e a 

convergência entre o mundo material e espiritual, nessa convergência estaríamos nós, 

num duplo aspecto onde se constituiria a alma e a matéria. 

De acordo com HOBSBAWM (1998) o sentimento predominante entre os finais 

do século XIX e início do XX dentro das ciências naturais e sociais do período era a 

 
55 KARDEC. Allan. O livro dos Espíritos, pág.16. 
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crença na inefabilidade do método científico, a chamada ciência positiva operando 

com dados e fatos precisos, ligadas fixamente, as leis de causa e efeito eram a chave 

mestra do período, temas  que recebiam a nomenclatura de supersticiosos e 

especulativos passam a ser desclassificados, a ciência positiva de Comte se 

estabelecera. 

 Os acontecimentos até então encarados como sobrenaturais começam a ser 

explicados dentro de um viés científico, afirmava-se a existência da alma a partir da 

perspectiva reecarnacionista, onde a grande busca é a evolução do espirito. Kardec, 

propõe que o espiritismo fosse uma nova ciência que viria revelar para os homens a 

existência e a natureza do mundo invisível, classificou a doutrina também como uma 

filosofia, visto que ela possuía uma conotação própria de interpretar a vida, também 

acreditava que ciência e religião fossem as duas alavancas da inteligência humana, 

uma revelaria as leis do mundo e a outra as do mundo moral, ambas jamais poderiam 

se contradizer, pois possuíam o mesmo princípio: a fonte divina que tudo cria, Deus. 

Dentro de uma proposta que estava em consonância com a modernidade e que 

partia para a defesa dos discursos atrelados as ideias da República, pregava a defesa 

da cidadania, os direitos de igualdade e liberdade, tais valores estariam vinculados as 

ideias de progresso, essenciais para a   evolução humana. 

O espiritismo de Kardec irá defender e aliar-se as descobertas cientificas e 

sociopolíticas, valorizando o exercício do pensar. Aqui no Brasil, os defensores do 

espiritismo agiam em defesa da República, apresentavam ideias abolicionistas e 

apoiavam o estado laico para que este pudesse garantir o pleno direito de cidadania 

e acesso à educação para a toda população, ser maçom, espírita e republicano eram 

as características de muitos homens públicos no Brasil no início do século XIX.56 

O ideal de salvação do espiritismo consistia em valores atrelados ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do homem necessários a evolução, a ética social 

deveria ser vivenciada de forma cívica, a salvação jamais se cumpriria em ambientes 

ou em uma sociedade que estivesse longe das experiências relativas ao exercício da 

cidadania. Para essa ascensão, os homens necessitariam do trabalho, sendo este, a 

condição necessária para o progresso, já que é força intrínseca ao homem e aos 

desígnios divinos. 

 

 
56 ISAIA, Artur. Cesar. Espiritismo e religiões afro-brasileiras, pg.109. 
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Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental; 

nunca elaborei teorias preconcebidas; observava cuidadosamente, comparava, 

deduzia consequências; dos efeitos procurava remontar às causas, por dedução 

e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma 

explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. [...] 

Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender; 

percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão 

controvertido do passado e do futuro da Humanidade, a solução que eu 

procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias 

e nas crenças; fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não 

levianamente; ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. 

(KARDEC, 2007, p. 299). 

 

 O próprio órgão Oficial da Federação Espírita no Brasil assumia uma 

linguagem muitas vezes codificada, criando um certo imaginário onde se opunha 

monarquia - catolicismo versus república - espiritismo - progresso, A revista O 

Reformador, impresso oficial da Federação existente até hoje elogiava os positivistas, 

que seriam seus aliados na luta contra a religião oficial bem como parceiros na luta a 

favor do inevitável progresso.57 

 

O jornal O Reformador de cunho kardecista, enfatiza por vários momentos a 

defesa em prol da república e aos valores progressistas, tais valores sempre 

estariam e consonância com os desígnios divinos de que presidia, a data 15 de 

novembro de 1889, era saudado como o atestado da entrada do Brasil em um 

estágio superior de vida. 

Nesse ponto, o órgão da Federação Espírita Brasileira aliava as excelências 

República a um trabalho no qual as elites, ‘’as classes esclarecidas’’ deveriam 

assumir seu papel pedagógico com os ‘’menos favorecidos’’ (ISAIA,1999, 

p.115). 

 

 

Aliás, os chamados esclarecidos que deveriam assumir tal papel pedagógico 

se assemelha ao discurso de Kardec, justamente os letrados teriam a missão de 

esclarecer a doutrina para os demais, onde: ‘’Por toda parte a ideia espírita começa 

na classe esclarecida e média, parte alguma começa pela classe inferior e 

ignorante’’58 (grifo nosso). 

Como Isaia elenca, o papel dessa elite intelectual kardecista valoriza o discurso 

do letramento e do conhecimento, segregando a capacidade pensativa e intelectual 

das classes mais pobres tidas como inferiores, já que estes não teriam capital 

intelectual para tal ação. Teria sim, já no começo do século XX, o espiritismo 

 
57 Idem, p.110. 
58 Idem, p.116.  
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encontrado um espaço que era institucional com a criação da Federação Espírita no 

Rio de Janeiro e através da imprensa sendo O Reformador uma das principais fontes 

de divulgação da doutrina, fato é, que a crença possuía condições de espaço e de 

capital para divulgar suas ideias, bem como um grupo que pudesse defendê-las 

através de seus escritos.  

 É sabido também, como veremos através dos escritos de Leal de Souza que 

pobres, mestiços e negros também frequentavam a federação espírita, recebendo  

atendimentos e em contato com  palestras, livros e revistas sempre  divulgados nos 

eventos, no entanto, grande parte das pessoas que detinham maior conhecimento da 

doutrina e que estavam engajados em sua disseminação, seja pela imprensa, ou nas 

sessões kardecistas eram aqueles com determinado capital intelectual e formação 

superior. O conhecimento da doutrina kardecista baseada na evolução humana faz 

relação com parte do pensamento vigente da cidade carioca, nesse sentido, essa 

transmissão do conhecimento espírita ganha certa legitimidade social. 

Não queremos dizer aqui que essas práticas não sofressem nenhum tipo de 

perseguição, as sessões também eram controladas e estavam inseridas dentro do 

curandeirismo e charlatanismo, enfrentavam árduas críticas em torno da área médica, 

que buscava legitimar seu espaço como ciência no Brasil, principalmente no campo 

da psiquiatria e nos estudos da mente humana em geral como a loucura. 

Importante ressalvar que o olhar médico baseado na ciência e o olhar espírita 

baseado no ‘’espírito’’ tornam-se extremamente incompatíveis, por não conceberem a 

ideia de algo que não fosse palpável e concreto. 

Entretanto, como vimos, a doutrina carregava consigo um grupo formado por 

advogados, médicos e professores, Bezerra de Menezes, um médico brasileiro adepto 

do espiritismo via na loucura uma doença que poderia ser a manifestação de um 

desequilíbrio vinculado a fluídos de espíritos obsessores na pessoa a ser tratada.  

 

Segundo os quais o que determina, não a perturbação mental, porque a alma não 

enlouquece, mas a perturbação na transmissão do pensamento, é a interposição dos 

fluídos do espírito obsessor, entre o agente e o instrumento, de modo que fica 

interrompida a comunicação regular entre os dois (MENEZES,2009, p.11) 
 

 

Dessa forma, o espiritismo kardecista buscará também argumentar perante as 

suas práticas fornecendo justificativas que, querendo ou não, estavam em 
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consonância com valores eruditos baseados na experimentação, deduções e na 

ciência. Talvez, este tenha sido um dos grandes motivos da sua aceitação no Brasil. 

Se em certos argumentos a ciência auxilia o espiritismo, segundo Kardec há 

uma diferenciação entre os métodos de ambas. 

 

As ciências vulgares se apóiam nas propriedades da matéria, que se pode 

experimentar e manipular à vontade; os fenômenos espíritas repousam na ação 

de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante não 

se acharem subordinadas ao nosso capricho. As observações, portanto, não 

podem ser feitas da mesma maneira; requerem condições especiais e outro 

ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é 

estabelecer analogias que não existem. A Ciência propriamente dita, como 

ciência, é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo: 

não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, seja qual for, favorável ou 

não, nenhum peso poderá ter. [...] Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da 

alçada da ciência. (KARDEC, 2007, p. 43). 

 

 

Tanto o espiritismo quanto a ciência se submetem a experimentação e a 

investigação sendo complementares, mas o objeto de pesquisa de ambas se tornam  

opostos, nesse sentido, o discurso colocado por Kardec e posto em prática por seus 

seguidores se colocam sobre as questões não materiais e essencialmente espirituais 

não cabíveis a compreensão da chamada ciência vulgar, por isso mesmo, nenhuma 

ciência poderia julgar ou compreender a fundo tais manifestações, embate este 

presente até hoje no campo de discussões sobre a existência da alma e temas 

adjacentes.  

Não é o nosso foco aprofundarmos acerca do espiritismo por ora, mas nossa 

intenção é delimitar esse cenário que se tornara construído durante os anos 20 

tomando como parte das ideais propagadas por essa fé e a forma como ela dialoga 

com os ideais de modernidade disseminadas pelo Estado. Como verificamos 

anteriormente, o início do século será repleto de mudanças e envolto nos desígnios 

que manifestavam os ideais de desenvolvimento, razão e ciência. Nelas, estão 

inclusas as discussões que envolviam também a religião kardecista. 

Mesmo que não de uma forma rápida, o espiritismo kardecista, até então, 

conseguirá se institucionalizar e criar sua Federação, conseguiu ter liberdade para 

divulgar através da imprensa e de revistas suas ideias obtendo adeptos de uma elite 

que possuía capital financeiro e que auxiliou em seu processo de disseminação, 

defendeu a República, as ideias de civilidade e cidadania estando em consonância 
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com os valores propagados de seu tempo, diferente das práticas afro-brasileiras que  

além de não possuírem abertura para adentrar nesse campo de debate pela  imprensa  

e das letras por questões óbvias de cunho sociopolítico, as religiões afro  não 

possuíam o apoio do Estado e das camadas médias da sociedade para que estes 

pudessem ter facilidade tanto para o exercício de suas práticas quanto para a abertura 

em disseminar  seus valores  utilizando-se da imprensa, por exemplo. Os cultos 

umbandistas no início do século estavam concentrados nas regiões periféricas e em 

sua maioria frequentavam as pessoas da comunidade. Como já vimos, havia uma 

parcela da população que era branca e buscava dentro dos terreiros o auxílio para as 

suas mazelas, ao mesmo tempo, sujeitos kardecistas que de alguma forma não se 

habituaram especificamente com a doutrina de Kardec também frequentavam as giras 

de Umbanda. 

O Rio de Janeiro, até então, passara por uma série de acontecimentos 

vinculados a questões de infraestrutura que abordava desde o setor econômico até a 

imprensa, essa última, se tornava incomensurável vínculo de propagação das ideias 

de seu tempo. As relações de trabalho não eram as mesmas, crescia o trabalho 

assalariado nas fábricas e indústrias caracterizadas como uma espécie de modelo 

que pudesse levar os sujeitos ao crescimento humano e a dignidade, já a ciência, 

buscava consolidar seu campo principalmente nos estudos da loucura. As práticas 

afro restava uma certa repulsa e grande dificuldade   para combater as perseguições 

e violências tão comuns em seu tempo. 

É diante desse cenário que nos chama a atenção o papel do poeta, escritor e 

jornalista Leal de Souza, considerado pelos chamados escritores umbandistas o 

primeiro a escrever sobre a Umbanda. Utilizando-se de suas colunas nos jornais A 

Noite e no Diário de Notícias no Rio de Janeiro sua obra nos induz a buscar a 

compreensão de seus argumentos e sua relação com a nova  religião, os inquéritos 

produzidos sobre a Umbanda foram uma grande novidade dentro do campo da 

imprensa que estava acostumada a se referir as práticas afros como negligentes e 

interesseiras, utilizar-se de dois jornais conhecidos na época e utilizá-los em colunas 

diárias para a falar sobre religião afro era inédito. Não temos como comprovar a 

veracidade de que Leal tenha sido de fato o primeiro escritor umbandista, porém, essa 

afirmativa é bastante presente em muitas obras que buscam tratar a origem da 

Umbanda e seu percurso histórico.  
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Para que a recente religião pudesse sair de um cenário de marginalidade era 

preciso falar de seus feitos, dos seus milagres e de que maneira ela atuava na vida 

das pessoas, era preciso acabar com as perseguições, demonstrando que os 

trabalhos exercidos nos terreiros atuavam de maneira positiva, e não apenas isso, 

estavam também compactuando com os mesmos valores progressistas que estavam 

na ordem do dia. 

Leal irá iniciar seu trabalho dedicando colunas diárias para falar das entidades 

umbandistas, suas práticas, valores, e sua maneira de atuação, nos caberá aqui 

realizar um percurso sobre a vida do autor compreendendo sua importância a respeito 

do processo de normatização umbandista, pretendemos analisar a trajetória do autor 

como jornalista e umbandista bem como analisar seus argumentos que visavam tornar 

a crença aceita socialmente buscando-a retirar da marginalidade. 
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2.0 NARRANDO O INVISÍVEL: LEAL DE SOUZA, O POETA UMBANDISTA. 

 

Eu sou preto, meu filho. - Não, Pai Antonio. O senhor sabe mais medicina 

do que eu. Por que fala desse modo? Há de ser por alguma razão. O preto 

velho explicou: - Eu não baixo em roda de doutores. Doutor, aqui só há 

um, que és tu, e nem sempre vens cá. Depois, meu filho, se eu começo a 

falar língua de branco, posso ficar tão pretensioso como tu, que dizes 

saber menos medicina de que eu, disse, numa linguagem, arrevesada, que 

traduzimos.  (DIÁRIO DE NOTÍCIAS 28/11/1932) 

 

Leal de Souza nasceu em 1880, em Santana do Livramento no Rio Grande do 

Sul, filho de Emiliana Leal de Souza e Naurelino de Souza.  

Quando jovem estudou na Escola de Guerra de Porto Alegre em 1898 e na do 

Rio Pardo em 1899. Redigiu quando estudante militar O Boêmio em Rio Pardo, atuou 

como alferes na Campanha de Canudos, como jornalista, foi repórter de A Tribuna no 

Rio de Janeiro, também fora redator-secretário de A Noite e Diário de Notícias e 

secretário de A Nota e a Careta. 

Em Porto Alegre, redigiu A Federação, um dos seus primeiros trabalhos na 

imprensa. Poeta, crítico literário e conferencista usou os pseudônimos de Careta, Vol-

taire, entre outros. Também foi membro da Associação Brasileira de Imprensa 

(MARTINS,1978, p.561). 

 Como podemos observar, não seguiu a carreira militar. Sua personalidade o 

fez sempre questionar autoridades, causando muitas vezes a sua própria prisão como 

relatado no evento que ocorrido em 1889, num conflito com os policiais municipais. 

 

‘’Implicado na curta guerra dos ratos brancos – sanguinoso conflito entre 

alunos e policias – fui, com sessenta companheiros, excluído da Escola, e, 

achando-me preso, travei prazeroso conhecimento com os poemas de Caldas 

Junior’’59. 
 

Combateu inúmeras vezes o governo Borges de Medeiros60 e em 

consequência disso também fora preso. Os momentos da vida militar são lembrados 

por Leal com muita vivacidade e turbulência, pois estivera sempre envolvido com lutas 

 
59 SOUZA,1918 apud TRINDADE,2009, p.226. 
60 Advogado, com a eclosão no Rio Grande do Sul da Revolução Federalista em 1893 que pretendia afastar 
Floriano Peixoto da presidência da República Borges combateu ao lado das forças legalistas, o que lhe valeu a 
patente de tenente-coronel do Exército concedida por Floriano, se tornou chefe do PRR em 1903, maiores informações 
disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/borges_de_medeiros.Acesso em 
19/1/2017. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/borges_de_medeiros.Acesso
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partidárias entre os próprios militares como ele mesmo afirma sobre sua trajetória na 

Escola de Tática no ano de 1899, onde ‘’intervindo como demônios em coisas 

alheias ao nosso oficio, nos atiramos na agressiva confusão da política a nossa 

tumultuosa inexperiência militante’’ ( grifo nosso)61 

 

Eu, simples soldado sem direitos políticos, fui, em muitos atos solenes, o inflamado 

orador oficial do partido inimigo do meu comandante! Multiplicavam-se, agravados 

de dia para dia, os perigosos atritos causados pelo crescente furor da politicalha, e, 

bondosos, acatados professores da consciência estelar de Olavo Barreto Vianna ou 

da superior tolerância de Francisco Sergio de Oliveira, compreendendo as 

circunstâncias do meio e os vivos ímpetos do sangue jovem, apaziguavam com seus 

apelos, e os seus conselhos, a irritação incontida dos chefes e o zombeteiro desdém 

dos comandados. (SOUZA,1918 apud. TRINDADE,2011, p. 229). 
 

 
Nessa vida entre quartéis, conflitos políticos e prisões, nosso autor escrevia e 

criava poemas dentro da estética parnasiana, é assim como ficou conhecido num 

primeiro momento, como um poeta parnasiano. Nesse período em que era jovem e 

militar tinha receio em expor o que escrevia, Júlio de Castilhos62, que era considerado 

seu mestre protetor, o teria aconselhado seguir carreira na imprensa.63 

Ainda no Rio Grande do Sul sempre demonstrou habilidades com a escrita, 

diante da criatividade e da delicadeza de seus poemas, desligou-se do exército 

entrando no mundo da literatura e do jornalismo, seu primeiro trabalho na área foi 

como redator no jornal A Federação de Porto Alegre, que inclusive foi dirigido até 1891 

por Castilhos. 

 No ano de 1900, foi para o Rio de Janeiro onde cursou Direito, mas não 

concluiu. Foi em um Sarau que Leal de Souza foi apresentado por Afonso de Aquino 

a Olavo Bilac, que ouvindo recitar seus versos teria se surpreendido. Bilac não só teria 

lisonjeado o poeta como teria publicado seus escritos na Notícia. Durante uma 

palestra ocorrida na Federação Espírita do Rio de Janeiro, o autor deixa claro a 

relação de amizade existente com Bilac e outras figuras importantes do mundo literário 

como Alcides Maya, Martins Fontes, Humberto de Campos, Coelho Neto, Aníbal 

 
61 SOUZA,1918 apud TRINDADE,2009, p.228.  
62 Participou da fundação do PRR revelou-se um adepto da doutrina positivista, criada pelo francês Augusto 
Comte (1798-1857), tornando-se um dos principais líderes da corrente positivista no meio acadêmico, chegou a 
governar o Rio Grande do Sul no final do século XIX, escreveria e dirigia o jornal A Federação. Disponível em 
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira republica/CASTILHOS,%20J%C3%BAlio%20de.pdf 
Acesso em 19/1/17. 
63 Deputado Anísio Rocha, ao pedir pensão especial para a viúva de Leal de Souza em 1959 revela sobre essa 
relação. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira%20republica/CASTILHOS,%20J%C3%BAlio%20de.pdf
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Teófilo e Machado de Assis. Com esse novo círculo de contatos, participava das rodas 

de conversa, dos jantares e cafés, adentrando cada vez mais em um novo mundo no 

Rio de Janeiro. 

Não só dentro da literatura parnasiana, tornou-se conhecido em distintos 

âmbitos, embora não usufruísse do glamour da Academia esteve presente na extensa 

lista entre os intelectuais que seriam eleitos por um plebiscito através do jornal A 

Imprensa, na tentativa de criar a Academia dos Novos, uma resposta à Academia 

Brasileira de Letras. 

Com sua atuação na imprensa foi considerado o primeiro escritor da 

Umbanda64 e um dos primeiros jornalistas a problematizar e a tratar especificamente 

o tema trazendo explicações a respeito dos fenômenos espirituais e de certas práticas 

ritualísticas. Seu primeiro livro sobre a Umbanda No Mundo dos Espíritos (1925) é 

resultado de todas as suas publicações na coluna do Jornal A Noite que possuía o 

mesmo nome. 

Nessa perspectiva, entendemos como escritor umbandista sujeitos que se 

debruçaram a pensar sobre a crença entendendo suas práticas, ritualísticas, 

historicidade, origem, teologia e significação realizando produções concretas. 

Tais sujeitos revelavam-se como praticantes da Umbanda e poderiam ocupar 

diversas funções, como funcionários públicos, advogados, jornalistas e poetas, a 

exemplo do próprio Leal.  

A partir de tal definição, seus escritos, em cada geração, propuseram manuais, 

orientações e estabelecer limites para a religião. Ao longo de décadas escritores 

iniciaram suas produções a respeito do tema a partir do século XX a citar Emanuel 

Zespo, Teixeira Neto,  W.W da Matta e Silva, Diamantino Trindade, Rubens Saraceni, 

Alexandre Cumino, entre outros. 

Entendemos que suas produções possuem uma função social e trazem consigo 

seus valores e formação intelectual, provenientes do seu meio social. Assim, entender 

esses textos nos ajudam a identificar a relação entre os discursos produzidos, as 

ideias de progresso, a civilidade do século XX e suas discussões atreladas 

intimamente com a doutrina Umbandista. 

 
64 Embora não possamos afirmar que Leal tenha sido o primeiro escritor umbandista tal discurso é frequente 
dentro dessa Literatura Religiosa. Seu nome é citado com frequência em obras de Diamantino Fernandes 
Trindade, Rubens Saraceni, Ronaldo Antonio Linhares,W.W da Matta e Silva, entre outros, lembrando que tais  
afirmações são escritas a posteriori das obras de Leal , sendo mais um motivo para nos debruçarmos sobre essa 
pesquisa entendendo essas construções. 
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Não a essa Umbanda mistificada e misturada com os diversos credos 

fetichistas hoje conhecida no Brasil inteiro. Será uma Umbanda codificada, 

uma Umbanda pura, na qual se aproveitará de todas as religiões existentes na 

terra somente aquilo que for sublime e perfeito (...) 

Quanto aos praticantes dos candomblés e aos que praticam a magia negra, 

estes serão devidamente orientados e instruídos em novas práticas, 

abandonando por completo rituais bárbaros que os identificam. O Espiritismo 

na Lei de Umbanda em sua nova fase, surgirá com o progresso do mundo; 

novos horizontes nos serão apresentados e o mundo marchará de fronte 

erguida na direção do aperfeiçoamento universal. (FONTENELLE,1953, 

p.92). 

 

 

 Leal de Souza escreveu No Mundo dos Espíritos (Inquérito do jornal A Noite- 

1925) O Espiritismo, a Magia, e as Sete Linhas da Umbanda (1933), além de 

conferências como a Transposição de Umbrais pela Federação Espírita Brasileira 

(1924). O escritor também era citado nos jornais, principalmente a respeito das 

práticas umbandistas, e suas vivências em terreiros, como a destacada na crônica de 

Murillo Araújo sob o título de A Descoberta da Macumba para a Revista O Cruzeiro, 

demonstram a hibridez entre a curiosidade e a admiração presente no autor. 

 

Foi com opulento plenilúnio que entramos no terreiro de Pai Quintino. 

Ao luar, as bananeiras pareciam de a uminium. E entre noites negras longe, 

brilhava a choça de muçanga. Iam conosco: Angelus, um poeta do lápis; Paulo 

Torres que ao tropeçar numa corda fez saltar o berro de um bode preto à luz 

da Lua; e Leal de Souza que em seu brilhantismo volume de enquete sobre o 

espiritismo relata a sessão que assistimos. (O CRUZEIRO,20/4/1935.) 

 

 
É a partir desse ponto que buscamos analisar a atuação de Leal de Souza, 

quando jornalista, escreveu sobre diversos assuntos, mas, nossa intenção é discutir  

sua atuação dentro do cenário religioso e analisar de que forma Leal se apropriou dos 

jornais para publicar a respeito do tema espírita, não apenas isso, entender quais 

argumentos eram usados pelo autor em defesa dessa crença, e de que forma  

adentrou nesse campo, de militar buscou um espaço na imprensa e na literatura no 

Rio de Janeiro, com sucesso, conseguiu  fazer parte de uma rede de contato favorável, 

e assim, foi  porta-voz dos cultos de origem afro, mais conhecido na época como 

macumbas.  

Por fim, para entender a relação entre Leal e a imprensa, faz-se necessário a 

priori analisar seu círculo de relacionamentos, suas obras e alguns dos jornais em que 
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trabalhou no início do século XX, para que assim possamos compreender posteriori 

sua atuação no cenário religioso brasileiro. 

 

2.1 Transposição de Umbrais e as experiências com Alcides Maya e Olavo Bilac. 

 

Porque Leal de Souza teria se interessado pelo assunto do espiritismo? Tudo 

pode ter começado através de uma experiência inusitada na vida do autor, pois suas 

vivências são relatadas em 1924, na Conferência Transposição de Umbrais realizada 

pela Federação Espírita Brasileira. Tal relato foi publicado posteriormente na Revista 

O Reformador (1926) e republicada em 1970. 

Alcides Maya no ano de 1911 teria pedido a Leal que morasse com ele na rua 

Buarque de Macedo, nº52. A partir disso, selecionamos alguns trechos que marcam 

essas experiências: 

 

No próprio dia da minha instalação, às dez horas da noite, estando eu no quarto, com 

a porta semicerrada, ouvi que batiam, e convidei: “Entre”. Soaram nítidos passos, da 

porta ao lugar em que me achava, mas, não vendo entrar alguém, supus, 

despreocupando-me, que as passadas fossem no aposento contíguo. Fechei a porta 

do corredor, mas, na que comunicava o meu com o quarto do deputado Marcondes, 

retumbaram violentas pancadas, enquanto a mesa de cabeceira oscilava, inclinando-

se. Tão desprevenido estava eu, que atribuí absurdamente essa inclinação aos golpes 

que imaginava dados sobre a outra face da porta, no quarto de Marcondes. Saí para 

falar ao incômodo vizinho, mas, não o encontrando, pensei que, depois de bater, o 

barulhento havia saído. Deitei-me, e logo, inexplicavelmente, levantando-se comigo, 

a cama ergueu-se do solo. Saltei ao chão, e esse leito, que era de ferro, desceu 

docemente, assentando os seus pés nas tábuas, sem barulho. Não perdi a calma. 

Deitei-me pela segunda vez, e, pela segunda vez, suspendeu-se a cama, pairando.’’ 

(O REFORMADOR,1926, p,24) 

 

Após o evento, Alcides teria confessado ao amigo que o convidaria como 

pessoa de confiança e queria que Leal pudesse constatar o que ele sempre passara 

todas as noites em seus aposentos, ‘’era positivista, dizia Leal, estava em dúvidas 

quanto à realidade de tal inverossimilhança’’65(grifo nosso). Pessoas com 

frequência iam visitar o local e presenciavam certos acontecimentos. A situação atraia 

cada vez mais curiosos e convidados e ninguém exatamente conseguia explicar os 

motivos que se sucediam por todas as noites envolvendo visões, materializações e a 

 
65 Idem, p.24. 
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movimentação de objetos - os acontecimentos começavam na parte da tarde e 

ficavam até altas horas da madrugada. 

Olavo Bilac também citado na conferência teria tido experiências semelhantes, 

as quais seu amigo pôde compartilhar e relatar. 

 

 Em 1915, em junho, nesta capital, pereceu, atingido por uma bala, o poeta 

Aníbal Teófilo. 

 Por esse tempo, eu e Goulart de Andrade, Martins Fontes, Heitor Lima, 

Alexandre Lamberti Guimarães e, não raro, Gregório da Fonseca e Luiz 

Murat, costumávamos jantar diariamente em companhia de Olavo Bilac, em 

qualquer dos restaurantes da cidade, e, uma ou duas vezes por semana, em 

casa de Alexandre, cunhado do poeta. 

 Estávamos numa quadra radiosa de ventura pessoal e evidência literária. Nada 

deixava entrever o próximo desaparecimento trágico de um dos nossos 

companheiros diletos e, inexplicavelmente, alguns dias antes da morte de 

Aníbal, tornou-se pesado, sombrio, enchendo-se de presságios, o nosso 

ambiente. Os nossos jantares, que o talento e o sonho matizavam de alegria e 

de brilho, ficaram, num repente, fúnebres, e as nossas palestras, sempre 

fulgentes e álacres, tornando-se lúgubres, arrancaram, certa vez, à observação 

melancólica de Bilac, esta reflexão augural: – Parece que a morte paira sobre 

nós’’. 

 (...) Nas antevésperas do dia fatal, se me permitis a expressão, jantávamos em 

casa de Alexandre Lamberti Guimarães e, de pronto, encruzando os talheres, 

a face ensombrada, Olavo Bilac declarou sentir-se indisposto, pediu que não 

nos inquietássemos com a sua indisposição e recomendou que não lhe 

fizéssemos perguntas. Ao fim do jantar, chamando Alexandre e outros dos 

seus amigos, disse-lhes o poeta: - Eu vi, repentinamente, naquele canto, o 

Aníbal cair ensanguentado. 

  E, aflito, enquanto Aníbal, na sala próxima, conversava com uma senhora, 

Bilac afirmava: 

 – Vejo-o, de novo, naquele canto, caído e ensanguentado. 

                                                                       (O REFORMADOR, 1926, p.25) 

 

Aníbal estava no evento junto com os poetas envolvidos na chamada 

Sociedade dos Homens das Letras que acontecia no salão nobre do jornal do 

Comércio. Nesse espaço, realizava-se a Hora Literária organizada por essa 

sociedade. Na tarde do dia 19 de junho de 1915, durante o evento que contava com 

a participação de muitos jornalistas e poetas, Aníbal foi morto a tiros por um inimigo 

declarado seu, o escritor Gilberto Amado. A visão de Bilac teria se cumprido, três dias 

depois. 

Essas são apenas algumas das várias experiências relatadas por Leal e nos 

mostram questões que até então para nosso poeta não teriam explicações: Alcides 

Maya e Olavo Bilac não buscaram se envolver diretamente com aspectos religiosos, 

talvez tivessem receio de se envolver com o tema até porque eram figuras 



52 
 

 

extremamente conhecidas, ambos pertenciam a Academia. No entanto, Jorge Rizzini 

na obra Escritores e Fantasmas afirma que os poetas Bilac, Luís Murat e Coelho Neto 

teriam se convertido ao espiritismo. (RIZZINI,1978). 

 Leal era instigado pelos acontecimentos e provavelmente através dos seus 

instintos jornalísticos buscou entender os fenômenos dentro do espiritismo iniciando 

uma nova jornada perambulando entre os vários locais com sessões espíritas na 

cidade carioca; tal ato gerou várias produções em jornais conhecidos na época como 

A Noite nas crônicas descritas em No Mundos nos Espíritos o que se tornara mais 

tarde seu primeiro livro com abordagem espírita. 

 É interessante notar que o poeta nasceu provavelmente dentro da classe 

média, teve contato com boa literatura, tornando-se amigo de grandes literatos - não 

podemos nos esquecer que sua participação no relato em Transposição de Umbrais 

ocorreu na sede da Federação Espírita do Rio de Janeiro, sendo publicada pelo O 

Reformador, logo, de orientação kardecista. 

Não conseguimos identificar o percurso do autor para que este se enveredasse 

para o caminho da Umbanda. Por outro lado, segundo Ortiz, o kardecismo buscava 

se desvencilhar de toda conotação miserável ou negra que poderia associá-lo ao 

baixo espiritismo. Geralmente, espíritos de pretos velhos e caboclos não podiam se 

manifestar em uma mesa espírita, pois tais entidades jamais poderiam ser 

consideradas como um espírito de luz, já que em contrapartida o ‘’perfil’’ dos espíritos 

que se manifestavam nas mesas kardecistas eram sempre os de padres, freiras, 

médicos ou um sábio qualquer - como já citado - demonstrando severamente um 

caráter de segregação.  

Quando uma entidade não estava em concordância com essas normatizações, 

não fazendo parte desse estereótipo, era convidado a se retirar, fazendo com que o 

médium (indivíduo que realiza a mecânica de incorporação com a entidade) buscasse 

seu desenvolvimento espiritual dentro dos terreiros, pois não poderia manifestar os 

guias que muitas vezes ‘’carregava consigo’’. 

 

‘’ Sabe-se que Benjamim Figueiredo, contador, neto de franceses, foi um dos 

primeiros kardecistas a iniciar o movimento de empretecimento. A avó trouxe 

o kardecismo da França, o que faz com que ele inicie sua vida religiosa 

trabalhando na mesa’’. Acontece, no entanto, que Benjamim recebe o espírito 

do Caboclo Mirim, índio brasileiro, o que lhe impossibilita de continuar seu 

trabalho com os kardecistas, que recusam esse gênero de espírito por 

considera-lo por demais impuro para desenvolver o progresso da humanidade. 
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Ele abandona, pois, a mesa e funda, em 1924, a Tenda Espírita Mirim, no Rio 

de Janeiro. Neste novo centro, sob a orientação do Caboclo Mirim, ele poderá 

praticar a caridade de uma forma mais brasileira, isto é, próxima das camadas 

baixas da população. (ORTIZ,1988, p.43). 

 

 

 O autor também elenca, através de sua pesquisa, que havia uma elite 

umbandista que realizava um grande esforço em canalizar a religião, formados por 

militares, médicos e advogados, pois conseguiam auxiliar os chefes de terreiros em 

casos judiciais, registros oficiais em cartório e na contratação de um advogado. Tais 

sujeitos, acabavam tornando-se porta-vozes da religião,66 como foi o caso de Leal de 

Souza. Sabemos que participação da elite branca sempre ocorreu praticamente em 

todas as manifestações consideradas afro desde o período colonial, mas, é 

imprescindível notar que esse grupo de alguma forma não se integrou no kardecismo 

e inseriu-se nas práticas umbandistas, contribuindo, assim, para a institucionalização 

da religião e delimitando um papel que não era secundário. 

 

2.2 O escritor jornalista e as necessidades de uma imprensa emergente.  

 

O processo de modernização dos anos 20 vivenciado no Rio de Janeiro refletiu-

se também na imprensa, fazendo com que a forma de se fazer jornalismo se 

modificasse. 

Nessa perspectiva, as técnicas de impressão se modernizam, as divulgações 

cresceram, surgindo uma variedade de jornais, folhetins e revistas que buscavam 

atender uma demanda de leitores que queriam saber o que se passava em sua cidade 

e em seu país - sempre atentos às notícias de seus interesses.  

Como função, a imprensa vem atender as necessidades dessa cultura letrada, 

sustentando muitas vezes suas ideologias, escrevendo pelo gosto da média da 

população para fins lucrativos, dando todo o suporte necessário para a burocracia 

estatal e industrial que estava em voga. (SILVA,2013). 

Através dessa nova imprensa, consolida-se a profissão do jornalista, no entanto 

essa questão deve ser problematizada visto que tal aspecto ocorre dentro de uma 

relação dialética que perpassa por modificações dentro do fazer jornalístico. 

 
66 ORTIZ, Renato. A Morte Branca do Feiticeiro Negro. São Paulo: Brasiliense,1988, p. 45. 
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A grande maioria dos jornalistas eram escritores e grandes literatos, Lima 

Barreto, Olavo Bilac, Leal de Souza, Machado de Assis, entre outros. Exerciam 

trabalhos em jornais, sendo que muitos deles se tornaram conhecidos através de 

trabalhos exercidos na imprensa. No que tange aos escritores, estes viam na 

imprensa um local para exercerem seu trabalho, pois era uma área de atuação de 

intelectuais que não viam espaço nas profissões liberais e nem na política. Marialva 

Barbosa ao analisar a figura do escritor identifica que no jornalismo havia uma busca 

por ascensão profissional, faziam do jornalismo um lugar de conhecimento, onde 

buscavam notoriedade, se afirmando enquanto literatos. (BARBOSA,2000).  

Não obstante, essa relação entre o escritor e o jornalista necessitou de alguns 

ajustes, porque já não se poderia levar mais a vida de um escritor livre. Os escritores 

que eram comprometidos com a arte, as quais não possuíam regras e viam na 

literatura uma atividade errante usufruindo de uma certa aura de leviandade e de 

boemia, vão perdendo espaço, a imprensa cobrava uma escrita mais padronizada, 

mais racional e informativa.  

Ocupando os salões literários, ganhando uma aura de trabalhador os que não 

estavam dispostos a seguir essas normas certamente seriam marginalizados, como 

assim fora com Lima Barreto, o que não o impediu de realizar trabalhos com extrema 

criticidade, tanto a respeito dos bastidores no jornalismo como também sobre a 

política brasileira. 

 Tanto a vida como escritor boêmio quanto a de um escritor jornalista não eram 

feitas de puro glamour, haja vistos que nesse período não possuíam direitos autorais, 

muitos menos leis trabalhistas que lhe garantisse direitos. 

 

A passagem do século XIX para a XX marca, como em nenhuma outra época de 

nossa história literária a institucionalização de uma estética por meio da afirmação 

profissional de escritores jornalistas que sediados em instituições de peso, como 

alguns órgãos da imprensa e da Academia agiam no duplo sentido de prestigiar a 

profissão de jornalista e valorizar a atuação do escritor (SILVA,2013, p.85). 

 
 

Portanto, há uma relação intrínseca entre a literatura e o jornalismo e a 

influência desse último foi decisiva - inclusive, para a criação de novos gêneros como 

a chamada crônica ou modificando textos já existentes como no romance. Nesse 

sentido, propiciava-se a oportunidade ao escritor acadêmico consagrar-se dentro da 

publicidade e da promoção, embora pudesse desvalorizá-lo esteticamente 
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restringindo sua liberdade de escrita. É nesse contexto de tantas mudanças que Leal 

de Souza, assim como muitos, vai exercer suas experiências dentro do jornalismo.  

Busquemos então analisar a atuação no jornal A Noite, e, posteriormente, no 

Diário de Notícias. Ambos jornais tinham colunas específicas sobre o tema da 

Umbanda escritos por Leal, e, para que pudesse escrever sobre um tema que era 

muito subjugado, que sofria preconceitos, sendo encarado de forma polêmica, não 

nos resta dúvidas de que o autor provavelmente tinha uma boa articulação e 

proximidade com a rede de sociabilidade desses jornais. Tendo por base que ele foi 

um dos primeiros escritores a falar abertamente sobre o assunto na imprensa, 

dedicando-se diariamente a textos sobre as práticas espíritas, usando desse recurso 

para propagar explicações a respeito do Espiritismo de Umbanda. 

Sua primeira experiência falando sobre espiritismo ocorreu no jornal A Noite, 

periódico diário e vespertino que havia sido inaugurado em junho de 1911. No início 

de sua inauguração, o jornal se definiu dentro de uma linha política oposicionista ao 

governo de Marechal Hermes da Fonseca, sua posição era de apoio ao grupo civilista 

que havia auxiliado na candidatura de Rui Barbosa à presidência da República, pois 

o vespertino costumava realizar críticas que promoviam muitas vezes a retirada à 

força das oligarquias no poder, tais ações geraram prisões e suspensões de seus 

diretores.67 

No período de 1924, período esse em que nosso autor escreve as colunas No 

Mundo dos Espíritos, o jornal A Noite passara por um momento de transição, tendo 

uma mudança de direção. A partir disso, Geraldo Rocha fez com que a linha política 

do jornal mudasse completamente, de oposicionista para apoiador irrestrito das 

oligarquias.  

 Suas experiências nem sempre foram tão afortunadas, pois, assim como 

muitos escritores, ele sentiu na prática as relações de poder exercida no jornal. Além 

disso, o século XX marca a ideia de jornalismo empresa, com interesses muito bem 

definidos - vale lembrar que quem estava nos bastidores e no comando desses jornais 

de grande nome era uma elite que buscava se favorecer tanto politicamente quanto 

economicamente. 

 
67Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/NOITE,%20A.pdf. Acesso 
em 16 de junho de 2018. 
 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/NOITE,%20A.pdf
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Já por volta do ano de 1925, Geraldo Rocha, que presidia no país o grupo Brasil 

Railway Company, assume o jornal A Noite e convida Diniz Junior conhecido poeta 

na época para ser o diretor do vespertino. 

Nesse ínterim, o jornal tinha a proposta de inovação e buscou algumas 

alterações, como a própria fisionomia da sua primeira página, enchendo-a de longos 

artigos e retirando os anúncios de emprego, como era de praxe para a maioria dos 

jornais da época. (NETTO,1978). 

No ano de 1928, estava em andamento um projeto da A Noite para o 

lançamento de uma revista, a Noite Ilustrada. Leal de Souza que até então era 

secretário do jornal passou a ser incumbido para os ajustes e lançamento do edital. 

Assim, Carvalho Netto, em sua obra Norte Oito Quatro, relata que o poeta foi  indicado 

para ocupar a secretaria do vespertino, assumiu o cargo, mas logo foi informado que 

não receberia nada a mais por isso, manteria seu salário mesmo realizando uma nova 

atividade: ‘’Naquele tempo, porém, trabalhador de qualquer categoria braçal, ou 

intelectual, estava inteiramente sujeito ao arbítrio patronal, não havia nenhuma lei de 

proteção ao empregado’’ (NETTO,1978,p.241). 

 Leal teria tentado retomar seu posto como secretário, mas, segundo Geraldo, 

não teria terminado seus trabalhos para o lançamento da Revista. 

A Noite era símbolo de prosperidade e, erguido na praça Mauá, tinha vinte e 

três andares, tornou-se uma imponência arquitetônica que para época era um marco 

na cidade. Contava com uma estrutura interna da melhor qualidade, patrocinava 

variados eventos culturais na cidade, entre eles, o concurso de Miss Brasil em 1930. 

O jornal fora avisado de que as representantes dos países da Itália e Portugal 

não tiveram autorização para participar do concurso de miss no Brasil, coube ao 

diretor do jornal Diniz Júnior viajar para a Europa, na tentativa de convencer seus 

respectivos governos a mudarem de ideia. 

Dias após ter ocorrido a viagem, Geraldo, proprietário do jornal, teria alertado 

Carvalho Netto de que A Noite estaria infringindo a lei, realizando um ato de violação. 

Diniz estava ausente e seu nome se mantinha estampado no cabeçalho do Jornal 

como responsável pelas notícias, o vespertino corria sérios riscos sendo necessário 

mudar o nome do diretor. Diante da situação, nomeou Leal de Souza como 

responsável e seu nome passa a ser inserido dentro do cabeçalho. 

 Continuou no exercício do seu cargo sem interferir nos textos da redação. 

Limitava-se a escrever artigos políticos, mas por ordem de Geraldo e diante da 
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situação cada vez mais tensa em decorrência dos resultados divulgados pela disputa 

presidencial que apontavam como vencedor Júlio Prestes Leal tinha que publicar. No 

acirramento dos ânimos surgiram as ameaças à tranquilidade pública. Avançava o 

ano 30. Os jornais digladiavam-se numa troca violenta de acusações, cada qual 

empenhado em proclamar vitorioso o seu candidato. (NETTO,1978).  

Geraldo, teria realizado uma campanha feroz contra os políticos da Aliança 

Liberal, permitindo notas cada vez mais impetuosas o que teria desconfigurado o 

jornal totalmente. 

 

Não era jornalista, não tinha formação jornalística, embora não se lhe pudesse negar 

inteligência. Sua mentalidade era de homem de negócios. De péssimos negócios 

talvez. Desvirtuava sempre a função jornalística para atingir seus objetivos pessoais 

sem querer enxergar o risco em que punha o conceito e a popularidade que a A Noite 

desfrutava no país. (NETTO, 1978, p.250). 

 

Leal, escrevendo somente aquilo que Geraldo lhe indicava, começou a atrair 

para si aversão dos políticos ligados a Aliança Liberal - logo ele, gaúcho, ex- militar e, 

ao que tudo indica, inclinado na defesa desse grupo. Carvalho Netto, até então 

secretário do jornal, confessa que muita insensatez teria sido dita, mesmo alertando 

Geraldo nada o fazia mudar de ideia, tinha relações com políticos da oposição e 

acreditava que a chamada Revolução jamais aconteceria, defendia a candidatura de 

Prestes. Os jornalistas buscavam saber o que se passava através de boletins 

clandestinos que circulavam pela cidade, onde anunciavam o êxito das forças 

revolucionárias em toda parte ‘’meu saudoso amigo Rodolfo Motta Lima, redator do 

Correio da Manhã, foi quem me levou o primeiro boletim do General Góes Monteiro, 

captado por um operador do Telégrafo Nacional’’ (NETTO,1978, p.235) Geraldo só 

tinha as informações oficiais. 

Nessa tensão sobre quem ocuparia a presidência foi deflagrada a marcha do 

Exército, não havia outra opção senão fugir. Geraldo busca refúgio em Minas Gerais, 

a Leal, foi pedido que fugisse, estava inteiramente comprometido com a situação, seu 

nome estava como responsável pelo jornal, mas não fugiu, comparecia a redação e 

depois saia sem deixar endereço, resguardava-se de todas as formas, ‘’não dormia 

nunca no mesmo lugar. Disse-me que estava vivendo como judeu errante68’’ 

(grifo nosso). 

 
68 Idem, p.258. 
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Devido as várias notas contra a suposta revolução de 30, o jornal sofreu grande 

depredação e foi incendiado ficando impossibilitado de funcionar. O vespertino estava 

comprometido com a violência sofrida, desgastado pelo apoio dado as oligarquias, e, 

somado a isso, A Noite estava endividada por conta do recém prédio construído e de 

todo novo maquinário adquirido e já parcialmente perdido. 

Leal recebeu dias depois uma visita no escritório, representantes do exército 

queriam satisfações do responsável pelo jornal a respeito de um artigo em que 

acusava o capitão Leopoldo Nery da Fonseca e o tenente Carlos Chevalier. Por conta 

da nota desafiaram Leal para um duelo, teria que combater um por um que estava ali 

presente caso saísse vivo do primeiro combate. 

A sorte é que Geraldo mesmo foragido e com proteção de vitoriosos da 

Revolução conseguiu intervir na situação, parentes e amigos do dono do jornal 

resolveram a situação de maneira que ficasse honrosa para os militares69. Geraldo 

tinha em seu círculo pessoas influentes que defendiam a suposta revolução e que se 

apropriara disso para se proteger. Após todo esse tumulto político e por ter conseguido 

ser solto com ajuda de pessoas influentes, Geraldo Rocha, assume uma confissão de 

dívida referente ao vespertino, levando- o a perder todos os seus bens e a totalidade 

de suas ações do jornal.70 

Esse acontecimento nos mostra que Leal mesmo contra sua vontade ficou à 

mercê dos interesses do proprietário do jornal que tinha envolvimento político e usava 

da imprensa para anunciar notícias que fossem favoráveis à determinado grupo 

político publicando apenas alguns fragmentos bem parciais das notícias que se 

sucediam para a população, revelando o jogo de interesses e omissões no fazer 

jornalístico, em pouco tempo, especificamente após dois anos, Leal já estava 

escrevendo novamente sobre a Umbanda, mas agora no Diário de Notícias, o que 

analisaremos posteriormente. 

 

2.3 Na busca do feitiço; a pluralidade afro-religiosa no Rio de Janeiro. 

 

 
69 Carvalho Netto não entra em detalhes quanto as acusações referentes a tais militares bem como qual seria o 

acordo e negociação para que o tal duelo não acontecesse. O autor pode conviver diretamente com Leal de 
Souza fazendo parte da equipe do jornal, nos trazendo informações dos bastidores da imprensa. 
70 Disponível em: https://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-noite/. Acesso em 17 de junho de 2018. 

https://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-noite/
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No Mundos dos Espíritos foi um Inquérito que se auto intitula como crônicas  

narrativas que Leal relatara no jornal A Noite descrevendo as sessões espíritas 

praticadas na cidade carioca a partir de janeiro de 1924, a proposta de acordo com o 

autor foi compreender a manifestação dos espíritos buscando ser isento, segundo ele, 

de qualquer julgamento a respeito desses eventos. 

Os objetivos das sessões era realizar a cura física e espiritual bem como tratar 

casos de desobsessão, realizar materializações e psicografias. Para que isso pudesse 

ocorrer, espíritos de homens e mulheres se manifestavam nos médiuns fazendo o 

contato entre o mundo material e espiritual, sendo que, em alguns casos poderiam se 

utilizar de tabuleiros, copos e o famoso psicotelêmetro71. 

Leal, percorreu por vários bairros cariocas, são inúmeros casos e trabalhos 

realizados ao longo da sua produção dentro do jornal, em suas descrições nota-se 

que não havia uma uniformidade nessas sessões, elas ocorriam de acordo com as 

ordens dos chefes ou presidentes dos estabelecimentos, percebe-se praticamente em 

todos os trabalhos características das chamadas sessões de mesa, entretanto, muitas 

casas alternavam trabalhos de acordo com o dia da semana que variam de grupo de 

estudos até uso de magia branca72, os grupos de estudos  nem sempre eram abertos 

ao público,  há menção de várias situações de trabalhos que  ocorriam dentro de 

residências, aconteciam entre amigos íntimos e familiares que possuíam vínculo com 

o espiritismo, demonstrando que não havia essencialmente nos locais uma fachada 

trazendo a informação dos trabalhos, geralmente, a chegada da clientela se dava por 

indicação. Nas narrativas havia locais pequenos onde frequentava menos de dez 

pessoas por sessão, em outros, o número chegava até setecentos.73 

 

(...) perguntamos a um transeunte se era pública a sessão espírita celebrada no 

prédio n.502. 

--- Era e é pública, mas como a polícia já bateu aí, eles não deixam entrar 

qualquer um. É bom ir com certo cuidado. 

                                                                  (SOUZA.2012, p.212). 

 

 
71 Leal não informa o nome do criador deste aparelho para preservar seu nome, mas revela que seu criador era 
um dentista que havia elaborado o aparelho para provar a sua mãe que o contato com os espíritos não existia, 
mas o efeito segundo ele foi ao contrário. Tal aparelho é formado por um disco contendo as letras do alfabeto e 
que funcionava juntamente com uma espécie de ponteiro conectado a energia elétrica. 
72 Um exemplo era o Centro Irradiante que segundo o autor mesclava espiritismo com ocultismo, havia dias 
específicos para trabalhos de caridade, exercícios de concentração e as chamadas sessões de magia branca que 
ocorriam de maneira fechada, ver em: SOUZA, Leal de. No Mundo dos Espíritos. Inquérito de A Noite. Editora 
Conhecimento: São Paulo,2012, p.56 
73 Idem, p.62. 
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A sessão ocorrida nessa casa chamava-se Divino Sabbat. Lá foi narrado o 

momento em que pessoas com feridas abertas e dores de cabeça passavam por uma 

entidade que usava água e a fumaça de um charuto para praticar a cura, ato muito 

comum na Umbanda. 

Na maioria das sessões narradas homens e mulheres sentam-se a mesa 

iniciando preces e orações bem como leituras do evangelho segundo o espiritismo, 

obra famosa de Allan Kardec. Mesmo que cada casa pudesse ter uma espécie de 

roteiro o momento da manifestação dos espíritos era a mais esperada. 

Nos chama a atenção o seguinte fato: existe a descrição nas sessões que 

certas entidades se apresentavam como índios, a atualmente famosa linha de 

caboclos da Umbanda, também acontecia as manifestações de pretos velhos, todavia, 

dentro das narrativas realizadas por Leal são poucos os casos em que isso ocorria. 

Nem todos os trabalhos em que existia a presença dessas entidades são 

caracterizados como baixo espiritismo pelo autor, há sessões narradas onde os 

caboclos se manifestam junto as suas falanges realizando grandes trabalhos de cura. 

O terreiro de Pai Quintino é um exemplo de mescla do espiritismo com a feitiçaria, 

sendo utilizados nessa ocasião o uso de giz (pemba), cachaça, pólvora e imagens de 

santo, ao mesmo tempo em que se reza, canta para Oxalá74 e para Ogum.75 

Embora o terreiro colocado pelo autor  como de macumba, associando o termo 

as práticas de feitiçaria não se identifica no documento nenhuma atividade que de 

alguma forma viesse a prejudicar alguém, há a menção de uma manifestação 

colocada pelo autor como baixo espiritismo, os médiuns do local ‘’faziam trejeitos e 

caretas, piscando os olhos, estendendo o beiço e assoviando, começavam a 

pular, gingando e requebrando-se, na imitação entusiasta das danças e saltos 

dos índios do carnaval’’ (grifo nosso).  

Esse tipo de manifestação assim caracterizado estava para Leal mais 

assemelhada a uma encenação do que propriamente uma conexão espiritual. Em 

outro momento: 

 

A mulata começou a mover com os ombros, em requebros e passou a bater 

com as mãos espalmadas no chão. A poeira, batida cadentemente, subia em 

nuvens, espalhando-se pelo ar, e a cabeleira da dançarina genuflexa, 

 
74 Oxalá é um orixá muito cultuado na Umbanda e no Candomblé, sincretizado no Brasil com a figura de Jesus 
Cristo. 
75 Ogum é cultuado como o orixá do ferro, da guerra e da coragem, sincretizado com São Jorge. Em visita a esse 
terreiro Leal presenciara uma festa de Ogum que se encerraria às quatro da madrugada. 
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desprendendo-se, varria o solo e resvalava sobre o fogo das velas. Depois, 

levantada por dois homens, a mulher, braços caídos, pernas rígidas, a face e 

aparecer horripilante por entre o véu dos cabelos, ficou a cambalear volteios, 

dançando sem consciência até o raiar da aurora. (SOUZA,2012, p.149.) 

 

Em uma dos seus textos narra um episódio intitulado de ‘’Gentilezas de 

entidades bem-educadas’’, nessa experiência, manifestaram-se de maneira tranquila 

e bem articulada algumas entidades que dominavam grande sintaxe verbal e 

dissertavam de maneira sagaz sobre a vitória do espiritismo.76 

As manifestações dentro dos terreiros assim mencionados como macumbas 

possuem grande singularidade que fazem parte da especificidade do culto, há 

batuques, tambores e cantos. Em muitos momentos os médiuns parecem até mesmo 

dançar, processo familiar inclusive na atualidade. 

Nesse sentido, quando observamos tais análises colocadas pelo autor em se 

tratando das comparações entre trabalhos de macumba e sessões espíritas 

acreditamos que este se atém aquilo que podemos chamar de estranhamento. O 

estranhamento proporciona ao indivíduo uma inquietação indagadora, possibilitando 

sensibilidade para compreensão de outras formas de representar, definir, classificar, 

organizar a realidade e o cotidiano. (GINZBURG,1997, p.23) 

 Acreditamos que este tenha sido um dos impulsos para que Leal pudesse 

buscar analisar as manifestações com elementos afros que ainda nem possuíam o 

nome de Umbanda, na intenção de compreender melhor o seu sentido dessas 

religiosidades  que se manifestavam. 

 No terreiro, havia muita procura de pessoas que visavam tratar casos de saúde 

e sobre seus negócios, Quintino, o pai de santo de uma das casas trabalhava com o 

Pai Raphael de Umbanda, espírito de um ancião que vinha de Angola para ajudar a 

clientela necessitada. Novamente o termo Umbanda aparece, mas ainda sem 

conotação de religião. 

Não apenas de sessões vivia o espiritismo, muitas casas realizavam trabalhos 

sociais que auxiliavam crianças e adultos carentes das mais variadas formas, não 

sendo exigido a crença na doutrina, atuavam em muitos casos como uma espécie de 

centro de atuação intelectual. 

 

 
76 SOUZA, Leal de. No Mundo dos Espíritos, Editora Conhecimento: São Paulo,2012, p.100. 
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Entre as crianças ali internadas, duas, pelo menos, já haviam sofrido desditas 

públicas, descritas pelos jornais e pesquisadas pela polícia. Uma era uma 

menina que comia terra e, por não poder trabalhar com o vigor das pessoas 

adultas, tinha os dedos queimados a ferro em brasa pelo instinto feroz de sua 

própria mãe. Outra era aquela a quem se atribuíam os fenômenos reputados 

mediúnicos, ocorridos em uma casa da rua Voluntários da Pátria e noticiados 

pela imprensa. (SOUZA,2012, p.72) 

 

 

Nesse período, já existiam algumas federações espíritas como a Federação de 

Niterói e a Fluminense não havendo menção se ambas estavam diretamente ligadas 

à Federação Espírita do Rio de Janeiro, realizavam trabalhos de última hora auxiliando 

na distribuição de roupas, alimentos e até mesmo dinheiro, ajudando a manter alguns 

pensionistas, pessoas pobres dos mais variados credos religiosos. Na Federação do 

Rio de Janeiro até tratamento dentário era realizado. 

 Seja nos prédios ou dentro dos terreiros a clientela era variada, a 

movimentação da cidade grande e moderna reflete no transitar de pessoas 

independente da classe social ou cor da pele. Pessoas de boas finanças chegavam a 

realizar tratamento médico no exterior sem sucesso e recorriam aos trabalhos da 

Federação e se julgavam melhores da doença. 

 

(...) mulheres de diferentes idades e condições, ocupando as duas seções. 

Sentamo-nos, solitários entre senhoras, não obstante observamos a indicação 

do cartaz. Perto de nós, com o queixo sobre o peito, uma negra velha dormia, 

roncando. De quando em quando, chegava nova pessoa e, ou seguia pelo 

corredor formado pelas duas filas de gabinetes de madeira e tela de arame, ou 

estacionava no guichê, onde líamos ‘’tesouraria’’, mas no qual só víamos 

entregar embrulhos. (SOUZA,2012, p.86). 

 

Da mesma maneira, havia o frequentar de pessoas bem vestidas e de boa 

condição social nos terreiros, atravessavam morros, paravam nos becos para terem 

seus pedidos atendidos. 

Independente do bairro ou do local conforme as pessoas são ajudadas e tem 

seus pedidos atendidos vão a comunicar os demais, e assim, tais sessões vão 

ganhando fama. 

Era muito comum a presença de militares, marinheiros, funcionários públicos, 

professores e políticos. Fazia presença crianças, donas de casa e operários de forma 

geral demonstrando a pluralidade desses ambientes. Obviamente, dependendo da 
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localização havia maior ou menor número de grupos distintos, mas isso não anula a 

ideia de movimentação nesses espaços.  

Se por um lado existe registros de pessoas bem quistas buscando auxílio nos 

tratamentos espíritas de saúde, por outro, os mais pobres o faziam por não 

conseguirem tratamentos dentro da saúde pública, permeando uma variável entre sua 

condição social e sua fé. Prandi, que se colocou sobre as questões religiosas 

brasileiras e cultos afrodescendentes comenta que as macumbas dariam origem a 

Umbanda, ela teria sido a religião dos pobres e marginalizados que se fixaram no Rio 

de Janeiro em oposição aos cultos similares baianos onde se enxerga uma tradição 

originalmente africana.  

Macumba seria um termo usado em São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste 

quando se faz referência as religiões dos orixás. Para ele, há um consenso entre 

pesquisadores e sociólogos de que o espiritismo da Umbanda vai adquirir um caráter 

mais consolador e amparador para os sofrimentos e moléstias, penetrando nas 

classes mais baixas onde se associa a outras práticas mágicas. (PRANDI,1991, p.51). 

Destaco aqui um problema pertinente no que tange a questão social e a falta 

de investimentos públicos no início do século XX, os ideais de modernização e de 

saúde pública certamente não davam conta em atender a população carente que sem 

muita opção estaria recorrendo aos terreiros na busca da cura. 

Enquanto tínhamos grandes projetos de higienização, construção de edifícios, 

modernização das fábricas, estas, ficavam apenas na região central não atingindo as 

regiões periféricas do Rio de Janeiro. 

Nas escritas desse inquérito, segundo ele, não procurou apregoar verdades, 

nem revelações sobre um alfabeto entre vivos e mortos, buscou através dessas 

sessões mostrar umas das faces mais estranhas e alucinantes da cidade do Rio de 

Janeiro, onde entre templos, igrejas e terreiros os vários refúgios de comunicação com 

os mortos se manifestavam. 

Descreveu terreiros, registrou passes e sessões de cura, remetendo ao grande 

valor da reportagem, que servia de interesse tanto dos curiosos como aqueles que 

queriam maiores explicações sobre as variadas formas de espiritismo. 

Entretanto, acreditamos que toda escrita não é isenta de uma ideologia, os 

escritos de Leal refletem o seu meio e suas redes de contato, acreditava no espiritismo 

e buscava também respostas a respeito dos acontecimentos que teria vivenciado, 



64 
 

 

como intelectual, poderia estar usando a imprensa para propagar determinada ideia a 

respeito do tema. 

Entendemos, também, que toda obra literária, qualquer que seja sua natureza 

e qualidade é engajada, pois é portadora de uma visão de mundo situada em um 

determinado tempo e espaço, sempre impregnada de uma posição e de uma escolha, 

portadora de uma visão do mundo77. 

Nesse sentido, toda obra procura defender sua ideia e seu ponto de vista, 

sendo de suma importância identificar dentro da objetividade e da subjetividade o 

contexto em que emerge essas produções, compreendendo o seu sentido. 

Entendemos como escritor engajado aquele que assume compromissos com a 

coletividade, conforme Denis Benoit78, escrever é um ato público no qual se empenha 

toda uma responsabilidade e uma direção, logo, a direção e responsabilidade de Leal 

de Souza é a de se posicionar a favor da Umbanda, demonstrando a importância 

dessa religião e o quanto  ela merece o seu espaço, estaria ele participando por opção 

conforme as suas concepções profundas e assumindo os riscos da ação, com relação 

à vida social e religiosa de seu tempo. 

Em relação ao público leitor atingido pelos escritos de Leal podemos 

compreendê-los como elementos ideológicos transformáveis, os quais são maleáveis 

à informação (GRAMSCI,1968, p.163), obviamente, não entendemos esse processo 

de uma forma engessada, mas sim, dentro da particularidade de cada sujeito, onde 

existem suas variáveis. A maneira como as informações são absorvidas pelo público 

leitor, bem como as divergências de opinião publicadas em outros meios de 

comunicação, como nos jornais espíritas kardecistas por exemplo, não devem ser 

deixadas de lado. A Noite como um vespertino importante para a época com certeza 

foi instrumento importante para a expressão da pluralidade espírita no Rio de Janeiro. 

  No encerramento desse inquérito, Leal deixa claro que sua intenção é a de que 

cada leitor da forma como pode deve formar seus juízos e tirar suas conclusões. Dizia 

ter uma opinião, mas explaná-la naquele momento através da coluna de um jornal por 

ele escrito quebraria a prometida neutralidade, que até então estava rigorosamente 

mantida. Não acreditamos que haja essencialmente uma neutralidade em seu 

discurso, já que percebemos em sua fala a forma como demonstra os resultados e a 

 
77 BENOIT, Denis. Literatura e Engajamento: de Pascal a Sartre. São Paulo: Edusc,2002, p.36. 
78 Idem, p.31. 
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eficácia de muitos tratamentos de cura, inclusive, dando ênfase na quantidade de 

médicos que, mesmo não sendo espíritas, constatavam verdadeiros milagres. 

É perceptível também que através da sua própria experiência nesses terreiros 

viesse a usar o discurso científico, discurso esse que o auxiliaria posteriormente nos 

escritos do Diário de Notícias, o espiritismo envolveria, segundo o autor, complicadas 

questões científicas, elas certamente causariam grandes debates que variavam desde 

a alta filosofia aos laboratórios experimentais.79 

 Deixou ao povo o julgamento do seu trabalho, solicitou também a opinião de 

alguns especialistas para que estes pudessem analisar os fenômenos presenciados 

por ele, e que estes, a partir de suas próprias convicções pudessem revelar suas 

opiniões, todas foram publicadas posteriormente no mesmo jornal. 

Indicou para essa ação Dr. Bagueira Leal, general do Exército, principal 

doutrinador do Apostolado Positivista, Leopoldo Cirne, antigo presidente da 

Federação Espírita Brasileira, Dr. Austregésilo, professor de neurologia da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro e ao Monsenhor Rangel, ex – vigário geral do Rio de 

Janeiro que também era articulista do jornal A Noite. 

As opiniões dadas pelo Dr. Bagueira é de que a crença no espiritismo na 

verdade era um excesso de subjetivismo, e aqueles que acreditam em espíritos 

podem ser considerados como indivíduos predispostos à loucura, para o Dr. 

Austregésilo as manifestações seriam na verdade noções que tais sujeitos 

acumularam e conservaram adormecidas no subconsciente, nenhum fato transmitido 

pelo médium estaria fora da sua personalidade. Monsenhor Rangel, representante da 

fé católica alega que a Igreja acredita em manifestações espíritas, mas nada teriam 

de bom, já que essas ocorrências são na verdade anjos decaídos que usam da 

inteligência, aqueles que estariam buscando cura para suas enfermidades teriam sim 

em muitos casos a cura radical de sua moléstia ou um certo alívio, no entanto, 

estariam a perder devido a caminhar em um plano condenado pela igreja.80 Frisou a 

autoridade da igreja, instituição que seria  infalível nas matérias que envolvem o 

espírito. 

 
79 TRINDADE, Diamantino. Antônio Eliezer Leal de Souza. O Primeiro Escritor da Umbanda, Limeira, 

Conhecimento, 2009, p.102. 

80 SOUZA, Leal de. No Mundo dos Espíritos. Editora Conhecimento: São Paulo,2012, p.536. 
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Leal, ao comentar sobre o parecer dos convidados demonstra claramente sua 

crença no espiritismo, pois lança em seus escritos algumas retóricas quanto as 

abordagens dos convidados. 

Referente as conclusões de Leopoldo Cirne, ex presidente da Federação 

Espírita: 

 

‘’(...) não nos sentimos obrigados a opor objeções ou reparos e não teríamos 

dúvidas em adotá-las, subscrevendo-as ou seguindo-as, se, como o ilustre 

pensador, tivéssemos a iluminar-nos a boa, a infalível certeza da existência 

multíplice dos espíritos’’. (SOUZA,2012, p.542). 

 

 A respeito do argumento de Dr Bagueira e Astrelegésio coloca que há 

divergências de interpretação entre ambos, acreditando que a ciência explica o 

fenômeno espírita e que se tais médicos as interpretam como verdade ambas 

deveriam ser idênticas, a ciência não estaria de acordo com a ciência. Leal argumenta 

ser impossível haver casos de sugestão, presenciou semianalfabetos realizar grandes 

palestras com alto nível de sintaxe, presenciou um cego realizando psicografia. 

 

(...) Em nossa humildade de ignorantes, ousamos pensar que essa teoria de 

subconsciente, diante de tais fatos, mais do que a existência do espírito, 

provaria o princípio da encarnação’’81. 

 
 

Após discorrer sobre as opiniões de seus convidados, Leal realiza XIII conclusões, 

listamos aqui algumas que consideramos válidas. 

 

I. Existem forças inteligentes, impalpáveis, que se manifestam através de 

determinadas pessoas, independente da vontade desses intermediários. 

II. Nas sessões ditas de materialização, essas forças tornando-se visíveis, no 

escuro ou na penumbra, assumem a forma humana, em corpos rarefeitos e 

transparentes, de aparência espectral. 

IX. Há casos em que as descrições de uma mesma entidade, feitas em 

diferentes lugares, por dois médiuns videntes, coincidem entre si. 

X. Nas sessões espíritas há, muitas vezes, mistificações por vaidade, por 

paixão doutrinária, e por exploração. 

XII. Há, também em maior número, os casos sérios.82 

 

 

 

 
81 Idem. 
82 Idem. 
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O autor tinha ciência dos casos que envolviam charlatanismo e exploração, 

embora deixe claro que a maioria dos casos eram sérios. Importante destacar os 

sujeitos escolhidos por ele, são professores e generais, representantes de um escalão 

notável, obviamente não foram escolhidos por acaso, tendo em vista a legitimidade 

que poderiam representar.  

Entendemos que a ideia de legitimidade dentro desse discurso criado consiste 

na probabilidade de os sujeitos se orientarem de forma positiva ou de se conformarem, 

pela predisposição, crença ou representação com determinada ordem social que 

considera válida. O conceito de legitimidade pressupõe uma relação de ‘’dominação’’ 

entre uma pessoa ou grupo que se quer investir por certa autoridade, numa relação 

com pessoas predispostas a aceitar um comportamento mínimo de consentimento ou 

submissão voluntária83. A legitimidade aqui verificada consiste nos ideais vinculados 

a cura e a manifestação do espiritual sobre a matéria, dando concretude aos eventos 

como algo que merece atenção e que necessita ser levado com seriedade. 

Certamente, seja no espiritismo ou na famosa macumba o assunto gerava 

polêmica e era de interesse de muita gente. O número de pessoas que procuravam a 

redação pedindo recomendações de casas espíritas era de fazer inveja a qualquer 

médico e taumaturgo de maior clientela. As necessidades eram variadas, busca de 

ajuda para doenças, na família e vingança política. 

 

‘’Caso estranho foi de um antigo político, muito conceituado pelo seu grande 

saber. Pediu-nos, cuidadoso, um encontro em hora que reputou discreta; 

alegando a indicação de um feiticeiro que fizesse o mal. 

  --- Quero um feiticeiro capaz de esbodegar a vida de um patife. Que possa 

matar, se for preciso!’’. (SOUZA,2012, p.510) 

 

Como já ressaltamos nesse capítulo, indivíduos da alta classe frequentavam 

sessões espíritas kardecistas e terreiros de macumba. ‘’Tanto mais elegante era a 

dama ou o cavalheiro, tanto mais o seu olhar buscava, na sombra do mistério, 

o encantamento da feitiçaria.’’ (grifo nosso).  

Não era incomum encontrar agentes do funcionalismo público exercendo o 

papel como auxiliares em terreiros de macumba, servindo pais de santo. A ideia de 

que esses sujeitos fossem o tempo todo discriminados não é de todo real, existe uma 

linha tênue social que garantia poder aos pais de santo, o jornalista conta uma ocasião 

 
83 Weber, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da Sociologia Compreensiva. São Paulo.UNB,2004. 
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em que um tributado pai de santo teve seu terreiro cercado por um delegado em uma 

noite de festa, no entanto, se viu abandonado pelos seus soldados que se prostraram  

aos pés do chamado mago negro, e ainda, ‘’pelos conselhos de prudência’’ foi coagido 

a aderir a festa. Por medo, ou não, fato era que a feitiçaria também poderia ser 

considerada uma forma de poder e porque não de prestígio social, principalmente se 

o pai de santo ou algum presidente espírita tivesse laços com algum indivíduo do 

Estado, seja um político ou um delegado. 

 

‘’ Por ocasião das últimas eleições federais, a luta política estendeu-se em 

episódios ocultos ao domínio obscuro da feitiçaria e partidários de candidatos 

diversos, sobretudo do cidadão menos votado para a senatoria, fizeram, sobre 

muita estaca cravada nas costelas do diabo, escorrer o sangue de muito bode 

preto. (SOUZA,2012, p.513). 

 

 

O episódio aqui narrado não foi mencionado em nenhuma dos textos no jornal, 

mas revela o conhecimento que o autor tinha sobre os bastidores que envolviam o 

espiritismo, a cidade e a política. A religiosidade ou a falta dela são condições da 

experiência humana que estão interligadas na formação do sujeito, nesse aspecto de 

formação, o condiciona a agir de acordo com seus princípios, muito embora, não seja 

uma regra, a elite política que frequentava os terreiros ou sessões espíritas, nem 

sempre admitindo participar, acreditava na magia. 

 A produção do inquérito chamou a atenção de locais distantes, a repercussão 

foi tão grande a ponto de receberem correspondências de Buenos Aires, Montevidéu, 

Paris, Alemanha e vários Estados do Brasil, pessoas que buscavam realizar perguntas 

a respeito do tema. Acreditamos que o trabalho de Leal de Souza no vespertino trouxe 

uma realidade que já se manifestava na cidade carioca, mas que não tinha voz. 

O tema espiritismo era vivenciado por grande parte da sociedade, sendo 

extremamente plural, ponto de encontro de vários interesses e de várias classes em 

que o poeta jornalista fez revelar dentro do cenário citadino do Rio de Janeiro. 

 

 

2.4 A Linha Branca de Umbanda e Demanda e os primeiros passos para a 

institucionalização. 

 

Após a entrada de Getúlio no poder em 1930 e sua saída no vespertino A Noite, 

no dia oito de novembro de 1932 Leal inicia uma coluna diária no Diário de Notícias 



69 
 

 

intitulada de O Espiritismo A Magia das Sete Linhas da Umbanda, novamente, seu 

intuito era o de esclarecer o povo e as próprias autoridades sobre os cultos e práticas 

realizadas na cidade, sua intenção era a de dar sentido e explicações científicas para 

esses fenômenos que marginalmente eram caracterizados como feitiçaria. 

Como imprensa, o Diário de Notícias adotara uma posição muito diferente do 

antigo jornal em que nosso autor permanecera por muitos anos. 

Claramente definido como um jornal que se colocava contra as oligarquias da 

antiga República Velha, se posicionava como dotado de um ‘’espírito revolucionário’’ 

que visava a transformação da sociedade, muito embora, essa transformação não 

estivesse voltada para uma modificação profunda social, possuía um caráter mais 

reformador e de aperfeiçoamento no sentido de  superar os métodos políticos 

antiliberais que estavam em voga. 

Não se comprometendo tanto especificamente com partidos, deixa clara sua 

defesa sustentando as teses da Aliança Liberal, defensores do voto secreto e da 

reestruturação da justiça84. 

Se colocou a favor da lei de oferta e procura como reguladores do mercado, o 

Diário de Notícias era contra a prática da monocultura cafeeira e debatia quanto a 

necessidade de diversificação do mercado brasileiro. Quanto as questões trabalhistas, 

defendiam uma legislação que viesse a garantir condições como o salário mínimo, 

aposentadoria e jornada de oito horas. Vale ressaltar que ao mesmo tempo em que 

defendiam tais reformas se diziam contrários aos movimentos sociais de influência 

bolchevista, argumentavam que este era um regime em que a liberdade não poderia 

ser exercida, ou seja, nenhuma  mudança trabalhista e social poderia ser  

revolucionárias e sim adaptadas para se manter a ordem e evitar conflitos sociais. 

Obviamente, sua posição lhe custou também repressões, os anos 30 também 

foram extremamente turbulentos para este jornal que foi submetido a censura, seu 

proprietário na época Orlando Dantas chegou a ser chamado para depor quando 

iniciaram os primeiros boatos da Revolução de 1930. 

O matutino também deixou claro em suas notícias o apreço pelos tenentes, 

estes seriam os verdadeiros arquitetos da Revolução e manifestavam simpatia por 

Juarez Távora, a quem o Diário sugeria que fosse entregue o novo governo85. 

 
84FERREIRA, Marieta de Morais. Artigo disponível em: http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-
tematico/diario-de-noticias-rio-de-janeiro. Acesso em 04/08/2018. 
85 Idem. 

http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-tematico/diario-de-noticias-rio-de-janeiro.%20Acesso
http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-tematico/diario-de-noticias-rio-de-janeiro.%20Acesso
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O jornal deu crédito a Vargas quando este assumiu a chefia do Governo 

Provisório, no sentido de esperar para ver seu desempenho. Atribui-se, no 

entanto, um papel de fiscal revolucionário, enviando elementos de sua 

confiança para proceder a um levantamento de atuação dos interventores 

indicados pelo governo no exercício de suas funções. Paralelamente, lançou 

um programa que no seu entender deveria ser posto em prática pelo governo, 

composto por 19 itens, propondo a execução de uma reforma administrativa, 

educacional e jurídica que estabelecesse de fato princípios democráticos e 

liberais no país86. 

 

Foi dentro desse cenário jornalístico, inserido numa política mais favorável ao 

governo que nosso autor irá disponibilizar escritos diferentes do que até então 

escrevera, o próprio nome da coluna nos leva a interagir especificamente com o 

espiritismo de Umbanda, na análise desses escritos buscamos entender que tipo de 

Umbanda o autor trata, o público que o frequenta e os argumentos em defesa dessa 

crença. 

Aqui, já é notório a inserção do autor nesse campo umbandista, anuncia, que 

sua intenção é tratar especificamente da Linha Branca de Umbanda, vejamos 

posteriormente tal conceito. A proposta diante desse jornal foi também tratar dos 

casos de cura, fenômenos de materializações, e as diversas manifestações e contatos 

com o outro mundo, dando explicações plausíveis e científicas que pudessem 

comprovar sua veracidade. 

 

‘’O ilustre médico Dr. Oliveira Botelho, ministro da Fazenda, no último 

governo constitucional, viu operar-se diante de seus olhos a ressurreição 

transitória de uma de suas filhas, por ele conduzida ao cemitério, sendo 

também consagradas pelo êxito pleno, outras das experiências realizadas sob 

fiscalização rigorosa pelo sábio, engenheiro, Dr. Américo Werneck, e algumas 

das quais assisti’’. (SOUZA,1933, p.17) 

 
 

 Tratou minuciosamente o uso de certos rituais, uso dos charutos, atabaques, 

defumadores, cachaças, guias, pólvoras, uso da água fluidificada, entre outros. 

 

‘’A macumba se distingue e caracteriza pelo uso de atabaques, a tambores e 

alguns instrumentos originários da África. 

Essa música, bizarra em sua irregularidade soturna, não representa um 

acessório de barulho inútil, pois exerce positiva influência nos trabalhos, 

acelerando, com suas vibrações, os lances fluídicos’’ (SOUZA,1933, p.35). 

 

‘’Os chamados atributos da Linha Branca de Umbanda e Demanda, em seu 

uso vulgar, causam viva impressão de extravagância ridícula as pessoas de 

 
86 Idem. 
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hábitos mais aprimorados, convencendo-as do atraso dos espíritos incumbidos 

de usá-los. Mas essas práticas assentam em fundamentos razoáveis. 

Procuremos esclarecê-las, dizendo, do pouco que sabemos, o que nos for 

permitido divulgar’’. (SOUZA,1933, p.45). 
 

As ervas, herdadas do conhecimento indígena e africano, são usadas para o 

descarrego de energias fluídicas densas; os defumadores já atuariam como num 

processo de limpeza e equilíbrio do ambiente e, assim, vai tecendo uma abrangência 

de explicações sobre cada item utilizado no ritual87 . Observando essa descrição 

identifiquei que alguns elementos já não são tão conhecidos e usados atualmente nas 

sessões umbandistas como o ponteiro – espécie de punhal pequeno que era utilizado 

para medir o grau de eficiência dos trabalhos atualmente, o uso de cachaça e da 

pólvora não costumam ocorrer com frequência. 

 

Esses recursos e meios não são usados arbitrariamente em qualquer ocasião, 

nem são necessários nas sessões comuns. A pólvora, por exemplo, só deve ser 

empregada em trabalhos externos, realizados fora da cidade, ao ar livre. Nos 

últimos anos, os guias não têm permitido que os centros ou Tendas guardem 

ou possuam em suas sedes pemba, punhais, ou pólvora, concorrendo, com as 

suas instruções, para que sejam obedecidas as ordens das autoridades públicas. 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS,1933, p.48) 

 

 

Leal afirma ter se convertido ao espiritismo e que, durante seis anos, com 

auxílio de médicos, realizou diversas experiências de caráter científico na tentativa de 

explicar os fenômenos realizados por caboclos e pretos88.  

Sua intenção também consistia em separar o que é a Magia Negra da Magia 

Branca, sendo a última preocupada com os ideais de evolução moral e cura das 

pessoas, já a Magia Negra usaria elementos também da natureza, como ervas, fauna 

e até mesmo órgãos de animais para realizar seus feitos e sua influência negativa 

atingem a tudo e a todos. Chama a atenção daqueles que exercem esse tipo de magia, 

lhes carecem o estudo, se subordinam a espíritos das trevas onde há uma troca de 

favores mesquinha, o Rio de Janeiro sofre com esse mal, a má magia é procurada por 

todas as classes, mas ‘’a política foi e continua a ser um dos seus melhores e 

mais assíduos clientes’’. (grifo nosso). 

Por isso, acredita e é positivo quanto a evolução e extinção desse tipo de mal, 

que mesmo sendo invisível é causa de muitos acontecimentos no plano material, 

 
87 Diário de Notícias 29/11/1932 
88 Dário de Notícias 08/11/1932. 
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sejam eles de ordem individual quanto coletiva. Além da Magia Negra,  existe o falso 

espiritismo, o que se praticaria fora de certos moldes e regras, restringindo o 

verdadeiro espiritismo , para Leal, o conceito de falso espiritismo teria duas facetas: a 

deturpação da doutrina e o fingimento das manifestações espíritas que tem como 

intenção iludir e roubar pessoas ingênuas - esses grupos são perseguidos na Terra 

pela polícia e também pelas regras divinas, dando a entender que nem todos os 

terreiros e casas espíritas são perseguidas, já que o Estado não teria interesse em 

combater humildes centros. 

Sob outra perspectiva, a doutrina verdadeira é de obediência à lei e as 

autoridades terrenas. Seria preciso a esses homens e mulheres do falso e baixo 

espiritismo atingirem um grau uniforme de cultura para que se pudesse existir uma 

uniformidade nos processos, objetivos, reuniões e assembleias espíritas, 

demonstrando sua defesa a favor da homogeneização de uma doutrina específica89. 

A chamada Linha Branca de Umbanda e Demanda defendida por Leal também 

sofre perseguições, mas não culpa a polícia, nem o governo. Muitas injustiças de 

perseguição ocorrem pois ainda existe uma confusão quanto as outras linhas 

praticantes de feitiçarias, assim o esclarecimento sobre a Linha Branca se faz 

necessária aos poderes públicos para que confusões não se concretizem. 

Nesses trabalhos apresenta-se em grande maioria espíritos de indígenas 

brasileiros e pretos da África e da Bahia, muitos desses espíritos em outras 

encarnações teriam sido europeus e hindus. 

Como característica, os índios geralmente se mostram mais rígidos, pois 

buscam explicar que a religião serve para auxiliar na vida espiritual, e não ao contrário, 

ensinando as pessoas a serem mais pacientes, explicando-lhes a respeito do que 

passam em vida, trazendo sentido aos seus problemas e relacionando suas dores 

com  erros cometidos em vidas passadas, ensinam que a   partir do erro e do 

aprendizado podemos evoluir , mas vendo as penúrias dos filhos que buscam ajuda, 

se compadecem e os auxiliam, mesmo no plano material. 

Os pretos, segundo Leal, aqueles que foram tão açoitados pelos feitores no 

tempo da escravidão, já seriam mais misericordiosos e estão sempre a prestar ajuda 

a quem quer que seja. O propósito da religião é a de auxiliar os homens, mesmo 

quando erram sem consciência, o espiritismo procura mostrar o erro, impedindo-o na 

 
89 SOUZA, Leal de. O Espiritismo, A Magia e as Sete Linhas da Umbanda: Rio de Janeiro,1933. 
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ação maléfica90. São essas entidades que a cada trabalho manifestam seu grande 

conhecimento, atraindo cada vez mais curiosos. 

 

Uma ocasião, numa pequena reunião de cinco pessoas, um protetor caboclo 

descarregava os fluídos de uma senhora, enquanto, um preto velho também 

incorporado. Pai Antônio, observando a descarga. 

--- Cuidado, caboclo, avisou o preto. O coração dessa filha não está batendo 

de acordo com o pulso. 

--- Como é que Pai Antonio viu isso? Deixe-me verificar, pediu um médico 

presente à sessão. 

E, depois da verificação, confirmou o aviso do preto, que o surpreendeu de 

novo, emitindo um termo técnico da medicina, explicando que o fenômeno 

não provinha como acreditava o clínico, de causas psicológicas, porém, de 

ação fluídica, tanto que, terminada a descarga, se restabeleceria a circulação 

normal no organismo da dama. E assim aconteceu. 

O doutor, então, quis conversar sobre a sua ciência com o espírito humilde do 

preto, e, antes de meia hora, confessava, com um sorriso, e sem despeito, que 

o negro abordara assuntos que ele ainda não tivera oportunidade de versar, e 

estranhava: - Pai Antonio não pode ser o espírito de um preto da África e não 

se compreende que baixe para fumar cachimbo e falar língua inferior ao 

cassanje (dialeto crioulo do português falado nessa região; por ext. português 

mal falado e escrito.) - Eu sou preto, meu filho. - Não, Pai Antonio. O senhor 

sabe mais medicina do que eu. Por que fala desse modo? Há de ser por alguma 

razão. O preto velho explicou: - Eu não baixo em roda de doutores. Doutor, 

aqui só há um, que és tu, e nem sempre vens cá. Depois, meu filho, se eu 

começo a falar língua de branco, posso ficar tão pretensioso como tu, que dizes 

saber menos medicina de que eu, disse, numa linguagem, arrevesada, que 

traduzimos.  (DIÁRIO DE NOTÍCIAS 28/11/1932) 

 

Uma das defesas constantemente encontrada é a de que a Umbanda Branca 

tem a caridade como prática, atua na cura de moléstias de ordem espiritual 

desfazendo trabalhos de magia negra. Além do que atua na evolução das pessoas 

encarnadas dando suporte para que possam passar pelas suas provas terrenas com 

sabedoria e força; e muitos trabalhos considerados por médicos como loucura são 

tratados nas Tendas de Zélio de Moraes, pois são trabalhadas em sessões de 

desobsessão, tendo como média mensal das curas de obsedados  diagnosticados 

como loucos  que  iriam para o hospício é em torno de vinte e cinco na Tenda Nossa 

Senhora da Piedade91, já na Tenda Nossa Senhora da Guia a média de consulentes 

por sessão são de trezentas pessoas, no mínimo.  

Não apenas com entidades que se trabalham, essas forças energéticas são 

emanadas através dos Orixás, isto é, entidades de vários panteões africanos que 

representam energias da natureza. Quanto a esse culto, os orixás estão divididos 

 
90 Diário de Notícia 28/11/1932 
91 SOUZA, Leal de. O Espiritismo, A Magia e as Sete Linhas da Umbanda, Rio de Janeiro:1933, p.73. 
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dentro da Umbanda em sete linhas, Oxalá, Ogum, Euxoce, (Oxóssi) Xangô, Nha-San, 

( Iansã) Amanjar (Iemanjá) e a linha de Santo, chamada de Linha das almas. Além 

das falanges de negros e caboclos encontram-se o povo do mar e os baianos. 

Interessante notar os arquétipos dessas falanges que se apresentam nas sessões, 

incorporando a aura de trabalhadores humildes, desvelando seu caráter histórico-

social. 

 Podemos destacar através da escrita de Leal a análise  da religião dentro dos 

seus aspectos sociais, pois sabemos que os terreiros funcionavam muitas vezes de 

forma escondida nos bairros pobres da cidade; as giras aconteciam em ambientes 

domésticos, não poderiam ter fachadas e  nenhum outro aspecto exterior que as 

caracterizassem como templo.92 Prisões e invasões em terreiros também aconteciam 

com frequência. Como já vimos, tal ambiente era frequentado por advogados, médicos 

e jornalistas, mas a maioria era pobre, que através das próprias descrições de Leal 

identificamos isso. Fazia questão de enfatizar que as sessões espíritas não se 

organizavam por classes sociais, mas se ligavam por afinidades, fazendo críticas 

aqueles que julgavam a Umbanda como baixo espiritismo.  

As práticas nos terreiros estavam crescendo e foram comprovadas através de 

levantamentos em cartórios, onde no final da década de 40 os registros acusavam a 

presença de 1097 centros kardecistas e apenas 85 centros de Umbanda, na década 

de 50 e mesmo assim a Umbanda já ameaçava a presença do kardecismo disputando 

com ele o surgimento de novas casas de culto93 (PRANDI,1991, p.22) 

 

Acredito que o interesse dos espíritas que se reputam superiores também não 

esteja em agredir e desmoralizar essas modestas agremiações, mas em entrar 

em convívio amistoso com os seus membros, ensinando-lhes através da 

conversação, o que eles ignoram e também aprendem o que sabem. (DIÁRIO 

DE NOTÍCIAS,23/11/1932.) 

 

Leal sabia desse acirramento e por isso buscava ao mesmo tempo defender 

um convívio saudável com intuito de um aprendizado recíproco entre as religiões, mas 

sabia que não eram raros os casos de notícias sobre tais práticas consideradas 

primitivas. Diante disso, buscava se empenhar em trazer explicações que pudessem 

 
92 Estudo apresentado por Jayme Madruga, delegado do I Congresso de Umbanda ocorrido em 1941.Nesse 
estudo relata que em 1824 a Carta Constitucional deflagra a religião católica como oficial do Império e permite 
os demais cultos desde que não apresentassem aspectos exteriores de templo. 
93 PRANDI, Reginaldo. Os candomblés de São Paulo. A velha magia na metrópole nova. São Paulo: Hucitec,1991, 
p.22. 
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justificar os rituais, reforçando a sabedoria das entidades e dos trabalhos ocorridos 

nesses locais. A solidez de suas organizações e o rigor de sua disciplina deixando 

claro sua confiança pelo espaço fundado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, 

mentor de Zélio de Moraes, o anunciador da Umbanda. 

Em um dos escritos no jornal, nosso autor deixou evidente o acirramento entre 

religiões espíritas - tendo uma carta sua exposta e divulgada sem autorização, uma 

conversa com o comandante João Torres, membro da Liga Espírita do Brasil, de 

doutrina kardecista. Pelo entendido e exposto na coluna, o comandante teria sido 

irônico sobre alguns pontos e publicações de Leal no Diário de Notícias, o poeta e 

jornalista nessa edição informou que não publicaria tal carta, precisaria de autorização 

para publicar, atitude que o comandante teria ignorado.  

Pretendia deixar passar uns dias, para atenuar a lembrança de nossa 

divergência, visitar, conforme o convite do agressor, à Liga Espírita, 

esclarecendo, então, com serenidade e na intimidade, as nossas dúvidas e 

prevenções. Não a consentiu, porém, a impertinência do comandante Torres, 

emprazendo-se em divertir a plateia de incrédulos com o seu furor combativo. 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS 14/1/1932) 

 

 

A Liga Espírita, representa a doutrina kardecista e aparenta ter grande projeção 

no cenário religioso. O ocorrido e exposto no jornal retrata as tensões e divergências 

quanto às práticas religiosas e o embate intenso que se dava na imprensa e nos meios 

de comunicação de instituições e associações como a própria Liga, pois essa, possuía 

um periódico chamado Revista Espírita do Brasil, tendo como responsável o próprio 

João Torres. Assim sendo, observamos que a imprensa de forma geral também era 

utilizada como forma de divulgação e discurso de legitimação de outras práticas 

religiosas. 

Retomando a relação de Leal com as Tendas é notória sua afinidade com a 

entidade que realizava a interlocução com Zélio durante os trabalhos, revelando 

grande grau de intimidade com este último. Até aquele ano (1933) quatro Tendas já 

haviam sido criadas e eram organizadas por Zélio e sua equipe. 

As Tendas Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Conceição, São 

Pedro e Nossa Senhora da Guia possuíam cada uma distintos chefes de terreiro, 

presidente espiritual, um substituto imediato e outros eventuais que são designados 

pelo Sete Encruzilhadas. 
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Ainda sob esse viés, existiam hierarquia e reuniões mensais privativas aos 

presidentes, auxiliares e médiuns da casa, acompanhadas por este caboclo que dava 

instruções sobre os trabalhos do mês. 

Os trabalhos variam, por exemplo: há sessões para caridade, para experiência 

e para descarga. E quanto as de experiências, são oportunidades de estudos 

científicos e desenvolvimento mediúnico. Também existem as festas como a de 

Cosme e Damião que trazem harmonia, alegria e fraternidade aos presentes; em todo 

final de ano encerram-se os trabalhos com uma cerimônia festiva íntima aos 

participantes da casa, rigorosamente ritualística - e até hoje tal prática é muito 

presente em todo terreiro de Umbanda. 

Leal, reforça também a ligação entre a Umbanda e o kardecismo, pois no Livro 

dos Espíritos de Allan Kardec faz a menção a respeito da seriedade de certos 

espíritos, a maneira como falam, sua lógica na fala e a preocupação com o bem 

comum. Assim seriam também os espíritos de caboclos e pretos e sua preocupação 

com a caridade intervindo na vida material das pessoas, essas características os 

fazem seres de confiança e evoluídos segundo o espiritismo de Kardec. 

 

Os protetores da Linha Branca de umbanda se apresentam com o nome de 

caboclos e pretos, porém, frequentemente, não foram nem caboclos nem 

pretos. Allan Kardec, a página 215 do “Livro dos Espíritos”, ensina: “Fazei 

questão de nomes: eles (os protetores) tomam um, que vos inspire confiança”. 

Mas como poderemos, sem o perigo de sermos mistificadores, confiar em 

entidades que se apresentam com os nomes supostos? Allan Kardec, a página 

449 do “Livro dos Espíritos”, esclarece: “Julgai, pois, dos espíritos, pela 

natureza de seus ensinos. Não olvideis que entre eles há os que ainda não se 

despojaram das idéias que levaram da vida terrena. Sabei distingui-los pela 

linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem; vede se há 

encadeamento lógico em suas idéias; se nestas nada revela ignorância, orgulho 

ou malevolência; em suma, se suas palavras trazem todo o cunho de sabedoria 

que a verdadeira superioridade manifesta. Se o Se o vosso mundo fosse 

inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele”. Ora, esses 

espíritos de caboclos ou pretos, e os que como tais se apresentam, pela tradição 

de nossa raça, e pelas afinidades de nosso povo, são humildes e bons, e 

pregam, invariavelmente, sem solução de continuidade, a doutrina resumida 

nos dez mandamentos e ampliada por Jesus. (SOUZA,1933, p.87). 

 

   Propaga-se também que o discurso da Umbanda tolerante assume 

semelhanças e realiza-se comparações com o catolicismo; o espiritismo triunfaria sem 

destruir religião tão antiga, com a legitimidade do espiritismo e suas manifestações 

incontestáveis; a Igreja seria reformada; assumiria a universalidade das 
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manifestações espíritas e assim aceitaria o espiritismo, como argumento do autor, isso 

aumentaria seu prestígio e eficácia. 

Os filhos de Umbanda respeitam e veneram todas as religiões e, sobretudo, a 

Igreja Católica pelas suas afinidades com o nosso povo e ainda pelas entidades 

que a amparam no espaço. Obra terrestre originaria do espaço, a Igreja 

Católica está cheia da sabedoria dos iluminados, e a Linha Branca de 

Umbanda pede, com frequência, a sua tradição, e aos seus altares, elementos 

que lhe facilitem a missão de amar a Deus, servindo ao próximo, e nisso não 

se afasta de Allan Kardec, pois a página 442 do “Livro dos Espíritos” lê-se: 

“O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu 

criador, pois, tão antigo é ele quanto à criação. Encontramo-lo por toda a parte, 

e em todas as religiões, principalmente na religião católica, e ai com mais 

autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio 

de tudo quanto há nele: os espíritos em todos os graus de elevação, suas 

relações, ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiões, 

reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os 

gêneros de suas manifestações, as aparições, e até as aparições tangíveis. 

Quanto aos demônios, esses não são senão os espíritos maus, salvo a crença 
de que eles foram destinados a passar perpetuamente no mal”. 
(SOUZA,1933, p.93). 

 

A Umbanda se utiliza de orações e uso de imagens de santos católicos em 

seus rituais até hoje, isso refere-se a sua própria construção como religião, aproximá-

la dessa crença tão mais antiga traria credibilidade e confiança aqueles que não viam 

com bons olhos o espiritismo de Umbanda. Por isso a visão católica não desmentiria 

o espiritismo, apenas o demonstra de uma outra forma. Quanto aos sacramentos, 

coloca em pauta as discussões sobre batismo e casamentos espíritas que já ocorriam 

naquela época.  

Com muitas críticas daqueles que combatiam a falta de legitimidade e ausência 

de direito para tal, com padrinhos e uso da água para molhar parte da cabeça das 

crianças, a celebração ocorria com um médium em manifestação. Pais que 

frequentam as Tendas de Umbanda, pelas reminiscências católicas, pelas tradições 

ou pela força do hábito secular acreditam que não tendo seus filhos batizados é como 

se não estivessem próximo de Deus. Quanto aos casamentos espíritas, a religião 

defende sua celebração, visto que para aqueles que acreditam na Umbanda, havia a 

necessidade dessa celebração através das bênçãos, seja feita por um presidente de 

um Centro, seja por uma entidade espiritual, assim sendo, identificamos  que as 

Tendas Umbandistas possuíam um sistema de organização religioso estruturado, 

similar aos padrões católicos em relação aos sacramentos, ao mesmo tempo, os 
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próprios frequentadores umbandistas sentiam e exigiam de alguma forma a 

necessidade de se cumprir tais sacramentos, desencadeando aos poucos a formação 

religiosa da Umbanda. 

 

Observamos, ainda, uma instituição da Linha Branca de Umbanda e Demanda, 

com a sua organização terrena correspondendo a do espaço, com os seus 

serviços do plano material articulando-se no plano espiritual, regendo-se, em 

cima e em baixo, por um sistema que a coloca ao nível de qualquer religião 

regular94. 

  

E ainda; 

Não conhecemos, no espiritismo, nada que se compare, como organização, às 

Tendas de Maria do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e basta citá-las para 

mostrar que a Linha branca de Umbanda e Demanda é uma grande e legítima 

instituição religiosa95. 

 

 

O futuro dessa nova religião é a evolução, ela acompanharia o desenvolvimento 

das populações em situações de zonas terrenas; sua missão é ainda quebrar o mental 

mundano daquele tempo, trazendo o progresso moral dos homens - ocorrendo esse 

feito, a Umbanda Branca também se modificaria, chegando o dia em que não haverá 

a necessidade de pretos e caboclos descerem a Terra se libertando dessa época de 

um grande materialismo  ainda necessário para a assistência aos homens, seguindo 

passos de aprimoramento, a instituição umbandista será cada vez mais regrada e 

mais severa que até então, demonstrando para nós o desejo de uma religião ordenada 

e institucionalizada96. Assumindo a necessidade de um papel social e político a 

respeito da Umbanda, Leal deixa enfatizado sua participação interna nas Tendas de 

Zélio de Moraes, agora, não é mais um mero jornalista tentando entender o 

espiritismo, o poeta é um dos delegados da Tenda Nossa Senhora da Conceição, 

incumbido de coordenar a ordem para a realização dos trabalhos umbandistas97. 

Essa institucionalização deveria ter apoio do Estado, percebemos em suas 

ideias a defesa e o papel do Estado como ‘’tutor’’, de acordo com Leal  o governo 

 
94 Ibidem, p.99. 
95 Ibidem. 
96 Ibidem, p.101. 
97 Ibidem, p.76. 
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varguista não teria interesse em criar diferenças de indivíduos e classes cumprindo-

lhe promover a aplicação da riqueza social em benefício da coletividade98, as colunas 

foram escritas no início dos anos 30 e percebemos que a fala do escritor condiz com 

a ideologia do governo Vargas. O Governo Provisório foi caracterizado pela 

valorização do nacional, da centralização política, divulgando ideais de progresso e 

crescimento social, no entanto, não nos parece que o presidente fosse tolerante 

quanto as práticas de origem afro, foi em seu governo que muitos terreiros foram 

invadidos sob a justificativa de crimes contra a saúde pública. 

 Já no ano de 1937 foi criada o Departamento de Tóxicos e Mistificações da 

polícia do Rio de Janeiro que investigava os terreiros, principalmente quando haviam 

denúncias anônimas, logo, não são poucos os casos relatados nos jornais e em 

noticiários de crimes e perseguições a pais, mães de santo e praticantes umbandistas, 

eles eram na maioria das vezes acusados de exercer ilegalmente a medicina, era 

preciso desvencilhar a Umbanda Branca desse nicho religioso. 

 

2.5 Leal de Souza e seu amigo Getúlio Vargas. 

 

Leal era muito próximo de Getúlio Vargas e isso reforça sua importância no 

campo político e a necessidade em dialogar com o governo em prol da Umbanda 

Branca, não obstante não temos maiores informações em como esse relacionamento 

foi se estreitando. Atentando-se a uma outra curiosidade sobre a vida de Leal é que 

com sua morte em 1948, Anísio Rocha se preocupou com a viúva do autor acerca das 

suas necessidades para viver mais dignamente e por isso em 1959, Anísio realiza um 

pedido de pensão especial para a viúva e relata a proximidade entre Getúlio e Leal e 

o quanto eram amigos - o documento custaria aos cofres públicos cerca de dez mil 

cruzeiros. 

No documento, Anísio justificou a importância de Leal em Canudos, sua 

amizade com Flores da Cunha e Júlio de Castilhos, além da sua contribuição na 

imprensa. Anísio era deputado federal e isso nos dá condições de pensar novamente 

nas relações políticas envolvendo Leal e seu círculo de contatos. Não sabemos 

exatamente se havia vínculos entre ele e Anísio no passado, mas, se Leal fosse um 

 
98 Diário de Notícias 17/01/1033. 



80 
 

 

mero escritor afastado da vida política e sem amizades nessa rede, acreditamos ser 

muito difícil que sua esposa conseguisse uma pensão especial. 

Olavo Bilac, amigo íntimo que ajudou Leal a se tornar conhecido na vida 

literária, também possuia proximidade com os valores do governo varguista, pois 

segundo estudos de VELLOSO (1987) seu nome era constantemente citado como um 

exemplo a ser seguido pela intelectualidade devido a sua preocupação com os valores 

cívicos  da nação, além de defender o exército como força educativa disciplinadora, 

era um defensor do governo Vargas. 

  Escreveu e publicou uma biografia de Getúlio em 1940. De forma geral, o livro 

aborda desde o nascimento de Vargas até a sua vida política, chegando por fim no 

início da Constituição de 34, não se percebe nenhuma crítica ao Governo, muito 

menos é citado as perseguições contra umbandistas e candomblecistas que eram 

frequentes bem como suas ações autoritárias sob o jugo do paternalismo. 

 

O Presidente Getúlio possui a maior e a mais bela das virtudes humanas -  a 

Bondade -  que deve ser, para quem exerce o Poder, o reflexo da Misericórdia 

Divina. O estadista que assegurou aos trabalhadores o teto e o pão na 

invalidez; e suprimiu, pela assistência do Estado, os miseráveis em seu país; e 

socorreu os seus inimigos no exílio, e ampara com suas leis magnânimas as 

famílias dos rebeldes condenados’’. (SOUZA,1940 apud. TRINDADE,2009, 

p.53) 

 

 

Leal, era tão próximo de Vargas que chegou a ser favorecido por ele, o 1º Ofício 

de Notas teria sido oferecido pelo presidente e aceito. Além de jornalista, exerceu 

trabalhos como tabelião no Rio de Janeiro.99 Certamente, ambos tinham muito em 

comum, eram militares e assim como Getúlio Leal também era castilhista, Júlio de 

Castilhos era considerado um grande mestre para Leal e o teria incentivado a seguir 

carreira no jornalismo. 

 Os castilhistas faziam parte do Partido Republicano Rio Grandense, essa 

corrente acompanhava a doutrina positivista de Augusto Comte dentro das ideias de 

progresso e civilização onde atribuía-se grande poder ao Estado, valorizava-se o 

poder de iniciativa de políticos, defendiam a autonomia do chefe de Estado, e se 

reconhecia a existência de homens superiores (D`ARAUJO.2011, p.19). 

 
99 PACHECO, Armando. Bilac revela o poeta Leal de Souza. Revista da Semana. Rio de Janeiro, n.35,02 set.1959, 
p.10. 
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Observamos que o PRR detinha grande afinidade com os ideais positivistas e 

Leal, certamente, teria sido educado a partir dessa ideologia. Como vimos, há grande 

familiaridade entre as explicações do fenômeno espirita e a filosofia positivista, talvez, 

não tenha sido difícil para o autor se enveredar para o caminho do espiritismo 

justificado pela ciência, nos remetendo a facilidade com que o autor de militar 

castilhista caminhasse num primeiro momento dentro do kardecismo para que 

posteriormente pudesse se enveredar na Umbanda. 

Acreditamos que Leal através do seu círculo de influência, de suas vivências e 

experiências de vida buscou se utilizar da imprensa para poder legitimar as práticas 

da Umbanda na tentativa de desvencilhá-la da conotação de inferior e primitiva. É 

perceptível também o uso do termo ciência e do experimentalismo como essenciais 

para a explicação dos fenômenos, que com grande frequência aconteciam na 

presença de médicos e figuras importantes. Valia-se disso para ganhar mais 

legitimidade.  

Dentro do seu percurso no jornalismo através das experiências em A Noite 

identificamos as pluralidades no que tange o espiritismo e a manifestações vinculadas 

as macumbas, mesmo não havendo menção do nome Umbanda como religião 

identificamos o termo presente em pontos cantados nas sessões e em nomes de 

entidades espirituais, nome familiar que posteriormente teria que ser justificado e ter 

uma origem, situação que viria a acontecer no I Congresso Umbandista. 

Sua produção elucida a respeito do trânsito de pessoas e classes sociais que 

buscavam nesses locais variadas formas de cura, além dos bastidores que envolvem 

interesses meramente políticos. Por conhecer pessoas influentes nesse campo não 

deixou de lado certa ironia ao revelar a intrínseca relação entre as macumbas e a 

politicagem brasileira. 

Fica claro também as relações de poder existentes nesse âmbito, as 

perseguições eram violentas e frequentes, por outro lado, parte desses sujeitos 

elitizados possuíam relações próximas com alguns pais de santo demonstrando sua 

legitimidade dentro do papel social/religioso que ocupavam.  

Não apenas de sessões o espiritismo também vivia, assumia para si cuidados 

com pessoas carentes, cuidados esses que variavam entre suas necessidades 

básicas de alimento, vestimenta, tratamento dentário e até mesmo ajuda de custo 

mensal, evidenciando a relação entre o papel social que a religião exerce em uma 
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sociedade, tomando para si cuidados de saúde pública que nem sempre eram 

disponibilizados pelo governo. 

Deixou-se notar através do seu discurso que havia a necessidade da nascente 

religião dialogar com o Estado, nesse sentido a Umbanda Branca e Demanda se 

coloca como uma religião que respeita as leis deste e que está dentro da ordem, 

minimiza as violências sofridas nos terreiros buscando não estar entre tais espaços, 

já que estes não se assemelham a verdadeira prática da caridade. 

Separou a chamada magia branca da magia negra, está última está associada 

as práticas primitivas e ignorantes realizadas por pessoas que usam da feitiçaria para 

ganhar dinheiro, vale ressaltar que esse termo ‘’magia negra’’ está associado às 

práticas afros mais antigas que muitas vezes envolviam oferendas e sacrifícios de 

animais, recebem a nomenclatura de feitiçarias e quimbanda. A magia branca que o 

autor defende vem de uma Umbanda específica e que está associada aos bons 

valores, ao progresso e as referências de uma cidade que estava em processo de 

modernização, todos os seus rituais têm significados baseados na ciência e que foram 

estudados por pessoas capacitadas e influentes, apresentando todas as condições 

que uma verdadeira religião deve ter. Suas ritualísticas, sacramentos, a sabedoria de 

seus guias e a semelhança e comparação  com o kardecismo e o  catolicismo 

colocaria a Umbanda Branca e Demanda num cenário mais vantajoso, até porque, 

sua intenção não era competir com nenhuma outra religião, pelo contrário, o discurso 

é de respeito e integração .Com tais argumentos os grupos de homens e mulheres 

que estavam à frente das Tendas fundadas por Zélio de Moraes se preparavam para 

o processo de institucionalização. 

Leal deve ser visto como um intelectual que definiu sua identidade através de 

sua própria escrita, elas refletiam o mundo material e urbano em que estava inserido, 

acreditava no espiritismo, na força dos caboclos e dos pretos velhos, além de ser 

responsável pela Tenda Nossa Senhora da Conceição, uma das Tendas fundada por 

Zélio de Moraes. 

Nesse sentido, sendo responsável por um terreiro, utilizou-se da imprensa 

como caminho para propagar a nova fé. 

Certamente, seu papel foi o de mediador entre os umbandistas e o público 

leitor, através dos seus textos e explicações nas colunas dos jornais trouxe a riqueza, 

variedade e vivacidade de muitos sujeitos que nas periferias do Rio de Janeiro entre 

velas, pembas, atabaques e rezas buscavam a cura para suas mazelas. Se por um 
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lado Leal discursou sobre a normatização umbandista, contribuindo para sua 

institucionalização, por outro, continua sendo o mesmo homem branco, das elites 

letradas e intelectualizadas que se sociabilizaram com os pais e mães de santo e 

trabalhadores do Rio do janeiro. 

No entanto, somente manter colunas em jornais não seria o suficiente para que 

a Umbanda se destacasse e crescesse, era preciso combater as perseguições de 

forma institucional dentro de algo que fosse legal, esse foi o papel da primeira 

Federação Espírita de Umbanda surgida em 1939. 

Através dela, analisaremos seu primeiro congresso realizado no Rio de Janeiro, 

primeiro encontro oficial onde buscou-se decodificar a crença, buscando estabelecer 

os limites da atuação umbandista, a primeira tentativa de normatização religiosa. 

 

3.0 A INSTITUCIONALIZAÇÃO E SEUS MOVIMENTOS DE INCLUSÃO E 

EXCLUSÃO. 

 

Leal de Souza, como vimos, entre os anos 30 usou da imprensa e publicou 

livros a respeito da nova crença defendendo a legitimidade de uma Umbanda 

específica, a chamada Linha Branca de Umbanda e Demanda. 

Nessa face da Umbanda, as entidades não eram ignorantes, eram seres de 

tamanho conhecimento que exerciam a cura através das ervas, sendo seu objetivo 

principal o exercício sempre da caridade. Ademais, defendeu a repreensão dos locais 

que exerciam o falso espiritismo, não se podia aceitar mais oferendas com sacrifícios 

de animais, nem tudo que era visto como primitivo. Pois, a Magia Branca era pura e 

sua preocupação era com a evolução moral, sendo suas práticas explicadas 

minuciosamente. 

Pois bem, como já elencamos, Leal de Souza pode ser considerado um dos 

primeiros a traçar explicações, diferenciações e delimitações com relação a religião 

que se formara e que crescia. Nessa perspectiva, acreditamos que a partir da análise 

de todo trabalho desenvolvido por esse escritor, Leal já fazia parte de um projeto de 

normatização umbandista que vai ganhando concretude com os passar das décadas, 

primeiramente, através da criação da primeira Federação Umbandista em 1939, e 

posteriormente, com o primeiro congresso de Umbanda em 1941. 

Nossa intenção neste primeiro momento é realizar a análise do Congresso, na 

tentativa de encontrar respostas quanto às necessidades da crença dentro daquele 
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período, visando identificar o seu processo de normatização e adequação. É 

perceptível que quando existe a necessidade em normatizar algo não há como fugir 

de certas exclusões, pois se é estabelecido o que é permitido e o que não é permitido, 

disciplinando um discurso que deve ser uníssono para que na prática tenha condições 

de ser executado. Como diz Foucault ‘’a disciplina ‘’fabrica’’ indivíduos; ela é a 

técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como 

objetos e como instrumentos do seu exercício’’100 (grifo nosso). Nesse sentido, 

entendemos o papel da Federação e dos estudos do I Congresso, como os 

responsáveis pela normatização da doutrina.  

Essa normatização, seriam ‘’os ajustes’’ e os ‘’acertos’’ necessários que 

caracterizassem a religião como legítima e aceita perante o Estado e a sociedade. E 

concordamos com Foucault no sentido de que a disciplina é um princípio de controle 

da produção do discurso, é a partir dela que se fixa limites trazendo a permanência 

das regras. A partir do primeiro Congresso, verificamos o desejo da doutrina em ligar 

os indivíduos a tipos de enunciação e de ideias, desligando-os de outros, o que não 

quer dizer que tal enquadramento não dispusesse de tensões, visto que existiram 

nuances diferentes sobre as percepções do que deveria ser a Umbanda. 

Outra questão que não podemos deixar de verificar é que; de um lado, existe a 

produção do Congresso, a produção de seus textos e os sujeitos discursantes. Por 

outro, como esses discursos chegam até os frequentadores dos terreiros e a 

sociedade de forma geral, e, por último, se de fato existe a aplicabilidade do discurso 

na prática, ou seja, se o que se produziu no Congresso foi seguido, seja por chefes 

de terreiros ou pelos seus praticantes. 

Sabemos das limitações que nos impedem de realizar no momento o 

aprofundamento principalmente dessa última questão, que o ficará para um estudo 

posterior, assim sendo, nos delimitamos primeiramente nos argumentos usados 

através do estudo desse documento. 

 
‘’(...) a doutrina questiona os enunciados a partir dos sujeitos que falam, na 

medida em que a doutrina vale sempre como o sinal, a manifestação e o 

instrumento de uma pertença prévia – pertença a classe, de status social ou de 

raça, de nacionalidade ou de interesse, de luta, de revolta, de resistência ou 

aceitação. A doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes 

proíbe, consequentemente todos os outros; mas ela serve, em contrapartida, 

 
100FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. 13ª 
edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996, p,143. 
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de certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre si e diferenciá-los, 

por isso mesmo, de todos os outros’’ (FOUCAULT,1996, p.43) 

 

 

O objetivo do primeiro Congresso de Umbanda foi estudar, debater e codificar 

as leis da doutrina e seus ensinamentos, pois a prática da Umbanda variava muito 

dependendo de cada núcleo, gerando entendimentos e interpretações negativas, 

confundida com outras práticas inferiores do espiritismo. 

O Congresso foi realizado através da primeira Federação Espirita de Umbanda 

que foi fundada em 1939. A ideia do Congresso foi abarcar a História, segundo eles, 

investigando historicamente as práticas espirituais  que teriam sua origem através das 

antigas civilizações, as produções desse evento se propunha debater a respeito dos 

princípios filosóficos em que se apoiava o espiritismo da Umbanda, uniformizar os 

princípios doutrinadores e alinhar questões  ritualísticas, a prática da doutrina ainda 

variava dependendo do núcleo, havendo a necessidade de  homogeneidade das 

práticas, fica claro, dentro do programa colocado em pauta no Congresso a unificação 

do princípio doutrinário, que era uma grande preocupação dos dirigentes umbandistas 

mais influentes.  

Diante disso, para compreender melhor tal produção nos remetemos a Certeau, 

que nos faz identificar a escrita não apenas como frutos de desejos pessoais e sem 

dúvida vinda também de uma relação com o lugar social em que os produtores do 

discurso estão inseridos. 

 Nessas produções, discurso e escritos necessitam possuir uma relevância 

para a sociedade, já que era de intenção dos autores um certo reconhecimento sobre 

a produção do saber religioso. Ao analisarmos alguns conceitos da operação 

historiográfica de Certeau, podemos pensar também sobre o lugar em que se deu a 

criação do I Congresso Nacional de Umbanda, identificando seus agentes e suas 

produções, buscando entender o sentido delas.  

Muito embora nossos atores não fossem historiadores podemos considerá-los 

como intelectuais101, muitos atuavam em jornais conhecidos da época, outros eram 

 
101 Consideramos a categoria dos intelectuais eclesiásticos inserida dentro do que Gramsci considera como 
intelectual orgânico, isto é; ele apresenta os intelectuais intimamente entrelaçados nas relações sociais, sempre 
pertencendo a um grupo social, eles estariam conectados ao mundo do trabalho, nas organizações políticas e 
culturais. 
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médicos e escritores, sendo algumas de suas produções muito citadas na literatura 

umbandista102. 

Colocamos aqui esses personagens dentro da categoria que Ortiz salienta 

pertencer aos intelectuais eclesiásticos, embora eles não desfrutarem de um cenário 

cultural, de um meio acadêmico por exemplo, identificavam-se como escritores, 

seriam eles agentes históricos que ocupavam os mais diversos cargos, como 

sacerdotes, médicos, jornalistas e advogados. Entendemos também esses sujeitos 

como produtores de bens simbólicos, que não necessariamente estivessem presos 

apenas ao campo religioso, mas também aos aspectos políticos de seu tempo. São 

esses homens, mesmo que indiretamente, terão força para o processo de transmissão 

cultural, despertando a atenção de seus envolvidos devido à grande capacidade que 

possuem de interpretar a realidade que os cercam produzindo visões de mundo.103 

Dessa forma, fazendo parte de um determinado grupo social, analisaremos 

quais as estratégias e discursos eram usados pelos intelectuais umbandistas e seus 

argumentos. Nossa interpretação com relação a análise desse documento não se 

revela sem mediação, é necessário olhar para além do sentido imediato, afim de 

descobrir o verdadeiro significado do que se encontra escondido, enxergar além da 

evidência.  Usando do senso histórico, que se caracteriza como a disponibilidade e o 

próprio talento do historiador para compreender o passado dentro do contexto em que 

ele emerge, nossa tentativa é a de não nos deixarmos julgar o passado pelo 

presente104. 

O período dos anos 30 demarca a experiência entre a criação da Federação e 

o I Congresso Nacional de Umbanda, ambos pertencem a uma fase importante da 

história política brasileira. 

Muitos intelectuais, orgulhosos de serem brasileiros se debruçaram para 

interpretar os problemas do próprio país, se dedicavam quanto a interpretação a 

respeito da originalidade da cultura brasileira em todos os seus aspectos, nesse 

sentido, muitas produções sociológicas, históricas e antropológicas se desenrolaram. 

Um grande exemplo foi a produção da coleção Brasiliana que entre 1931 e 1937 

 
102 Ao analisar o I Congresso Espirita de Umbanda, identificamos alguns personagens como a Prof.ª A. Brasílico 
representante do Diário Carioca e do médico Dr. Antônio Barbosa que defende um estudo intitulado de: A 
Medicina em Face do Espiritismo. 
103 GOMES, Maria de Castro. Ângela. História e Historiadores, p.39. 
104 GADAMER, Hans, George. (Org.) Pierre Fruchon. O problema da consciência histórica. Rio de 
Janeiro.FGV,2003, p.18. 
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lançou mais de cem volumes sobre a cultura brasileira, a Coleção Azul, onde as 

interpretações políticas e sociais iam da social democracia até o fascismo105. A partir 

dos anos 30 se constituiu no território brasileiro um campo intelectual  estruturado em 

si mesmo, tal construção se molda através de um mercado de bens culturais, onde a 

cultura começa a ser trabalhada pelo Estado, os intelectuais que trabalhavam para o 

governo eram extremamente necessários já que havia um distanciamento entre estes 

e as elites políticas regionais, principalmente ao se tratar da queda dos regimes 

oligárquicos e a formação de uma burocracia estatal durante o Estado Novo, cabendo 

a este o papel de legitimar sua produção científica106. 

Destacou-se também as obras de Gilberto Freyre e seu grande esforço em 

buscar explicar a essência brasileira e sua formação histórica. Em sua famosa 

interpretação retrata que a dinâmica entre os elementos étnicos e culturais 

contrastantes e antagônicos tinham produzido no Brasil uma nova civilização, Freyre, 

procurou explicar as bases históricas da identidade nacional e divulgar uma imagem 

positiva do brasileiro. Divulgador e estudioso da chamada democracia racial indo em 

contraponto as teorias arianas dos anos 30 refutou a antropológica ideia de uma raça 

intrinsecamente inferior a outra, aqui, nosso país era bem-sucedido devido a sua fusão 

étnica e social, que querendo ou não, contribuiu para a exaltação dos valores 

nacionais. Foi ele também que ajudou a organizar o I Congresso Afro Brasileiro 

realizado em 1934 em Recife, defendendo que era chegada a hora de reconhecer o 

negro como uma raça capaz e cheia de contribuições para a nação, ocorreu também 

nesse Congresso grande solidariedade quanto a manifestação dos cultos de matriz 

africana e críticas quanto a perseguição policial por parte do Estado.107Inclusive, o 

Congresso contou com a participação de quatro babalorixás. 

O Congresso pode contar com a participação Mário de Andrade, Jorge Amado, 

José Lins do Rego, Di Cavalcanti, Luis Câmara Cascudo, Arthur Ramos, entre outros. 

Os estudos do evento valorizaram a presença negra e mestiça na história do 

Brasil, interagindo em seus estudos aspectos científicos com a cultura popular, houve 

nesse marcante evento não só a participação de intelectuais, mas também 

estudantes, trabalhadores de baixa renda e moradores dos bairros mais populares, o 

 
105 LAUERHASS ,Júnior. Ludwing. Getúlio Vargas e o Triunfo do Nacionalismo Brasileiro, p.86. 
106 MICELI, Sérgio. Intelectuais à Brasileira. São Paulo: Companhia das Letras,2001. 
107 SKOLAUDE, Mateus. Silva. Identidade Nacional e historicidade O 1 Congresso Afro-brasileiro de 1934 -  XII 
encontro estadual de história Anpuh RS, p. 10. Disponível em: http://www.eeh2014.anpuh-
rs.org.br/resources/anais/30/1404752235_ARQUIVO_Texto-MateusSilvaSkolaude.pdf. Acesso em 09/10/2018. 

http://www.eeh2014.anpuh-rs.org.br/resources/anais/30/1404752235_ARQUIVO_Texto-MateusSilvaSkolaude.pdf
http://www.eeh2014.anpuh-rs.org.br/resources/anais/30/1404752235_ARQUIVO_Texto-MateusSilvaSkolaude.pdf
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que gerou incômodo e revolta por parte de setores mais tradicionais da imprensa 

nacional que acusavam Gilberto Freyre e seu grupo de comunistas. Para além dessa 

rotulagem, o sociólogo também recebeu críticas da imprensa do centro do país, por 

tentar defender no Primeiro Congresso Afro-Brasileiro, uma identidade nacional que 

incorporava os negros.  

A respeito dos pontos de vista nos trabalhos apresentados no evento havia 

autores que partilhavam das mesmas ideias defendidas por Gilberto Freyre, contudo, 

nem todos participantes foram adeptos delas, muitos intelectuais desconheciam ou 

até mesmo discordam dos pressupostos de Freyre. Alguns, permaneceram presos à 

metodologia da antropologia física e tentaram avaliar os resultados da mestiçagem 

em termos científicos rigorosos, utilizando medidas antropométricas extensas. Já 

outro utilizaram-se de métodos tradicionais de caráter biológico tentando adaptar 

perspectivas mais próximas ao culturalismo. O materialismo histórico marxista 

também serviu como base teórica e interpretativa em alguns trabalhos. Os artigos 

divulgados exploraram temas como a escravidão, o impacto da mistura racial, a 

influência africana na música, arte e na língua, literatura, religião e gastronomia. Sob 

influência da escola da Bahia onde Nina Rodrigues fez nome havia uma quantidade 

significativa de trabalhos que discutiram a questão do negro e do mestiço no 

Congresso a partir de números, tabelas, índices e com critérios relacionados às 

categorias de pureza, origem, raça, sangue, educação, longevidade, nascimento, 

criminalidade e uma série de outros componentes. Em sua maioria, estes 

pesquisadores eram médicos-psiquiátricas e estavam alocados nas Faculdades de 

Medicina e nos Institutos de Saúde Pública e Mental do Estado, sobretudo na Capital 

Federal. Muitos se utilizaram de certos dados matemáticos e métodos científicos 

tradicionais para contrapor a degeneração de negros e mestiços no Brasil. No entanto, 

haviam trabalhos que se utilizando de mecanismos científicos pelos vistos novos, 

formataram teorias que legitimam as perspectivas tradicionais de degeneração do 

negro e do mestiço brasileiro demonstrando um posicionamento ambíguo108. 

Mário de Andrade reconhecido líder do movimento modernista também estudou 

a contribuição dos africanos em São Paulo através do samba e de crônicas que 

buscavam trazer a singularidade das tradições e do folclore africano. 

 
108 Idem. 
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Nas crônicas intituladas Os Congos109 (1934) o autor traz uma série de análises 

e reflexões sobre como os negros buscavam manter suas tradições, desde a origem 

das congadas até a sua expansão no território brasileiro, seu livro Música e Jornalismo 

reúne mais de 100 crônicas que versam sobre música dando ênfase na musicalidade 

africana. Seu conhecimento na área vem da formação pelo Conservatório Dramático 

Popular e Musical de São Paulo, era pianista e posteriormente professor, dedicou-se 

ao estudo de vários gêneros musicais, principalmente na musicalidade que havia 

dentro dos terreiros e dos candomblés que através do uso de instrumentos simples 

que traziam harmonia e melodia aos trabalhos espirituais. 

Além de ter sido um dos organizadores da Semana da Arte Moderna foi 

responsável pela fundação do Departamento Municipal de Cultura em São Paulo - tal 

instituiçã exercia influência na democratização da cultura e no ano de 1937 criou a 

Sociedade de Etnografia e Folclore de São Paulo, numa preocupação evidente com a 

arte, cultura e identidade brasileira110. Edison Carneiro também publicara muitos 

trabalhos sobre a influência das religiões africanas no Brasil. Embora o interesse 

especialmente pelo folclore, estudo das tradições populares que  acabou sendo um 

atrativo para muitos leitores da época revelariam  outra visão sobre o negro que o 

retirava até certo ponto da concepção de bárbaro ou primitivo, já que buscavam 

identificar os meandros da cultura, do cotidiano e a riqueza desse povo. 

Auxiliou e destrinchou informações complexas sobre a variedade das nações 

aqui estabelecidas bem como seus cultos, musicalidade e liturgias, imprescindíveis 

para a compreensão da constituição do cenário religioso afro. 

 

Foi a mítica pobríssima dos negros bantos que, fusionando-se como mítica 

igualmente pobre do selvagem ameríndio, produziu os chamados candomblés 

de caboclo na Bahia. Contrariamente ao  que se pensa, os negros bantos 

chegaram aqui em número considerável. Principalmente Angola. O folclore 

regional está fortemente impregnado de elementos bantos, - os cumcumbis, o 

samba, capoeira, o batuque, os ranchos de boi, - mas só muito tarde, 

possivelmente nos fins do século XIX, as sobrevivências mítico-religiosas 

bantos viriam à tona, sob a forma atual. 

Nos candomblés de caboclo, o ritual é mais ou menos semelhante ao ritual 

jejê-nagô, sendo mesmo possível, como tive a oportunidade de assistir no 

candomblé da Goméia, em São Caetano, a coexistência de duas formas. Mas 

os santos, que aqui se chamam encantados, já não são os mesmos e se vestem 

 
109 ANDRADE, Mário de. Música e Jornalismo. São Paulo: Edusp/Hucitec, 1993, p.178. 
110 Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/mario_de_andrade. Acesso 
em: 19/11/2018. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/mario_de_andrade
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de penas, embora essa vestimenta não seja obrigatória. (CARNEIRO, 

Edison,1991, p.63) 

 

 

De fato, os anos 30 foi um intenso período de interpretação dos valores 

nacionais e das preocupações identitárias, sociais, culturais e econômicas no país que 

reavivaram o sentimento de nação111. 

Os estudos e teses variadas sobre a participação do negro no Brasil foram 

ganhando destaque, obtendo a participação de muitos intelectuais envolvendo a 

institucionalização dos estudos na sociologia e antropologia cultural. 

Vivenciou-se também o período estado novista (1937) um momento em que se 

construiu uma mentalidade histórica que foi parte integrante da política cultural do país 

que vinha se desenhando. Estudos, periódicos e revistas financiadas pelo governo 

ganham destaques, buscava-se caracterizar o povo brasileiro como uma raça de 

mestiços, atribuídos a eles conteúdos morais, políticos e sociais extremamente 

positivos, não se buscava mais enfatizar a ideia do branqueamento racial havendo 

uma hierarquia de raças propagadas pelas teorias evolucionistas e cientificistas do 

século XIX, existia já a afirmação que o Brasil não seria uma sociedade branca e que 

não haveria nenhum mal nessa constatação.112 Foi com Vargas, através do 

nacionalismo político, que se conquistou significativas vantagens lhe assegurando 

maior avanço popular, se tornando vinculado aos processos de modernização, 

urbanização e crescimento econômico, caracterizando um novo clima de ordem. 

O II Congresso Afro-Brasileiro ocorreu em 1937 na Bahia e contou novamente 

com a participação de intelectuais, cientistas políticos estrangeiros e diversas 

lideranças negras. As teses desenvolvidas novamente trouxeram interpretações 

variadas referente ao papel das relações de raça no país e sua formação histórica 

social. Trabalhos incluindo temas como religião, música, cultura eram marcantes, dos 

 
111 SKIDMORE, E. Thomas. Preto no Branco. Raça e nacionalidade no pensamento brasileiro, p.268. 
112 Estudos feitos por Ângela Maria de Castro Gomes e também por Ludwing Lauerhass Júnior revelam   a Revista 
Cultura Política surgida no Estado Novo e sua busca na valorização da identidade nacional como mecanismo 
político e ideológico na era varguista, mobilizando intelectuais brasileiros para a renovação da cultura nacional, 
examinando com mais profundidade os variados problemas de desenvolvimento que assolavam o país. A Revista 
Cultura Política como um dos exemplos desse período foi criada para aperfeiçoar a ideologia do regime e 
promover maior conhecimento da cultura popular relacionando- o com as diversas políticas implantadas pelo 
regime. 
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vinte e três trabalhos apresentados treze se voltam para aspectos religiosos e culturais 

de maneira geral113. 

Muitas teorias e métodos apresentados no evento buscavam possibilidades de 

ruptura com a noção biológica de raça e isso se dá graças ao avanço e 

institucionalização das ciências sociais, a sociologia passa a ser vista também como 

uma ciência e com capacidade para responder a problemas estruturais brasileiros. 

Isso se deu em parte pela participação estrangeira nesse processo como a dos norte-

americanos e franceses na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, quanto a formação das 

primeiras universidades e desenvolvimento de programas de pesquisas 

intergovernamentais114. 

Embora desde os anos 30 a busca pela cultura negra e sua religiosidade, bem 

como os valores da miscigenação, estivessem em voga, não foram suficientes para 

banir qualquer perseguição. Como já mencionado, em 1937 foi criado o Departamento 

de Tóxicos e Mistificações na seção especial Costumes e Diversões que lidava com 

questões relativas ao uso do álcool, jogos considerados ilegais, prostituições e drogas. 

Quanto aos grupos religiosos de matriz africana, para poderem funcionar, eram 

obrigados a solicitar registro nesse departamento especial de polícia e essa fixava 

suas próprias taxas, para que assim os terreiros pudessem funcionar sob restrita 

fiscalização. 

Essa lei enquadraria as práticas desses grupos como atividades marginais e 

desviantes, enquadrou também os vícios com bebidas e o uso ilegal da medicina 

através do curandeirismo, isso concebia o direito a realização de controles punitivos 

maiores do que reguladores. Os kardecistas teriam sobrevivido sem grandes 

dificuldades, apesar de que algumas notícias de jornais sugerem que algumas de suas 

publicações teriam sido suprimidas, já os terreiros, teriam sofrido inúmeras invasões 

e apreensões, sendo alvo de intolerância, extorsão e perseguição, a religião 

umbandista nascente e ainda pouco conhecida era enquadrada e geralmente 

identificada como as demais religiosidades afro-brasileiras. 

Importante ressaltar que devido as intensas repressões das práticas 

umbandistas, membros da crença como o próprio Zélio de Moraes buscou fortalecer 

 
113 SILVA,Sarah Calvi Amaral. Africanos e afros-descendentes nas origens do Brasil: Raça e Relações Raciais no II 
Congresso Afro-Brasileiro de Salvador (1937) e no III Congresso Sul-Rio-Grandense de História e Geografia do 
IHGRS (1940). Tese de Mestrado Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
114 Idem. 
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e criar a primeira federação no ano de 1939 (UNIÃO ESPIRITA DA UMBANDA NO 

BRASIL – UEB). Ela tinha como objetivo principal, oferecer proteção contra a ação 

policial em todos os terreiros de Umbanda que por ela fossem filiados. Muito embora 

tal filiação não fosse em sua totalidade eficaz, já que muitas vezes não podia impedir 

a perseguição contra os terreiros afiliados, no entanto, se tornou membro facilitador 

para a  organização de outras atividades.115 Segundos estudos como o de Diana 

Brown (1985), os anos anteriores a 1945 refletem um período onde possivelmente a 

doutrina teria ficado restrita a pequenos grupos no Rio de janeiro, existe uma 

precariedade de fontes, documentos de forma geral   que apresentem maiores 

eventos como foi o primeiro Congresso, segundo a autora, somente umbandistas 

locais e seus convidados assistiram o evento .Entre esses convidados estavam os 

kardecistas e alguns membros da imprensa, os praticantes das religiões afro-

brasileiras não foram convidados. 

Zélio e seus companheiros provinham predominantemente dos setores médios. 

Trabalhavam no comércio, na burocracia governamental, outros eram oficiais de 

unidades militares; o grupo incluía também alguns profissionais liberais, jornalistas, 

professores, advogados, e ainda alguns operários especializados. Todos esses 

indivíduos eram homens e quase todos brancos. Em uma análise de imagem realizada 

por Diana Brown, dos 17 homens retratados em um evento oficial dos fundadores e 

principais líderes da Umbanda que foi tirada em 1941 – o que nos faz pensar que seja 

o Congresso - identificaram 15 como brancos e apenas dois como mulatos, e nenhum 

deles era negro.116 

Estudos de Brown (1985) indicam que a Umbanda teria sido formada por um 

grupo de kardecistas de classe média em meados da década de 20 e assim foram 

impondo as tradições afro-brasileiras em suas práticas religiosas, embora seus 

estudos estejam muito bem fundamentados acreditamos que essa transição ocorreu 

muito mais cedo. A fusão do antigo culto da cabula com o espiritismo já teriam sido 

descritos num documento difundido pelo bispo Dom João Correa de Nery e que teria 

sido retomado por Nina Rodrigues, essas sessões de cabula tinham o nome de mesa, 

sendo o chefe de cada mesa chamado de embanda, elas já se manifestariam desde 

os fins do século XIX, teria esse tipo de culto dado origem as chamadas macumbas 

 
115 BROWN. Diana. Umbanda e Política. Caderno do Iser nº18, Marco Zero: Rio de Janeiro, p.16 
116 Idem, p.11 
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cariocas segundo estudos de Arthur Ramos117. Embora não houvesse a 

institucionalização da crença, nem seu nome ainda registrado, a relação entre 

espiritismo kardecista e cultos afros já existia há mais tempo. 

 

Lembremos que a Umbanda na década de 20 e 30 se auto representava como 

um segmento do espiritismo kardecista. ’Umbandista’’ era uma qualificação 

do substantivo ‘’espírita’’. As primeiras federações formadas denominavam-

se de espíritas, da mesma forma, que os terreiros eram ‘’tendas espíritas’’.Os 

intelectuais, companheiros de Zélio de Moraes, visto como fundador da 

primeira tenda espírita umbandista, eram dissidentes do espiritismo e visto 

pelos amigos como irmãos da mesma fé. Vários livros publicados nessa época 

a favor da umbanda tinham prefácios escritos por kardecistas. 

(BIRMAN,1985, p.88)  

 

 Foi a diretoria da federação quem nomeou uma comissão para poder realizar 

o Congresso, diversas reuniões foram realizadas das quais foram assistidas pelo 

presidente da Federação Eurico Lagden Moerbeck, nessas reuniões preparatórias se 

ouvia a palavra autorizada de alguns guias espirituais, ou seja, segundo o documento, 

as orientações e instruções que se desenvolveram por parte do Congresso teriam sido 

orientadas por essas entidades. 

O que nos chama a atenção é que tal instrução ocorre de maneira centralizada 

e para uma pequena minoria de Tendas, é citado reunião na Tenda de São Jeronymo, 

Tenda Humildade e Caridade e Tenda Nossa senhora da Conceição, ou seja, apenas 

três locais foram selecionados para que houvesse um debate a respeito do projeto 

umbandista, a última tenda aqui citada como sabemos era dirigida por Leal de Souza. 

 

3.1 Umbanda, para onde você vai? 

 

Na inauguração do evento que duraram oito dias, a primeira tese apresentada 

foi através de Diamantino Coelho Fernandes que se intitula: ‘’ O espiritismo de 

Umbanda na evolução dos povos, fundamentos históricos e filosóficos’’, o título deixa 

claro a busca por um resgate histórico que remetesse a credibilidade e legitimidade 

da crença a partir desses dados. Diamantino, buscou dar sentido ao significado da 

palavra Umbanda que segundo ele, o vocábulo teria origem no sânscrito ‘’a mais 

antiga e polida de todas as línguas existentes no mundo’’ (grifo meu). A raiz mais 

 
117 ORTIZ, Renato. A morte branca do feiticeiro negro: Umbanda e Sociedade Brasileira. São Paulo: 
Brasiliense,1999, p.37. 
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antiga que se conhece a respeito desse vocábulo se encontraria no famoso 

Upanishads, nele haveria todo  sistema do pensamento filosófico e religioso hindu, o 

Upanishads seria um dos ramos do conhecimento contido no Vedas.  

Dentro dessa literatura tão milenar, encontra-se o estudo da natureza e do ser 

humano e sua relação como Universo, sendo que, um dos seus maiores 

ensinamentos estaria a imortalidade da alma. 

Uma estratégia muito adotada e perceptível em todos os estudos do Congresso 

é a comparação de práticas e conceitos usados pelos umbandistas que pudessem se 

assemelhar com práticas mais antigas do Oriente. 

 

O Espiritismo de Umbanda existiu sempre entre as raças espiritualmente mais 

adiantadas do globo terrestre, sem o que não poderia existir agora. A prova 

disto vamos encontrá-la, de forma copiosa, abundante, em vários dos sistemas 

filosóficos mais antigos, dentro dos quais gerações e gerações de povos de 

todas as raças teem alcançado o mais alto grau de cultura filosófica que é 

possível alcançar em nosso mundo atual.118 

 

 Haveria similitudes entre vários sistemas hindus, a exemplificar o Vedanta e o  

Sankhya, todos eles reconhecem a existência do espirito e da matéria, os sankhya 

assim como a Umbanda não reconhecem a morte como o fim, pois a alma no processo 

de evolução reencarna várias vezes. O autor, através do seu estudo compara o 

Vedanta à Umbanda, sua visão e análise compactuam das mesmas concepções e 

que buscam atingir o mesmo objetivo. 

A parte externa do Vedanta estaria preocupada   e destinada às massas que 

ainda se encontram incapazes de compreender a doutrina, necessitando por isso de 

outras mentes para poderem vencer tal obstáculo. Nesse sentido, a Umbanda também 

teria esse propósito, o que justifica a ideia do Congresso e de todo seu processo de 

normatização. 

A comparação ocorre também dentro do campo filosófico, mais 

especificamente com a filosofia grega. A relação de certos filósofos com a nova crença 

também se faz constante. Haveria pontos de contato entre Pitágoras e Sócrates. Seus 

pensamentos, base da filosofia, seriam norteadores da Umbanda. Cita Sócrates 

quando ele estaria prestes a tomar cicuta ensinando aos seus discípulos sobre a 

 
118 I Congresso Umbandista,1941, não paginado. 
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importância de se cuidar da alma, seu discípulo Platão também havia deixado grandes 

instruções a respeito da alma. 

‘’Somente afastando-nos e renunciando de todo comércio com o corpo, 

aproximaríamos da verdade, conservando-nos puros de todas as máculas do mundo, 

até que Deus viesse nos libertar’’.119  

Da mesma forma, a Umbanda buscaria cuidar dos assuntos da alma e das 

coisas puras, na tentativa de se buscar na vida e no pós dela mais plenitude.  Ao 

elencar Sócrates, exemplificando sobre a imortalidade da alma e também ao trazer a 

literatura do Vedas, percebemos que existe a necessidade de retomar um sentimento 

de pertença que viesse fazer relação as mais respeitáveis tradições do pensamento 

humano. A Grécia Antiga, por exemplo, sempre fora considerada um dos berços da 

sabedoria, cultura, política e das ciências. O que o autor busca fazer são comparações 

e semelhanças que viesse a trazer um elo de ligação entre a crença e sua raiz e 

sentido histórico. 

 

Detenhamo-nos por um instante ainda ao pé dessas colunas monumentais da 

Grécia antiga, donde emanou o maior surto civilizador deste Hemisfério, 

porque outros conceitos podem ser respigados em apoio da nossa tese, cujo 

objetivo, outro não é senão o de demonstrar e provar, com abundância de 

documentos de autenticidade incontestável, a antiga e profunda raiz histórica 

do Espiritismo de Umbanda.120 
  

 

Um dos pontos que nos chama mais atenção a respeito do Congresso é a 

negação quanto a africanidade da Umbanda, existe a aceitação de que ela teria sido 

trazida por negros durante o período da escravidão, principalmente aqueles vindos de 

Angola, Moçambique e Congo, por exemplo. 

No entanto, para os escritores umbandistas houve uma distorção quanto a 

doutrina antiga. 

É preciso considerar, porém, o fenômeno meselógico peculiar às nações 

africanas donde procederam os negros escravos, a ausência completa de 

qualquer forma rudimentar de cultura entre eles, para chegarmos à evidência 

de que a Umbanda não pode ter sido originada no Continente Negro, mas ali 

existente e praticada sob um ritual que pode ser tido como a degradação de 

suas velhas formas iniciáticas. 

Sabendo-se que os antigos povos africanos tiveram sua época de dominação 

além  mar, tendo ocupado durante séculos, uma grande parte do Oceano 

 
119 O autor cita trecho de Platão em seu celebre Diálogo sobre a alma e a morte de Sócrates bebendo cicuta. 
120 I Congresso de Umbanda,1941, não paginado. 
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Índico, onde uma lenda nos diz que existiu o continente perdido da Lemúria, 

do qual a Austrália, a Australásia e as ilhas do Pacífico constituem as porções 

sobreviventes, — fácil nos será concluir que a Umbanda foi por eles trazida 

do seu contacto com os povos hindus, com os quais a aprenderam e praticaram 

durante séculos. 

Morta, porém, a antiga civilização africana, após o cataclismo que destruiu a 

Lemúria, empobrecida e desprestigiada a raça negra, — segundo algumas 

opiniões, devido à sua desmedida prepotência no passado, em que chegou a 

escravisar uma boa parte da raça branca — os vários cultos e pompas 

religiosas daqueles povos sofreram então os efeitos do embrutecimento da 

raça, vindo, d'c degrau em degrau, até ao nível em que a Umbanda se nos 

tornou conhecida.121 

 

 

A origem da Umbanda seria na Índia e não na África, nitidamente verifica-se o 

termo ‘’lenda’’ no texto, além de identificarmos afirmações que carecem de 

objetividade e veracidade histórica. Busca-se desconstruir qualquer indício da 

contribuição negra adequando a antiguidade de suas práticas como desprezíveis, 

reconhecendo-as como bárbaras e primitivas. 

A teoria de origem não era uníssona entre os representantes do Congresso, 

um exemplo a citar está contido no texto apresentado pelo Dr. Baptista de Oliveira que 

ressalta as práticas aqui trazida pelos africanos ‘’são revestidas, todas elas de tão 

grosseiros aspectos, assim como a rudeza do vocabulário com que se 

processam os atos de sua estranha liturgia’’ (grifo meu) . 

Para ele, a origem da Umbanda seria o Continente Africano, mas 

especificamente o Egito. Os negros trouxeram a crença deturpada e cheia de 

barbarismos, pois há resquícios dos ecos deixados pelas tradições verbais onde o 

povo, através do tempo, modificou e muito as práticas religiosas que existira há 

séculos. A relação é comparativa, os egípcios seriam mais civilizados e evoluídos, 

conhecedores da ciência e de toda verdade do espírito. 

 

Imagine-se o que poderia resultar do contacto da alta ciência e da religião dos 

egípcios, uma e outra tão profundamente precisas nos seus conceitos e tão 

expressivas na sua forma representativa dos sentimentos de um povo 

grandemente civilisado, com os povos semi-bárbaros, senão bárbaros, do 

ocidente africano, das regiões incultas de onde, por infelicidade nossa, se 

processou o tráfego de escravos para o Brasil, de uma escória que nos trouxe 

com suas mazelas, com seus costumes grosseiros e com seus defeitos étnicos 

e psicológicos, os restos desses oropéis abastadardos já por seus antepassados 

e de uma significação que ela mesma não alcançava mais122. 

 
121 Idem. 
122 Ibidem. 



97 
 

 

 

Observa-se claramente o pensamento racial ainda muito presente e enraizado 

no Brasil que se manifestava desde o final do século XIX, reforçando a questão da 

limitação psicológica dos negros e dos seus ‘’defeitos étnicos’’, pelo registro de seu 

nome no documento do Congresso Dr. Baptista de Oliveira era médico e reproduzia 

os valores, conceitos e ideias muito enraizados da sua geração e educação médica. 

Outro estudo que busca desafricanizar as práticas umbandistas estão 

presentes no estudo de Martha Justina, delegada do Congresso. 

 Seu texto trataria a respeito da lei de Umbanda, a tal lei, trazidas pelos 

africanos não poderia mais se manter exótica, atrasada e bárbara, já que a lei divina 

da evolução funcionaria para todos e com a nova crença não poderia ser diferente. 

 

A Lei de Umbanda, trazida ao Brasil pêlos africanos, era professada com os 

ritos severos da África; podemos mesmo dizer   que   continham uma série de 

coisas exóticas e horripilantes. Por exemplo, os médiuns, para receberem o 

espírito guia, chamado "orixá", passavam por vários sacrifícios como seja 

raspar totalmente a cabeça, tomar banhos de hervas aromáticas, vestirem-se 

de branco e novas deviam ser suas vestes, fazer jejum, ficarem  em retiro  

durante muitos  dias, em um camarim, e quando daí saiam dançavam sob o 

som de músicas africanas acompanhadas de palmas batidas pêlos assistentes; 

isto até receber ou  dar incorporação  ao  espírito  destinado  à  prática  da  

caridade por  seu intermédio. Em ação de graças, pelos benefícios recebidos, 

sacrificavam animais e ofereciam bebidas, etc. Isto no Brasil já dista de mais 

de meio século; e como nada estaciona no mundo, obedecendo à lei imutável 

do Criador, a Lei de Umbanda também segue seu curso evolutivo, saindo das 

grotas, das furnas, das matas, abandonando os anciões alquebrados, fugindo 

dos ignorantes, quebrando as lanças nas mãos dos perversos, vem nessa 

vertigem louca de progresso’’123. 

 

 

 

Manter os ritos não estaria em consonância com as novas normatizações, tais 

práticas acima citadas muito utilizadas no candomblé e em outros ritos como os 

antigos calundus praticados no Brasil passam a ser encaradas como Magia Negra. 

Vejamos, o termo ‘’Magia Negra’’ já é bastante problemático e é encontrado também 

nos escritos de Leal de Souza, quando se usa tal termo, os umbandistas dizem 

respeito a todo trabalho espírita que é direcionado na intenção de fazer mal a alguém, 

ou conquistar algo através de alguma troca, geralmente com dinheiro. 

 Inclusive, segundo os congressistas, a Umbanda ainda era exercida em sua 

maioria por pessoas ignorantes, em consequência disso, tais pessoas acabam sendo 

 
123 Ibidem 
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impossibilitadas de analisar tamanha responsabilidade perante seus atos errôneos 

causando um grande mal a humanidade. A verdadeira nomenclatura da Umbanda é 

a ‘’Linha Branca de Umbanda’’ – muitas vezes citada no Congresso - diferenciando-

se da Magia Negra, inclusive, uma das teses apresentadas têm em seu título ‘’ 

Introdução ao Estudo da Linha Branca de Umbanda’’ que inclusive defende a 

hierarquização e estágios mais rígidos da crença dividindo-a em três momentos; 

neófito, iniciante e sacerdote. 

 Essa separação entre Umbandas reflete uma dualidade que por si só é conflitante e 

inflexível, pois determina aquilo que se considera bom ou mau. Esse mau seria os 

rituais africanizados que não necessariamente podem ser enquadrados como 

charlatanismos, mas por carregarem certos padrões que estão fora da normatização 

que o evento determinara estariam sendo assim classificados. 

A grande bandeira levantada pela autora congressista é a do combate aos 

abusos e absurdos que se fazem com a religião. 

A Umbanda teria a partir de agora a árdua missão de acompanhar a civilização, 

que, segundo Martha Justina, estaria se evangelizando; assim o amor e o progresso 

seriam os únicos capazes de destruir qualquer ação malévola executada por um filho 

de Deus mal-intencionado.124 

  Dentro do novo processo de enquadramento, certas práticas comuns dos ritos 

africanos começam a ser tratadas de forma diferenciada. Um exemplo disso, refere-

se aos pontos riscados, prática frequente e comum em todos os rituais de origem 

africana. Esses pontos são símbolos que se riscam no chão do terreiro com pemba125 

e que possuem variados símbolos sagrados carregando informações espirituais, para 

proteção ou descarrego e para identificar qual entidade está presente e para que orixá 

e falange a entidade trabalha. 

 

Sua prática nas sessões públicas, afigura-se-nos desaconselhavel, não apenas 

por não ser necessária aos trabalhos comuns de desobcedação e passes 

magnéticos, como pêlos perigos que daí podem advir para aqueles que, 

desconhecendo-lhes a força, tentem imitá-los em seus lares ou em outros 

lugares. Seria aconselhável a eliminação total desta prática de alta magia em 

nossos trabalhos, simplificando-os ao máximo, reservando-a para situações 

 
124 Na sua tese, ‘’Utilidade da Lei de Umbanda’’, Martha Justina enfatiza tal missão no Congresso. 
125 A pemba, é uma espécie de giz em formato cônico   composto por calcário branco entre outras rochas 
sedimentares muito comum em todos os ritos de origem africana. 
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excepcionais, e unicamente em presença de pessoas suficientemente instruidas 

a seu respeito, ou sejam, as que hajam alcançado o grau de iniciadas.126 

 

Somente os supostos instruídos e com grau de iniciação teriam o direito de 

realizar a prática tão antiga e usual nas giras de trabalho, reforçando para nós a busca 

pelo enquadramento e hierarquização dos ritos, delimitando as relações de poder e 

de espaço. 

Além disso, podemos encarar tal discurso como um dos exemplos sobre a 

tentativa em desafricanizar o ritual umbandista, seguindo um contexto baseado nessa 

relação perigo versus hierarquia. Obviamente, a hierarquia é existente em todo culto 

africano, contudo o que queremos ressaltar é o processo de modificação interna das 

práticas e as tentativas normatizadoras que, querendo ou não, retiram ou modificam 

os rituais no argumento de serem considerados perigosos para um público mais leigo. 

A sugestão desse estudo é o do banimento da prática dos pontos riscados 

 

Assim, apresentamos a este Congresso a seguinte indicação: 

 

a)  Seja abolido em nossas tendas o uso de "pontos" riscados. 

b)  Ouçam-se os Guias a respeito, e exponha-se-lhes a inconveniência de tal 

prática, pedindo-lhes que a mesma passe a ser unicamente realizada no 

Espaço. 

 

 Ora, aqui a prática é colocada como algo desagradável, inconveniente e 

desnecessária ao culto umbandista e, dessa forma, o autor faz uma mediação 

buscando flexibilizar entre seu uso regulado e restrito apenas às autoridades 

espirituais, mas, como se percebe, sugere o banimento da prática. 

 Muito embora nossa fonte não demonstre maiores informações a respeito do 

autor dessse estudo pertencente ao Templo Espírita Humildade e Caridade e que 

caminho tal sujeito percorreu antes de adentrar a crença, acreditamos que este seja 

um possível exemplo do perfil de representantes vindo do universo kardecista que 

possuíam um poder de fala, em que aos poucos foram adentrando nas discussões a 

respeito do campo Umbandista. 

Em outro estudo sobre as práticas da doutrina, Eurico Lagden Moerbeck  

delegado e presidente do evento disserta sobre os banhos de descarga, que 

costumam ser muito receitados nas giras pelas entidades para trazer o equilíbrio 

 
126  I Congresso de Umbanda,1941, não paginado. 
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energético e espiritual. Ademais, o autor reforça o uso imemoriável de tais práticas ao 

redor do mundo pelos povos antigos como forma de argumento comparativo. Assim, 

hindus, gregos e fenícios são mencionados como civilizações altamente civilizadas 

que se utilizavam de resinas aromáticas e banhos – ‘’não por um simples apego à 

tradição avoenga ou por um diletantismo qualquer, mas, sim, por um princípio de 

higiene psíquica, para manter à distância os inimigos ocultos’’127 

Enquanto valoriza-se o papel dessas antigas civilizações quanto ao uso das 

ervas, não se verifica em nenhum momento a menção das tribos indígenas brasileiras, 

latino-americanas, muito menos do povo negro quanto aos seus respectivos e 

profundos conhecimentos da ervaria. 

 A utilização por parte das ervas e defumadores tão perseguidas pelas juntas 

de saúde e pelo Estado ganham aqui uma função de limpeza voltada para a 

eliminação de fluídos maléficos vindos de espíritos obsessores e perturbadores. 

 

O defumador passa a ter, aí, um papel de relevo na limpeza do ambiente. A 

queima das substâncias indicadas para este fim, e que tanto podem constar de 

hervas secas escolhidas pelas suas propriedades magnéticas, como da reunião 

de resinas aromáticas apropriadas, — produz no campo mental do doente uma 

espécie de profilaxia, expulsando de lá as entidades incompatíveis com os 

elevados sentimentos do bem e da fraternidade espiritual. A elevação de uma 

prece a Jesus durante o defumador, e a salvação aos nomes das entidades 

graduadas da Lei de Umbanda, ou daquelas santificadas pelo seu devotamento 

à causa sagrada da humanidade, teem a virtude de atrair algumas falanges de 

trabalhadores invisíveis, que passam a cooperar na limpeza psíquica do 

ambiente doméstico.128 
 

 

O fundamento proposto entre ciência e espiritismo se torna argumento incisivo 

e repetitivo em muitos dos textos produzidos no Congresso, até porque Dr. Antonio 

Barbosa, que era autor desse estudo, também era médico. 

Sua crítica se refere aos praticantes do espiritismo que não estudam a crença 

através da ciência com suas origens e bases, para que assim possam conhecer o que 

aplicam em seu cotidiano. A partir de tal crítica, seria de infinita importância que o 

indivíduo, ao estudar a crença, tenha capacidade para assimilar, com raciocínio lógico, 

os ensinamentos da doutrina. 

 
127 Idem. 
128 Ibidem. 
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Seu texto se baseia nas experiências de sua rotina como médico, a fim de 

argumentar e exemplificar a relação entre a medicina científica e a manifestação do 

espiritismo. Relata o caso de uma senhora com seu filho que o procurou devido a um 

caso grave de inchaço abdominal que não cessava. 

A situação crescia, sendo necessária a programação de sua internação, em um 

dos trechos sobre tal experiência relata: 

 

Mas em dado momento receitei um banho de hervas, com outras coisas, 

determinei tudo quanto tinha que fazer, e disse-lhe o seguinte:— O senhor 

faça o banho e peça proteção aos seus Guias. Se a senhora receber o seu Guia, 

estará salva; do contrário, ela morrerá . Depois que ele saiu, fiquei pensando 

no que tinha feito, e, constrangido, por não conhecer do assunto, mas seja o 

que Deus quizer. Qual não foi o meu espanto, no dia seguinte, quando o rapaz 

me apareceu com um sorriso nos lábios, fisionomia alegre e dizendo-me — 

Doutor, fiz tudo quanto o senhor mandou e a velha, graças a Deus, está melhor. 

Então ele contou-me que cada colher de remédio que a paciente tomava, 

vomitava e que não m'o tinha dito antes, para não molestar-me. Daquele dia 

em diante não teve mais nada.129 

 

 

A doença pode ser de males apenas físicos como também espirituais, nesse 

caso, o médico recomenda que o paciente procure um Tenda espírita para curar a 

obsessão. Em sua Tenda São Jorge, ele disserta a respeito dos vários casos de cura 

realizados no terreiro, sendo a maioria pessoas doentes do sistema nervoso. 

Da mesma maneira que ervas e defumadores tinham a sua importância no 

quesito cura, as entidades espirituais tão presentes na Umbanda como caboclos e 

pretos velhos precisavam ter sua verdadeira força revelada, a fim de banir qualquer 

indício ou comparação com adjetivos vinculados a ignorância ou qualquer outra   falta 

de saber. 

Como vimos anteriormente através dos escritos de Leal de Souza, tensões e 

disputas do saber espírita entre umbandistas e kardecistas eram recorrentes ainda 

nos anos 20. 

Nessa perspectiva, no Congresso, mantém-se esse cenário de disputa dentro 

do campo, onde se busca o reforço e a valorização das entidades umbandistas como 

grandes intelectuais e conhecedores das leis do universo, como citado a baixo. Os 

caboclos e pretos velhos tão vistos de forma simplória em seu linguajar e 

 
129 Ibidem. 
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personalidade usam de tal trejeito para se aproximarem dos mais simples e humildes, 

quando na verdade possuem um elevado grau de instrução. 

 

 

Temos, entretanto, em contraposição a essa credulidade daqueles prezados 

companheiros de seara, uma grande messe de fatos em que homens altamente 

instruídos desejaram pôr à prova o saber daqueles instrutores e com eles 

travaram conversação sobre assunto de sua livre escolha. O resultado foi, em 

todos os casos, a constatação de uma surpreendente transformação de 

linguagem por parte da entidade ouvida, a qual passou a usar uma 

terminologia académica, por assim dizer, e a explanar o assunto de maneira a 

não deixar dúvidas quanto ao elevado grau de sua cultura.130 

 

 

Assim como as entidades, a crença por si só busca revelar o seu caráter 

filosófico e científico - grande parte dos estudos fazem relação com os termos Ciência, 

Filosofia e História. 

 

Sem pretenções nem vaidades, que as não possuímos mais, podemos declarar 

bem alto a todos os nossos irmãos, que a religião de Umbanda consiste em 

abrigar tudo o que existe de bom e elevado na terra, e estabelecer um alvo 

infinito de desenvolvimento espiritual para os seus adeptos. 

Esse alvo será, para os filhos de Umbanda, o extermínio de sua mentalidade 

atrazada, ou "eu" inferior, animalizado, para dar lugar à formação de uma 

mentalidade superior, ou "Eu Real", Verdadeiro, sob cujo império essa 

creatura se eleve, no conceito dos seus semelhantes, e atinja o mais alto nível 

de perfectibilidade espiritual131. 

 

A doutrina então revela sua relação com uma proposta baseada nas ideias do 

progresso e evolução espiritual e novamente sua missão é a de eliminar tudo o que 

pode ser considerado imperfeito, inferior e atrasado. 

Todavia, os estudos não ficaram apenas nas tratativas das práticas, banhos e 

origens históricas. Pois, um texto apresentado pelo Dr. Jayme Madruga buscou, por 

exemplo, analisar a respeito da intolerância religiosa no Brasil utilizando-se dos 

históricos das Constituições Brasileiras, resgatando, assim, o trajeto a respeito da 

relação entre o espiritismo e o Estado. Segundo ele, na Carta Constitucional de 1824 

já haveria indícios de um suposto início de tolerância, através do artigo 179 - em 

 
130 Ibidem. 
131 Estudo apresentado pela Tenda Espírita Mirim através de Diamantino Coelho Fernandes sob o título ‘’O 
Espiritismo de Umbanda como Religião, Ciência e Filosofia’’. 



103 
 

 

ninguém poderia ser perseguido por motivos religiosos, uma vez que respeitasse a do 

Estado e não ofendesse a moral pública. 

 

Ainda que a Constituição marcasse uma religião de Estado, todavia, ela, muito 

refletidamente, reconheceu que ninguém devia ser perseguido por motivo de 

religião. 

Pensar desta ou daquela maneira sobre matéria religiosa, não pode ser crime 

perante a sociedade civil, por que a sociedade civil não se instituiu para 

aniquilar os direitos naturais.132 

 

 

Tal Carta esteve em vigência até 1889, ou seja, até a queda do Período 

Monárquico. No entanto, há uma questão em que o autor não leva em consideração: 

o artigo, obviamente, não deixa claro o que pode ser considerado como uma ofensa 

à moral pública, dando possíveis brechas quanto a julgamentos e punições a respeito 

das religiões de matrizes africanas. 

Adiante, com o Código Criminal de 1831 na parte IV em se tratando dos crimes 

policiais era estabelecido crime contra a moral pública - isto é, realizar cultos ou 

religiões que não fossem a do Estado. Também era crime celebrar em qualquer casa 

ou edifício que tivesse alguma caracterização de templo que não fosse o da religião 

oficial. Nesse cenário, e em defesa de suas práticas, os escritores umbandistas 

sabiam das limitações que negros e brancos pobres tinham em seu cotidiano quanto 

a liberdade religiosa. 

 

Ora, em consequência de seu precário estado, de pobreza extrema ou de 

miserabilidade, os negros escravos não poderiam dar-se ao luxo de possuir 

uma casa especial destinada a seus cultos, reminiscência longeva da religião 

que eles e seus próprios maiores professavam no adusto "hinter-land" ou na 

costa d'África. Por isso mesmo, dado essa situação económica, os misteriosos 

cultos feiticistas dos negros escravos realizavam-se na calada da noite, após o 

estafante e embrutecedor trabalho diurnal no eito, no engenho, nas fazendas e 

estâncias — no próprio recesso das senzalas promíscuas, ou no terreiro 

delas.133 

 

 

 

 
132 I Congresso Nacional de Umbanda,1941, não paginado 
133 Idem. 
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  A partir do momento em que o Brasil se torna republicano a liberdade religiosa 

começa a se tornar algo mais palpável para a realidade dos umbandistas, já que 

haveria uma separação entre Estado e Igreja. 

Onde, decretado o Governo Provisório haveria a plena liberdade de cultos e proibida 

a intervenção da autoridade federal e dos estados federados quanto ao assunto. 

Todas as crenças não poderiam ser contrariadas, seja em atos particulares ou em 

público, caberia a todos coletivamente o pleno exercício de sua religião sem a 

intervenção do poder público. Avançando na Constituição Republicana de 1891, Dr. 

Jayme destaca mais alguns artigos. De acordo com o artigo 72, todo indivíduo pode 

exercer livremente o seu culto, inclusive publicamente, além disso, por motivo de 

crença ou de função religiosa nenhum cidadão poderia ser privado dos seus direitos 

políticos, nem ser eximido de qualquer dever cívico. 

 

Retraíam, tais preceitos, a situação do Estado Brasileiro, com sendo 

meduíarniente leigo — possibilitando, assim, na República, a coexistência de 

todas as crenças e religiões, exercitando o seu culto, PÚBLICA E 

LIVREMENTE, com uma única ressalva — "desde que não ofendam a moral 

pública e as leis". "A cláusula final — escreve o ministro Carlos Maximiliano 

— encerra, em síntese, a única restrição à liberdade religiosa em geral. Pelo 

espaço de trinta e nove anos, — seja, desde 1891 até 1930 — tais princípios 

estiveram regulando a matéria, no Brasil.134 

 

O Código Penal de 1890 através do decreto 847 dedica um capítulo sobre os 

crimes quanto o livre exercício dos cultos, destacamos alguns pontos relevantes 

abordado no Congresso. 

 

Art. 185. Ultrajar qualquer confissão religiosa vilipendiando ato ou objeto 

de seu culto, desacatando ou profanando os seus símbolos publicamente. 

Pena: de prisão celular por um a seis meses. 

Art. 186. Impedir, por qualquer meio, a celebração de cerimônias 

religiosas, solenidades e ritos de qualquer confissão religiosa ou perturbá-

la no exercício de seu culto. 

Pena: de prisão   celular   por   dois meses a um ano. 

Art. 187. Usar de ameaças, ou injúrias contra os ministros de qualquer 

confissão religiosa, no exercício de suas funções. 

Pena: de prisão    celular   por    seis meses a um ano. 

Art. 188. Sempre que o fato for acompanhado de violência contra a 

pessoa, a pena será aumentada de um terço, sem prejuízo da 

correspondente ao ato de violência praticada, na qual o criminoso 

também incorrerá.135 

 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
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Realizando essa leitura, nos dá a impressão de que não haveria mais 

perseguições e que a lei bastaria quanto a tolerância de que qualquer crença, o 

Congresso Umbandista demonstra uma certa leveza contra a perseguição religiosa e 

que os ideais da República foram um marco para a liberdade de culto. O autor desse 

estudo em referência as violências e prisões vividas nos anos 40 aponta que as 

autoridades judiciais acabam que reconhecendo os princípios da liberdade religiosa 

não tomando partido de uma ou outra crença, o que dentro da experiência cotidiana 

não demonstra ser a verdade. 

Mesmo quando tinham autorização para funcionar os terreiros tornavam-se 

alvo de invasões atraindo a atenção da polícia para averiguação do local. Diana Brown 

teve a oportunidade em entrevistar diversos umbandistas da velha guarda que 

relembravam os diversos casos de perseguição que geravam pavor e medo136, 

contradizendo a leveza do discurso colocado pelo evento. 

Ao entrevistar um oficial de alta patente no Rio de Janeiro houve a confissão 

de ter feito várias perseguições durante o governo Vargas em centros considerados 

de macumba, segundo ele, tais locais tinham relação estreita com práticas 

subversivas e associava os eventos nos terreiros como oportunidade para a 

disseminação de movimentos comunistas. 

Em suas andanças e entrevistas em terreiros no Rio de Janeiro observou o 

culto a Ogum, divindade iorubá sincretizado como São Jorge e representado por um 

grande guerreiro sentado num cavalo branco usando uma capa vermelha, detalhe 

esse que era referido por muitos frequentadores como o grande cavaleiro da 

esperança. Para a autora, essa versão era negada pelos dirigentes dos terreiros, onde 

jamais houvera uma associação do orixá para tais fins, embora em sua pesquisa tenha 

encontrado muitos adeptos dos movimentos de esquerda nos terreiros, o que nos 

mostra a relação intrínseca   que envolvia a religião com a política. 

Para o Congresso, a República trouxe a separação absoluta entre a Igreja e o 

Estado, considerando que a tolerância religiosa é um dos princípios de respeito às 

minorias. Quanto às violências praticadas contra os umbandistas pelas autoridades 

policiais são resultadas dos recebimentos de ordem e da ignorância de seus 

mandatários 

 
136 BROWN, Diana. Umbanda e Política,1985, p.14. 
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‘’Entretanto, era preciso "separar o joio do trigo" e se esse objetivo em si não 

foi alcançado plenamente, melhorou de muito a situação, merecendo, 

portanto, a campanha todo o aplauso dos que não fazem da religião "ganha 

pão" ou "fonte de renda", nem se servem da boa-fé da humanidade para dar 

expansão a instintos inferiores.137 

 

 

E mais adiante, reconhecem a necessidade em apoiar aos poderes 

constituídos, possivelmente quanto a falsa religiosidade que não compactuaria com 

a Umbanda que se queria construir. 

 

"A Deus o que é de Deus e a César o que é de César": essas palavras sábias 

do doce Nazareno ainda aqui têm cabimento. À Umbanda não interessa 

nem especulação nem mistificações. E nós não poderíamos deixar de dar 

todo o apoio aos poderes constituídos, não só por convicção, mas também 

pelo espírito de disciplina que aprendemos de nossos guias espirituais. "E' 

preciso respeitar para ser respeitado"138. 

 

Termina seu trabalho concluindo que a partir da instauração da República os 

cultos religiosos passam a ser realizados de forma mais livre sem qualquer tipo de 

constrangimento e que qualquer tipo de coação estaria criminalizado e punível na 

forma de lei, nesse sentido, como no mesmo discurso usado pelos kardecistas, a 

República através da lei, ordem e disciplina traria o verdadeiro progresso para o país, 

sendo determinadas repressões necessárias para se acabar com o chamado falso 

espiritismo. 

Nesse sentido, pressupõe-se o interesse dos congressistas em estarem aliados 

aos interesses do Estado Varguista a fim de obterem vantagens, respeitabilidade e 

legitimação para o exercício de suas práticas. 

 

3.2   Os momentos finais do Congresso. 

 

Durante os vários dias em que se deu o Congresso, as Tendas participantes 

tiveram a oportunidade de realizarem algumas indicações, para que assim, o evento 

fosse finalizado com os seus devidos encaminhamentos. 

Como visto anteriormente, haviam embates quanto a origem da crença e sua 

raiz histórica, alguns deslumbravam a Umbanda oriunda da antiga Índia, outra, com 

 
137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
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sua história vindo das tradições egípcias, esse teor histórico é deveras relevante para 

o Congresso a ponto de um dos integrantes no momento das indicações   reforçar a 

negação quanto ao sincretismo umbandista, visto sua raíz tão antiga. 

Se defende o argumento de que a Umbanda não seria um sistema filosófico – 

religioso obtido pela fusão de todas as crenças, não se poderia aceitar e concordar 

que qualquer escritor umbandista, onde por mais culto que fosse viesse a cometer tal 

erro em seus livros. 

Isso nos indicia algum tipo de tensão quanto ao que estava sendo produzido 

por alguns escritores umbandistas de que a crença era um fruto do aperfeiçoamento 

das supostas três raças brasileiras, teoria muito presente e em consonância com o 

discurso varguista do início dos anos 30.  O governo Vargas tinha fortes e próprias 

razões para encorajar o interesse público pela descoberta dos valores que refletissem 

a   valorização e o estímulo dos valores pela identidade brasileira, e, jogou com essas 

crescentes preocupações nacionalistas. 

Uma tendência importante durante o Estado Novo foi a contínua difusão do 

nacionalismo político e do intelectual dentro do governo, que pela primeira vez, 

patrocinou a expansão do nacionalismo em larga escala. Dentro do sistema político, 

intelectuais tornaram-se ideólogos, apologistas ou propagandistas do Estado Novo.  

O nacionalismo nesse período torna-se essencialmente político, estimulado por 

um sentimento de confiança cultural e dignidade, tratando de alcançar o progresso 

econômico, social e também de identidade nacional. Caracterizamos esse nacionalismo 

como uma abrangência de eficiência política, redução da autonomia regional e a 

promoção do crescimento econômico, revelando um grande impulso ao patriotismo. A 

preocupação com a justiça social e a determinação em alcançar um sentimento mais 

firme e generalizado de identidade nacional, onde todos os interesses individuais ou de 

grupos são colocados de forma secundária. Fora também de grande influência nesse 

período em que se davam os anos do Congresso a fusão do nacionalismo político e do 

intelectual dentro do governo, em suma, tais intelectuais se tornaram apologistas ou 

propagandistas do Estado Novo facilitando a manifestação e radicalização do 

nacionalismo em todas as esferas do poder público.139 

 

 
139 LAUERHASS Júnior, Ludwing. Getúlio Vargas e o Triunfo do Nacionalismo Brasileiro: Estudo do advento da 
geração nacionalista de 1930.Itatiaia:Belo Horizonte,1986, p.133. 
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A fundação da Umbanda fez parte dessas relações de classe urbanas em 

processo de mudança. Ela expressava o reconhecimento, pelos setores médios, 

da força crescente das massas , e um desejo de modelar e controlar suas 

atividades. Ao mesmo tempo, a escolha desses símbolos nacionalistas, 

representados pelos principais espíritos de umbanda, foi certamente 

influenciada pelo intenso nacionalismo de regime Vargas e pelos seus esforços 

em criar uma cultura nacional como base para unificação do território 

brasileiro. (BROWN,1985, p.11) 

 

Vale lembrar que os valores dos ideais nacionais durante o governo dos anos 

quarenta varguista conciliou o próprio nacionalismo vinculado às ideias de 

modernização, evolução e crescimento. Nesse sentido, a nova religião era vinculada 

ao esforço daqueles que queriam institucionalizá-la através dos elementos do 

progresso e identidade nacional, sendo propagada posteriormente como a única 

religião brasileira. Inclusive, após o Congresso, muitas produções umbandistas que 

visavam continuar sua decodificação valorizam a crença como a manifestação da 

contribuição de várias culturas como a obra do escritor umbandista Emanuel Zespo 

(1950). 

 Para esse escritor, esse produto novo era como filho do mestiço eurásio-

afroameríndo do cristianismo católico, Batuque Africano, Espiritismo Kardecista e 

Folclore Guaranítico. 

O negro teria oferecido ao orixá, o católico ao santo e o índio ao ponto, trazendo 

um a pemba, o outro a cruz e o terceiro o amaci140. Segundo Zespo, a Umbanda é 

uma religião, ciência e um tipo de espiritismo no Brasil diferenciando-se das demais 

por ser a única efetivamente completa. Sua obra, como podemos observar, vai dando 

continuidade a muitas discussões realizadas no Congresso. 

Voltando as indicações finais do evento, o fato que nos chama atenção é o texto 

de João de Freitas, pois - embora não saibamos pelo documento de qual Tenda fazia 

parte, tampouco sobre sua trajetória perante a doutrina - descreve sua angústia 

quanto a separação entre Umbanda Negra e Umbanda Branca. 

 

Tendo por vezes assistido reuniões em algumas tendas onde se pratica a lei de 

Mesa e a de Umbanda, ouvi sempre o Presidente destes trabalhos dizer: Salve 

a Linha Branca! Ora, acho errôneo e até ridículo salvar a cor da linha, e sim 

acho certo salvar-se a lei de Mesa e a lei de Umbanda e todos os povos que 

constituem as falanges da lei, porque tenho a impressão de que salvando-se a 

"linha branca", o assistente leigo pensa que salvou-se os brancos e 

menosprezou-se os pretos, porquanto todas as entidades que praticam a 

 
140 Mistura de ervas que são usadas nos rituais da umbanda, onde a cabeça do médium é lavada. 
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caridade em nossas tendas, são brancas, elevadas e dignas do maior respeito, 

e por isto, no meu modo de interpretar acho que se a prática é da lei de 

Umbanda, o racional é o Presidente dizer: Salve a Lei Espírita de Umbanda ! 

Se a prática for na Mesa, então o Presidente fará o que de direito e não como 

vinha dizendo: "salve a linha branca!"; e eu ao terminar digo — Salve todas 

as leis que nos regem espiritualmente, e salve os organizadores deste 

grandioso Congresso que sabe fazer Justiça, dando a César o que é de César141. 

 

 

Sua preocupação reflete as tensões e divergências referente à nomenclatura e 

separação entre as ‘’Umbandas’’, associando a cor da pele e raça ao termo Negro ou 

Branco. Essa tentativa de trazer uma separação dentro da própria Umbanda já ocorria 

desde os escritos de Leal de Souza e presumimos sua grande relação com as práticas 

kardecistas, como as ‘’mesas brancas’’ - eventos onde apenas espíritos de homens e 

mulheres brancos, como médicos e freiras, podiam aparecer. 

O termo Umbanda Branca pode ser encarado como uma tentativa de 

legitimação e aceitação perante a sociedade, mas não deixa de ser também a 

descaracterização do culto afro que além de não reconhecer a negritude a associa a 

algo negativo. 

 Embora este tenha sido o único texto questionando esse termo, a Federação 

Umbandista não se ateve a acatar tal pedido nem se manifestou sobre tal causa 

quando determinou o que ficaria definido no evento. 

A intenção, parecia ser maior que isso, tornar a crença ‘’algo que pudesse 

abranger ao todo’’ (grifo meu) nas palavras de Alfredo Antonio Rego, secretário da 

Federação. 

Após oito dias de Congresso ficava definido: 

 
PRIMEIRA — O Espiritismo de Umbanda é uma das maiores correntes do 

pensamento humano existentes na terra há mais de cem séculos, cuja raiz 

provem das antigas religiões e filosofias da India, fonte e inspiração de todas 

as demais doutrinas religioso-filosóficas do Ocidente; 

 

SEGUNDA — Umbanda é palavra sanskrita, cuja significação em nosso 

idioma pode ser dada por qualquer dos seguintes conceitos: "Princípio 

Divino"; "Luz Irradiante"; "Fonte Permanente de Vida"; Evolução 

Constante"; 

 

TERCEIRA — O Espiritismo de Umbanda é Religião, Ciência e Filosofia, 

segundo o grau evolutivo dos seus adeptos, estando sua prática assegurada 

pelo art. 122, l4.° da Constituição Nacional de 10 de Novembro de 1937 e 

 
141 Congresso Nacional de Umbanda,1941, não paginado. 
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pelo art. 208 do Código Penal a entrar em vigor em 1.° de Janeiro de 1942, 

e bem assim o ritual que lhe é próprio, no mesmo nível de igualdade das 

demais religiões; 

 

QUARTA — Sua Doutrina baseia-se no princípio da reincarnação do 

espírito em vidas sucessivas na terra, como etapas necessárias à sua 

evolução planetária; 

 

QUINTA — Sua Filosofia consiste no reconhecimento do ser humano 

como partícula da Divindade, dela emanada límpida e pura, e nela 

finalmente reintegrada ao fim do necessário ciclo evolutivo, no mesmo 

estado de limpidez e pureza, conquistado pelo seu próprio esforço e 

vontade; 

 

SEXTA — O Espiritismo de Umbanda reconhece que todas as religiões são 

boas quando praticadas com sinceridade e amor, constituindo-se todas elas 

em raios do grande círculo universal, em cujo centro a Verdade reside — 

Deus; 

 

SÉTIMA — O reconhecimento de Jesus como Chefe Supremo do 

Espiritismo de Umbanda, a cujo serviço se encontram entidades altamente 

evoluídas, desempenhando funções de guias, instrutores e trabalhadores 

invisíveis, sob a forma de "caboclos" e "pretos velhos".142 
 
 
 
 

Assim sendo, percebem-se a afirmativa e o reconhecimento da Umbanda como 

originária da Índia e seu próprio nome não teria nenhuma relação com a África; o 

reconhecimento da crença em seu sentido filosófico é atrelado à ciência na busca da 

evolução constante, percebendo a importância em historicizar a crença valorizando-a 

em seu sentido histórico e filosófico. 

Os guias e entidades da Umbanda são reafirmadas como altamente evoluídas 

sob a roupagem de pretos velhos e caboclos, na busca da retirada de qualquer 

imagem que os vinculassem a uma característica um tanto mais simplório do ponto 

de vista intelectual. 

Os fundadores da Umbanda não negaram de todo as tradições afros, não 

obstante eram extremamente seletivas dentro do processo de normatização do que 

deveria ser a Umbanda. 

Reforçam-se durante todo o Congresso valores como a civilidade que a 

Umbanda teria como missão: a caridade e o progresso, visando retirar   as classes 

subalternas das chamadas feitiçarias. 

 
142 Idem. 
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Acreditamos também, que a influência mais ‘’moralizadora’’ da Umbanda vem 

do kardecismo, pois muitos pais de santo teriam começado seu desenvolvimento 

abrindo mesas em centros kardecistas e que muitos médiuns teriam começado seus 

desenvolvimentos espirituais nesses locais, pessoas que não se encaixam 

plenamente nos padrões da doutrina começaram a encontrar na Umbanda mais 

abertura e espaço. 

Ademais, o conceito de caridade é muito usado entre os kardecistas e está 

presente nos escritos de Kardec, bem como em sua frase mais comum - onde não há 

caridade, não há salvação - sendo que a caridade também é máxima propagada na 

Umbanda.  

Sob a perspectiva de que a primeira Federação Umbandista, como vimos, era 

formada em sua maioria por homens de classe média e urbana, que tiveram suas 

primeiras experiências nas mesas kardecistas, podemos compreender que esse fato 

interfere grandemente nos discursos muito presentes no evento do Congresso e nas 

produções dos primeiros escritores umbandistas.  

A religião umbandista, por sua vez, se legitima na medida que integra os valores 

de uma sociedade tida como ‘’moderna’’. A umbanda corresponde a integração das 

práticas afro-brasileiras na moderna sociedade brasileira. 

Obviamente, não acreditamos que tal discurso tenha sido seguido à risca por todos 

os terreiros filiados a esta federação, muito menos nas que surgiram 

subsequentemente. Seria leviano de nossa parte não considerar que a Umbanda não 

se limita apenas nessas tomadas de decisões normatizadoras e que há um espaço 

muito grande entre o que se é produzido no Congresso e as experiências humanas 

vivencias principalmente nos terreiros de periferia do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Sudeste de forma geral, até porque, ainda hoje, não existe homogeneidade nos 

terreiros em decorrência dos seus públicos específicos, classe social e localização. 

Nos estudos de Arthur Ramos sobre as macumbas cariocas encontrou-se 

catorze tipos de linhas diferentes de Umbanda que ele menciona como a Linha 

Cruzada, Linha Quimbanda, entre outras. Ramos também tensiona a questão do 

termo Umbanda que teria vários sentidos entre os anos 20 e 30, pois o autor ‘’nos diz 

que ora ela é sinônimo de nação, ora de um espírito potente de nação’’143 

 
143 ORTIZ, Renato. A Morte Branca do feiticeiro negro, p.116. 
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Atualmente, existem muitas Umbandas com nomenclaturas, rituais e 

determinadas práticas diferenciadas que trabalham com alguma linha espirita 

específica, como a Umbanda Branca, Umbanda Popular, Umbanda Esóterica, 

Umbanda de Omolocô, entre outras vertentes, e isso já nos detona e nos certifica da 

riqueza, pluralidade e especificidade que envolve a religião. Entendemos que ela é 

uma religião urbana que se construiu em cima das divagações materiais, étnicas, 

sociais, políticas e toda a complexidade plural que consiste numa cidade. 

 

3.3 O papel das Federações pós Congresso e a disputa umbandista. 

 

 A partir da criação da I Federação Umbandista e findado o período do Estado 

Novo, outras instituições foram nascendo buscando angariar cada vez mais espaço, 

com a volta do governo constitucional, as classes mais subalternas se tornariam alvo 

importante para a disputa dentro do campo político, já que agora poderiam exercer o 

direito ao voto. Conforme várias federações foram surgindo, seus líderes buscavam 

legitimar ainda mais suas práticas e a proteção da crença através de acordos, 

realizando alianças com políticos eleitos ou até mesmo buscando carreira política144. 

Esse movimento, a partir dos anos 40 contava com mais de 30 instituições 

federativas que disputavam a filiação de mais de dez mil terreiros só na capital de São 

Paulo, o que nos mostra como a crença se desenvolvera em tão pouco tempo. Dentro 

desse grupo, sobressaem duas organizações de caráter confederativo, que segundo 

BROWN (1985) reivindicavam o monopólio da representação da Umbanda junto ao 

Estado, refletindo novamente a falta de homogeneidade nos terreiros e nos órgãos 

institucionais. 

 
Com efeito, percebemos um triplo movimento por parte das federações: 

Primeiro, aceitando os critérios das elites dominantes, aceitam o combate aos 

curandeiros tentando provar simultaneamente que não se encontram entre 

estes. Segundo este processo de distinção faz parte da própria constituição do 

campo umbandista, ou seja, como critério utilizado internamente para 

classificar os múltiplos movimentos de concorrência entre os diferentes 

grupos na luta por melhores condições no campo religioso. E terceiro, as 

federações passam a se constituir como instancias que negociam politicamente 

com a sociedade o lugar de cada terreiro em particular (como religião ou como 

caso de polícia), ou seja, se transformam nos mediadores políticos que atuam 

no espaço de negociação existente em torno da liberdade de cultos. 

(BIRMAN,2011, pg. 91) 

 
144 BROWN, Diana. Umbanda e Política,1985, pg. 18. 
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O falso umbandista seria uma espécie de perigo, como um sujeito que 

estivesse fora da religião e dentro de práticas ilegais e abomináveis, cujo pensamento 

condiz exatamente com as preocupações e dizeres do escritor Leal de Souza quando 

iniciou nas primeiras colunas jornalísticas a defesa da Umbanda. 

Os terreiros de classe média tenderiam a ser mais sensíveis ao discurso 

racionalizador das federações; já os da periferia menos, pois seriam poucos os pais 

de santo que tinham interesse secular que fosse político e cultural além do 

profissional. Costumavam ser analfabetos ou com baixo grau de instrução, por isso, a 

leitura de textos racionalizados era quase inexistente. 

Em poucos terreiros, recomendava-se a leitura de textos umbandistas, 

kardecistas e ocultistas. Dessa forma, suas realidades eram os orixás, suas práticas 

no cotidiano e suas experiências eram vindas através da oralidade e da experiência 

humana dentro da religião. De uma maneira geral, as atitudes dos terreiros de periferia 

frente às federações oscilariam entre hostilidade e a indiferença145 

Portanto, a racionalização dos terreiros limitava-se muito mais aos aspectos 

institucionais e burocráticos dada sua necessidade de registro em cartório e todo 

processo de legalização para poderem funcionar de forma legal. 

Findado os anos 45, inicia-se um período de mais abertura e flexibilidade 

quanto às perseguições, porque o Estado Novo se encerraria, dando passagem para 

uma nova Constituição. Jorge Amado, sempre presente no cenário religioso do 

Candomblé, se tornou deputado federal e pode encaminhar um projeto de emenda 

que mais tarde veio garantir a liberdade do culto umbandista no Brasil. A emenda 

converteu-se no art. 141, §7° da Constituição de 1946: 

 

§ 7º - É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem 

pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão 

personalidade jurídica na forma da lei civil.146 

 

 A Umbanda começa a ser praticada de forma mais livre, inclusive, começa a 

ser notada através dos meios de comunicação, em programas de rádio e em colunas 

semanais dos principais jornais do Rio. Difundindo-se dessa forma foi ganhando 

 
145 NEGRÃO, Lísias. Entre a Cruz e a Encruzilhada,1993, p.115. 
146 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. 
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novos adeptos em outros Estados, realizando forte influência nas práticas de origem 

afro-brasileiras e facilitando a ocorrência de uma tentativa de homogeneização em 

direção a uma cultura religiosa afro-brasileira. Inclusive, é em 1949 que a UEUB - 

primeira federação umbandista - divulgara sua própria revista: Revista de Umbanda. 

Através desse meio, pretendiam divulgar informações sobre a doutrina, explicar a 

respeito do uso de ervas, assuntos diversos como família, alimentação e bem-estar. 

A revista colocava-se também como uma espécie de fórum de discussão 

nacional sobre a crença, não apenas no Rio de Janeiro, mas como em outros Estados. 

Foi também através da imprensa que o editorial em questão abriu espaço para Átila 

Nunes, advogado de classe média que se tornou adepto da Umbanda, sendo ele 

quem deu início ao primeiro programa de rádio sobre a doutrina que se chamava 

‘’Melodias de Terreiro’’. 

Através desse outro veículo de propagação da fé umbandista, tocavam-se os 

pontos cantados, muito frequentes nas sessões, além da divulgação dos eventos que 

ocorreria. Além do mais, foi Átila que se tornou o primeiro umbandista a ocupar um 

cargo público, tornando-se deputado estadual em 1958 e 1960 pelo Estado da 

Guanabara, sendo que o jornal de Umbanda e o programa de Átila   estavam sempre 

exibindo a publicidade gratuita das notícias e eventos promovidos pela federação.147 

Com todo esse crescimento, a UEUB tornou-se um modelo organizacional 

determinante, comportando cada vez mais administradores e chefes de terreiro, 

servindo como modelos de práticas, reformulando e moldando o comportamento 

religioso das casas e institucionalizando a crença - em troca, ofereciam proteção, 

cadastro e assistência para organização e abertura de novos terreiros, participação 

em eventos e cursos a fim de mensalidade. 

 

 Embora tendessem a aceitar como membro qualquer um que se definisse 

como praticante de Umbanda, posteriormente procuravam impor seus 

próprios padrões de prática ritual sobre seus centros. Algumas federações 

chegavam mesmo a organizar visitas periódicas, de surpresa, para checar o 

tipo de cerimônia que lá se realizava. Eu mesma fui ocasionalmente 

confundida com um inspetor de uma das federações. (BROWN,1985, p. 22) 

  

Assim posto, a instituição estaria com uma roupagem mais controladora e 

policiadora que parecia incomodar os chefes dos terreiros. Embora desde o 

Congresso, a Federação tenha buscado atuar de forma a modelar a crença fato é que 

 
147 BROWN, Diana. Umbanda e Política, pg.21. 
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as federações de Umbanda continuam a representar interpretações diferentes e 

conflitantes do ritual umbandista lidando com diferentes setores sociais e nisso reside, 

sem sombras de dúvida, uma das fontes do dinamismo, da flexibilidade e do espírito 

inovador que caracterizam a crença. Há adeptos umbandistas que praticam a crença 

em combinação com o candomblé, com o catolicismo e com os ensinamentos de 

Kardec, não há um campo especificamente delimitado para essas práticas.  

O campo umbandista seria, portanto, o espaço onde conviveriam e entrariam 

em luta diferentes representações da umbanda, cada uma procurando maior 

legitimação e captação de capital simbólico entre os filhos de fé umbandistas, 

em detrimento das demais. São as diferentes umbandas disputando entre si 

para ver qual é mais pura, a mais verdadeira, a mais autentica ou até mesmo a 

que tem mais força espiritual (BIRMAN, Patrícia 2011, p.246) 

 

 

Tancredo da Silva Pinto era líder da Confederação Espírita Umbandista do 

Brasil, viajou por vários Estados brasileiros fundando federações com o objetivo de 

organizar e personalizar o culto e mantinha estreitas relações com pessoas notórias 

e de influência política148. Tancredo defendia uma forma de Umbanda mais 

africanizada, mas essa versão não ganhava destaque nos textos como os divulgados 

na Revista Nacional de Umbanda, por exemplo. 

Ele conseguiu uma coluna diária no jornal O Dia, um dos que mais possuía 

circulação no Rio de Janeiro e suas ligações estreitas com o proprietário Carlos Freitas 

lhe permitiu tal recurso. 

Tancredo garantia proteção a seus filiados e recomendava as práticas mais 

africanizadas, seus patrocinadores eram praticamente todos dos setores mais baixos 

da sociedade; tornou-se um dos maiores porta-vozes dessa orientação umbandista, 

era lendário e intitulado de tatá de Umbanda (O Papa da Umbanda)  

 

Por ocasião da minha primeira pesquisa em 1966, fiquei surpresa com a sua 

fama e popularidade nas favelas de toda cidade. Em cada uma delas que 

visitei, pelo menos uma pessoa mencionava seu nome, e muitos dos centros 

localizados nesses arredores já eram há muito tempo filiados a sua federação. 

(BROWN,1985, p. 23) 

 

 
148 Texto divulgado pela Ceubrio e extraído através do Estatutos da Sociedade Instituto Sanatório Espiritual do 
Brasil, disponível em: http://www.ceubrio.com.br/downloads/tata.de.inkice.tancredo.da.silva.pinto.pdf.Acesso 
em 21/2/2018. 

http://www.ceubrio.com.br/downloads/tata.de.inkice.tancredo.da.silva.pinto.pdf
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Produziu em formato de coautoria diversos livros sobre a Umbanda em estilo 

africano, essa vertente caracterizada como Umbanda Omolocô149. Posicionava-se 

dentro de uma Umbanda mais africana que demonstrava forte antagonismo racial e 

de classe para com os líderes da Umbanda no interior dos setores inferiores. Remeteu 

a religião as tradições religiosas dos Lunda Quiôco, que juntamente com outros 

grupos étnicos foi trazido à força para nosso país durante a escravidão, os quais, 

usavam de suas memórias culturais buscando resgatar através da religião sua 

conexão com o divino. Tancredo, apesar de fundamentar a Umbanda através desse 

povo, reconhecia que seu desenvolvido se deu aqui no Brasil através de contribuições 

indígenas e de outras etnias afros.150 Ainda mais, compôs sambas como o Jogo 

Proibido (1936) e General da Banda (1950) além de ter fundado a Federação 

Brasileira das Escolas de Samba em 1947 demonstrando sua significativa relação 

com a música negra151. 

 

Terreiro de Umbanda que não usa tambor e outros instrumentos, que não canta 

pontos em língua africana, que não oferece sacrifícios de preceitos (animais), 

nem prepara comida para o santo, poderia ser tudo, menos terreiro de 

umbanda.152 

 

 

Entre os anos 40 e 50, alguns acontecimentos no âmbito religioso, político e 

social vão refletindo a abertura para com as religiões africanas, que no Sudeste, 

sobretudo, crescem de forma marcante. Citamos, por exemplo, o decreto de nº 

1.202153 que proibia os estados e municípios de interferirem em manifestações 

religiosas, criado no governo estado novista. Houve também a criação da lei Afonso 

 
149De acordo com Nei Lopes o Omolocô ou Omolokô seria um antigo culto banto cuja expansão se verificou 
principalmente no Rio de Janeiro, na primeira metade do Séc. XX. O nome liga-se provavelmente ao 
quimbundo muloko, “juramento”; ou ao suto, moloko, “genealogia”, “geração”, “tribo”. Na Angola pré-colonial, 
Nganga-ia-Muloko era o sacerdote encarregado da proteção contra os raios disponível em: LOPES, Nei. 
Enciclopédia brasileira da Diáspora Brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2004, p. 497. 
150  OLIVEIRA, JOSÉ HENRIQUE MOTTA. O ‘’Livro Sagrado’’ e a Invenção da Tradição na. In: XVII Simpósio Nacional 
de História, 2013, RN,ANPUH, p.14.  
Disponível:http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1370808655_ARQUIVO_Olivrosagradoeainven
saodatradicaonaumbanda.pdf. Acesso em 14/10/2018. 
151BAHIA, Joana; NOGUEIRA, Farlen. Tem Angola na Umbanda? Os usos da África pela Umbanda Omolocô. In 
REVISTA TRANSVERSOS. ’Dossiê: Histórias e Culturas Afro- Brasileiras e Indígenas-10 anos da  Lei 11.645/08.Rio 
de Janeiro,nº13,MAI-AGO,2018,p.53-78. 
Disponível em: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/29342/26089.  
152 FREITA E PINTO. Camba de Umbanda. Apud. BROWN, Diana. Op. Cit.; p.37. 
153 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1202-8-abril-1939-
349366-publicacaooriginal-1-pe.html.Acesso em 07/09/2018. 

http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1370808655_ARQUIVO_Olivrosagradoeainvensaodatradicaonaumbanda.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1370808655_ARQUIVO_Olivrosagradoeainvensaodatradicaonaumbanda.pdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/29342/26089
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1202-8-abril-1939-349366-publicacaooriginal-1-pe.html.Acesso
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1202-8-abril-1939-349366-publicacaooriginal-1-pe.html.Acesso
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Arinos de 1951 que proibia a discriminação racial no país, colocando em pauta a 

necessidade de inserção e valorização do negro na sociedade. 

Nos anos quarenta, no período em que se dá o desdobramento do Congresso 

e a busca pela consolidação da Umbanda, apareceram tanto no Rio como em São 

Paulo organizações separatistas - um exemplo foi o Teatro Experimental do Negro, 

fundado em 1944. Membros desse teatro chegaram a visitar alguns terreiros de 

Umbanda pedindo para que eles adotassem uma postura separatista similar.154 O 

chamado TEN ficou ativo até o final dos anos 60, mas foi interrompido durante o 

governo militar, como instituição defendiam a valorização do negro no Brasil usando 

e permitindo o acesso destes a educação, cultura e arte.  

Foi também no início dos anos 50 que embates quanto a questão racial vai 

ganhando espaço no Brasil, sendo palco de estudos pela UNESCO que patrocinou 

um conjunto de pesquisas sobre as relações raciais no país. Tal tema era de 

fundamental importância e fazia parte de uma agenda divulgada pela instituição que 

desde os anos 40 atuava sob o impacto do racismo e da conjuntura da Segunda 

Guerra Mundial. Desde os anos 30, através da política nacionalista de Vargas o Brasil 

ganhava notoriedade quanto a este aspecto devido aos grandes trabalhos 

desenvolvidos no período abordando a importância do negro, diferente do que se vivia 

nesse período nos EUA e na América do Sul no que tange a violência e repressão a 

este grupo. 

Foi nesse período também que surgem revistas que buscavam analisar e 

discutir questões raciais no país, como a Quilombo.155 

Mas os terreiros   de vertente mais afro eram contra essa política, diziam eles 

serem contra qualquer agitação que propagasse separatismo racial. 

Segundo Brown, os negros reconheciam a luta racial, mas não seria uma 

preocupação essencial, pois estariam mais preocupados com a identidade dentro da 

religião. 

Eles pareciam estar mais preocupados com os interesses mais estreitos em 

defender a identidade africana da Umbanda do que com questões mais amplas 

de racismo na sociedade brasileira; expressavam suas críticas e trocavam 

insultos muito mais através da linguagem das diferenças de classe social e 

religião do que em termos de raça. (BROWN,1985, p.24.) 

 

 
154 Idem, p. 24. 
155Disponível em https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGoverno/QuestaoRacial. 
Acesso em 08/09/2018. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGoverno/QuestaoRacial
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 Tancredo também recebia duras críticas daqueles que defendiam a chamada 

Umbanda Branca por sua defesa a religião mais africanizada. Ele era acusado de 

defender uma pseudo-Umbanda como se fosse entendido de assuntos religiosos156, 

tal cenário demarca a grande disputa de interesses e apropriação do discurso e 

legitimação no campo religioso brasileiro. Entrando na questão da problematização 

da influência da cultura negra na Umbanda como também na noção de identidade que 

Tancredo visou e trabalhou, podemos considerar que o umbandista em reverenciar 

uma Umbanda mais africana não necessariamente estivesse remetendo a uma 

origem única e original, não seria uma volta às verdadeiras origens da Umbanda - já 

que muito foi transformado e ressignificado.  

Dessa maneira, no âmbito da história afro-brasileira, as reflexões e análises de 

HALL (1996) nos auxiliam a refletir sobre as reinvenções da África, sobre como os 

afro-brasileiros têm se apropriado dos elementos africanos, conferindo-lhe novos 

sentidos a partir do nosso país e levando em consideração os intercâmbios culturais 

e a hibridização das ideias que perpassam as várias etnias e culturas africanas que 

aqui se estabeleceram, não existindo culturas puras157.  

Essa África que Tancredo busca defender não se dá em seu sentido concreto, 

mas forma mais metafórica ou até mesmo lúdica, porque em seu discurso também 

remete a um marco de origem e a um lugar, especificamente Angola - trazendo a 

aproximação entre um lugar e a crença. 

  Aparentemente, parecia não haver condições para um entrosamento entre a 

Umbanda mais africana e a kardecista, não obstante, a partir de 1956 foi publicada no 

Jornal da Umbanda a anunciação de que líderes dessas duas formas de culto haviam 

se reunido, visando formar uma espécie de coalização. Denominada de Colegiado 

Espirita do Cruzeiro do Sul agrupava as cinco federações mais ativas do Rio de 

janeiro, sendo que Tancredo, um dos mais importantes nomes da Umbanda 

africanizada, foi nomeado um dos presidentes da entidade.  

Assim, analisando o cenário político envolvendo a religião, foi nos anos 

cinquenta (entre 1950 e 1954) que surgiram pelo menos três umbandistas candidatos 

 
156 BAHIA,Joana;NOGUEIRA,Farlen. Tem Angola na Umbanda? Os usos da África pela Umbanda Omolocô. In 
REVISTA TRANSVERSOS.’’Dossiê: Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas-10 anos da Lei 11.645/08. Rio 
de Janeiro, nº13,MAI-AGO,2018,p.53-78. Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/29342/26089. 
157 HALL, S. Identidade Cultural e Diáspora. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. nº 24, 1996, p. 
73. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/29342/26089
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/29342/26089
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a vereadores, os quais vinham de terreiros conhecidos e que tiveram dificuldades em 

se elegerem pois não conseguiam a votação mínima. Os líderes da ala kardecista da 

Umbanda sabiam que sem coalização ampla não haveria chances de a religião ter 

base suficiente para seus objetivos políticos e os terreiros de origem afro-brasileiros 

poderiam oferecer tal auxilio. O líder da Umbanda africanizada permitiu aliar-se por 

promessas de proteção e legitimidade social, bem como pelas políticas vantajosas. 

Por fim, os interesses políticos e as vantagens que desse setor viria eram mais 

interessantes que as divergências que havia dentro desse cenário, até mesmo as 

publicações da Revista de Umbanda passam a serem escritas de forma a não fazerem 

distinção entre as correntes umbandistas. No jornal O semanário - publicação política 

de orientação nacionalista que durante o final dos anos 50 dedicava em média duas 

páginas por número a notícias espíritas -  lançava uma terceira iniciativa para criar 

uma aliança política pan espírita e promover a Umbanda como religião nacional do 

Brasil, estratégia essa que já era desenhada desde os primeiros escritos de Leal de 

Souza. 
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4.0 Considerações finais 

 

No decorrer desse trabalho pensei, e muito, a respeito da questão do tempo, 

assim como o pensamento de THOMPSON (1991), permiti-me analisar também esse 

conceito, não apenas dentro de sua aceleração em decorrência da vida e ritmo que 

se manifesta no Rio entre os finais do século XIX e XX - não pensando aqui no tempo 

sideral, mas no tempo histórico, social e cultural. Nessa complexidade, somos 

conduzidos no que toca à vida humana e suas experiências - nesse caso religiosas - 

que nos permitem manifestar a relação do tempo vivido desses sujeitos, vivências 

essas que geraram resquícios, impressões, misturando temporalidades diversas 

manifestadas nesse tempo presente. 

 Embora tenhamos trabalhado com o tempo cronológico, obviamente por uma 

questão de objetividade e necessidade da pesquisa, acreditamos que para 

compreender o tempo é necessário pensar em sua forma e dimensão relacionada com 

a experiência vivida e seus fenômenos. Foi também o tempo presente que gerou as 

questões para que eu pudesse olhar esse passado histórico e trazer, mesmo que um 

pouco, essas manifestações e trajetórias que foram se construindo, entendendo as 

problematizações históricas a partir desse ponto.  

Compactuo com a ideia de que a história como conhecimento deve 

compreender os sujeitos e estudá-los, tomando como base a relação entre a 

experiências desses com seus horizontes e objetivos e que estão o tempo todo em 

movimento. 

Nossa intenção nesse trabalho buscou, num primeiro momento, analisar os 

discursos de Leal de Souza em defesa da Umbanda Branca e as consequências de 

todo o movimento que deu origem a organização e normatização da crença. No 

entanto, sua trajetória nos fez identificar muitas outras nuances e movimentações 

dentro desses vários espaços religiosos na cidade do Rio de Janeiro, como também 

foi importante no sentido de registrar essas manifestações, intermediando e 

colocando-as em diálogo com a sociedade. Assim, seus escritos podem ser 

considerados como uma forma de esclarecer essa sociedade na tentativa de retirar a 

crença do estigma do obscurantismo utilizando a mesma imprensa que no passado 

ajudou a propagar a intolerância. 

  Por mais que esse viés  científico, racional e muitas vezes estatal fosse 

intenso, precisamos sair da fala e do olhar de análise que tende a colocar muitas vezes 
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a Umbanda e as manifestações adjacentes  como vítimas desse processo e, assim 

sendo, prova-se o nível de complexidade plural e cultural riquíssimo, o qual trazia um 

grande incomodo, por isso as críticas e disputas dentro do saber médico e religioso. 

Vimos pai de santo sendo respeitado pela sua força, seja ela ‘’sobrenatural’’ ou 

pelas relações com pessoas influentes da área política e policial, colocando em xeque 

de que a crença no feitiço era algo ‘’das gentes ignorantes’’. Essas também envolviam 

as variadas formas de exercício do poder e da politicagem, da mesma forma que não 

podemos afirmar que senhoras e jovens pudessem frequentar esses locais 

meramente por inocência ou manipulação. E, mesmo dentro do discurso oficial/ 

institucional católico ou kardecista, os sujeitos transitavam e pululavam por outras vias 

religiosas de acordos com seus interesses. Como documento oficial, o Congresso 

pode ser considerado como o marco na busca do fortalecimento de uma instituição 

que dialogasse com o Estado, mas esse movimento se inicia muito antes, pelo menos 

desde a década de 20, sendo o trabalho do nosso poeta importante para entender 

esse processo. 

Embora não tenhamos a oportunidade de obter em maiores detalhes as 

ritualísticas que ocorriam nos terreiros especificamente de Umbanda, encontramos 

semelhanças entre o discurso de Leal e o Congresso, sobretudo na defesa da 

Umbanda Branca e a separação do que é considerado magia negra e a comparação 

da crença com a exercida  em outros povos, já o discurso da Umbanda tolerante 

possui semelhança com outras crenças, como o próprio catolicismo. Há uma busca e 

explanação pela sua historicidade, filosofia, existência de regras e sacramentos, como 

o batismo e moldes que a denominam como religião, portanto, sendo digna de 

confiança e respeito, as entidades são mostradas como sábias e capazes de grandes 

curas causando impacto nos médicos. 

 Identifica-se entre a fala de Leal e o Congresso o discurso do apaziguamento 

perante as perseguições, a verdadeira Umbanda não correria esse risco e possui boa 

relação com as leis do Estado. No caso do poeta, ao manter contato íntimo com o 

presidente Vargas revelou uma aproximação do desejo umbandista em dialogar com 

o governo, a crença que realmente estivesse colocando em prática os valores 

verdadeiros da fé não seria perseguida, além de ter se colocado como uma religião 

nacional. 

O papel social religioso na cidade também foi deveras importante, mostrando a 

realidade dos pobres, idosos e crianças que sofriam abusos, violências e privações 
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de todos os tipos, contribuindo com doações, prestações de serviços e amparo nem 

sempre exposto ou divulgado pela imprensa, além disso, a busca pela cura 

movimentava as sessões, contribuindo pelo embate entre o saber médico científico 

oficial e o curandeirismo, o primeiro, mesmo dentro de suas críticas não conseguiu e 

nem tinha o poder de limitar essas práticas que se mantiveram existentes. 

Esse passado, insistente e resistente, ressurge nas franjas da história e por 

isso nos foi tão caro olhar o local de onde as fontes vieram, o lugar de fala desses 

sujeitos e a produção do discurso, entendendo como funcionava a sociedade do Rio 

de Janeiro a partir de dentro, sendo tão essencial as contribuições de (CERTEAU 

1975) mesmo que não tenhamos alcançado esse resultado por completo. 

Aliás, nem mesmo a própria busca da Umbanda em se tornar uma crença aceita 

socialmente delimitando normas através do Congresso, trazendo uma versão da 

religião que estivesse em consonância com os valores do seu tempo, ‘’única 

verdadeira, brasileira e miscigenada’’, não foi capaz de barrar outras manifestações e 

apropriações das novas Umbandas que surgiram posteriormente, também, a memória 

que tentou ser apagada das ditas magias negras e dos terreiros que estavam fora 

dessa norma não foram eficazes. 

Independente das tentativas acima citadas, concluímos que a Umbanda se 

desenvolveu dentro das premissas e transformações de seu tempo, não sendo, assim, 

como qualquer religião, pura. Dentro dela, há vários matizes de raças, credos e 

sujeitos ficando muito precário e arriscado por nossa parte tentar qualquer definição. 

Em consequência disso, até na atualidade existem várias ramificações da Umbanda 

e uma produção literária vasta, que se modificam em algumas ritualísticas, uso de 

instrumentos de trabalho, exclusão ou inclusão de linhas de trabalho (linhagens 

espirituais, como caboclos, pretos-velhos, marinheiros, ciganos, etc.). Muitas vezes, 

em alguns desses terreiros não se cultuam orixás ou se toca o tambor. 

A Umbanda realizada por Zélio Fernandino de Moraes, embora tenha sido um 

marco, não foi a única a se manifestar, porque, como vimos, Tancredo da Silva Pinto 

anunciou e trabalhou para que a Umbanda Omolocô deixasse presente os cultos e 

resgate mais afro e, mais adiante, outros escritores começaram a produzir e codificar 

outras formas de se fazer a manifestação da crença, tal como Lourenço Braga com a 

Umbanda Popular, Umbanda Sagrada com Pai Benedito de Aruanda, entre outras. 

 Mesmo aqueles terreiros caracterizados como Umbanda Branca por estarem 

cadastrados junto a Federação podem ser considerados na prática  como tais,  difícil 
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precisar se nas experiências dos terreiros afiliados as normas eram efetivamente 

seguidas, pois os sujeitos, bem como suas religiosidades, possuem dinamicidade 

histórica não podendo ser enquadradas em estruturas e categorias, já que 

representam muito mais do que isso: sejam os babalorixás, médiuns, ou até mesmo 

uma simples assistência que assiste aos trabalhos em busca de conforto são 

construtores da sua própria história e donos  de suas ações sociais e culturais. Tais 

terreiros afiliados poderiam buscar apoio da Federação para evitar perseguições, mas 

não necessariamente significa que aplicavam as normatizações como um todo. Até 

mesmo a própria Federação passa a ocupar um papel duplo, num primeiro momento, 

buscou se institucionalizar para poder dialogar com o Estado burocratizando sua fé, 

em contrapartida, passa a vigiar e fiscalizar os terreiros por ela cadastrados causando 

tensões e um efeito cascata, os terreiros passam a ser controlados pela Federação e 

pelo governo. 

Dessa forma, essa história religiosa é construída e acaba sendo realizada 

independente das estruturas postas durante o período estudado, já que as relações 

humanas são fluídas e dinâmicas em si mesmas, e que, mesmo envolvendo uma 

tensão e disputa entre grupos sociais distintos, demonstram uma experiência histórica 

vivida - sendo impossível pensar nelas separadas uma da outra, nem propor aqui 

graus de autenticidade entre elas.(THOMPSON, 1981 ). 

Na crença do além, ao som dos batuques e na presença dos pretos-velhos, 

caboclos, oguns e exus, homens, mulheres, idosos e trabalhadores continuam a ouvir 

os mortos para se sentirem vivos. Quanto a nós, continuaremos a reverenciar o lugar 

do morto, reavivando seus lugares na história. 

 

 

 

 

 

 

‘’Já fechei minha Jurema     

Já fechei meu Juremá    

Com a licença de Mamãe Oxum     

E o nosso Pai Oxalá’’ 

(Ponto Cantado de Encerramento na gira)   
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