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RESUMO 

Este trabalho de pesquisa tem como objeto de estudo os altares de Umbanda de 

Caucaia e Fortaleza como compreensão da transposição didática para o ensino da 

arte, utilizando o registro fotográfico. Realizei o registro de 17 altares, onde trabalho 

as definições, partes teóricas e; sobre os quais desenvolvo as análises; completando 

com a proposta didática para o ensino da arte. Estou inserida na linha metodológica 

da africanidade e da afrodescendência, portanto, início com o memorial de minha 

história de vida e da inserção na temática da Umbanda, dos seus símbolos e 

práticas como religião afro brasileira; Para o conhecimento artístico, para o 

tratamento didático (metodologias para o ensino das artes negras brasileiras) e para 

os sistemas de avaliação próprios, já definidos e contemplados á partir da lei 

10.639/03. O presente tem o objetivo de subsidiar os professores e as escolas no 

desenvolvimento e na aprendizagem do educando em uma nova concepção 

multicultural para o ensino da disciplina de educação artística em um conceito 

interdisciplinar. 

 

Palavras chaves: Umbanda, Educação Artística e Ensi no. 
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ABTRACT 

This research aims to study the Umbanda altars of Caucaia and Fortaleza as part of 

the didactic transposition into art schools, using the photographic record. Realized a 

record of 17 altars, work settings, and theoretical parts; on which develop the 

analyzes; completing with the didactic proposal for the teaching of art. I am inserted 

into the methodological approach of Africanity and afrodescendência therefore start 

with the memorial of my life story and inserting the theme of Umbanda, its symbols 

and practices as Brazilian african religion; For artistic knowledge, for didactic 

treatment (methods for teaching of Brazilian black arts) and for own evaluation 

systems, as defined and contemplated will from the Law 10.639 / 03. This aims to 

support teachers and schools in developing and educating learning in a new 

multicultural design for the teaching of arts education discipline in an interdisciplinary 

concept. 

Key words: Umbanda, Arts Education and Teach. 
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1. INTRODUÇÃO. 
 

As religiões de matriz africana fazem parte da cultura brasileira e o 

espaço urbano das cidades brasileiras apresenta a sua existência através dos 

terreiros e da sua cultura. Estas religiões e as suas diversas manifestações fazem 

parte do patrimônio cultural do povo brasileiro e são expressões da nossa cultura 

negligenciadas pelos sistemas de informação e transmissão da cultura, em particular 

pelos sistemas educacionais.  

 A Umbanda faz parte deste conjunto de religiões de matriz africana e 

está presente com grande incidência nas cidades de Caucaia e Fortaleza, mas 

pouca visibilidade e sendo tratada de maneira inadequada pelos sistemas de 

informação, ocorrendo também muitos casos de racismo religioso contra esta 

religião. Desta forma fazem-se necessários trabalhos acadêmicos que permitam 

maiores esclarecimento e visibilidade desta religião, também como intervenções nas 

áreas da educação.  

O presente trabalho dedica-se a apresentação da Umbanda como religião 

afro-brasileira com seus diversos símbolos, significados e cheia de arte.  Analiso os 

altares de seus terreiros, vistos como expressões artísticas contemporâneas ou 

instalações através de registros fotográficos. Nesta análise caminharei pela história 

dos locais pesquisados, dos artistas rituais e pelos conceitos de arte até construir 

uma proposta metodológica para a leitura das imagens. Que na realidade, pode 

transformar-se em um projeto didático para municiar professores de educação 

artística na prática multidisciplinar com a perspectiva afro cultural. 

Para situar o leitor, abro este trabalho explicitando aspectos primordiais: a 

minha trajetória e a minha relação com o objeto de estudo, as metodologias usadas 

na pesquisa, o perfil de cada pai e mãe de santo dos espaços religiosos observados, 

os objetivos da pesquisa contam um pouco do desenvolvimento da pesquisa. 

No segundo capítulo conto o que é o espaço do terreiro em seus sentidos 

materiais e imateriais e realizei registros patrimoniais históricos das últimas décadas 

da Umbanda na capital do Ceará e região metropolitana, de uma forma íntima e 

abrangente, apenas para o conhecimento do público em geral.  Neste caminhar, 

veremos as assimilações sofridas pela religião devido à grande variedade de origens 

culturais e populacionais que existem nesse país desde a época da colonização: 

índios, europeus, africanos, orientais, etc....  
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No terceiro capítulo exponho as linhas de trabalho da nossa Umbanda 

explico de que forma estas linhas implicam na estruturação da obra de arte dos 

altares. É um relato breve pouco aprofundado1, que o faço apenas para que 

pudessem estar explícitos os signos para a composição dos significados no 

momento da realização da iconografia. 

No quarto capítulo comento sobre a arte em geral suas escolas e etapas. Abro 

também um breve parêntese para farar sobre a arte de base africana com o objetivo 

de que o educador entenda o proposto e o objeto que está sendo contextualizado.  

E no derradeiro capítulo, culmino com as explicações deste estudo e a 

leitura das imagens. Veremos as instalações dos altares dos terreiros, sob a 

linguagem fotográfica. Composição luzes, signos e símbolos serão discutidos e 

dispostos para a análise e o entendimento mais amplo do leitor deste trabalho. 

Hernandez (2000), propõe a ampliação do repertório visual utilizado pelos 

professores de arte, buscando um olhar cultural e crítico destas representações. 

Neste trabalho pretendemos que o docente, educador pós-moderno, conheça e se 

aproprie da arte multicultural existente na diversidade do território brasileiro. Que 

consiga sair do discurso modernista dominante branqueado eurocêntrico para não 

corra o risco de ser um mero reprodutor desta cultura opressora dominante. 

  

                                            
1 Até porque, caso contrário, nos afastaríamos dos nossos objetivos. 
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2. CAPÍTULO PRIMEIRO: O OBJETO DE ESTUDO E EU.  

 

2.1. Problemática geral e a importância do tema. 
 

O tema do ensino da arte é aqui relacionado com o tema da africanidade 

cearense pela via da Umbanda na leitura de seus altares vistos como instalações 

artísticas usando como suporte o registro fotográfico. Considero que trabalhar as 

questões identitárias, expressões de nossa existencialidade, através da análise e da 

interpretação de narrativas, permite-nos evidenciar a pluralidade, a fragilidade e a 

mudança de nossas identidades ao longo da vida. Permite nos fazermos humanos e 

pensarmos sobre a nossa existência. As perguntas o que, como e porque fazem 

parte de um processo, que nos faz aprender mais sobre nós mesmos e nos construir 

como pessoa integrante de um grupo social. Através das relações sociais da religião 

discuto o sentimento de comunidade sempre com objetivo de lutar para esclarecer e 

desmitificar as incompreensões culturais sobre a Umbanda; pensado que para 

alguns praticantes e intelectuais é uma religião genuinamente brasileira. 

A importância do tema sé dá a partir da compreensão dos referenciais dados 

nas imagens e do trabalho realizado deste ponto em diante. Compreensão esta, que 

considero importantíssima para o desenvolvimento intelectual do indivíduo, 

corroborando para estabelecimento de uma boa saúde mental, considerando que 

ambas são partes da sua identidade cultural. Assim, por conseguinte, espero que ele 

desenvolva valores e uma visão de mundo que o possibilite libertar-se do 

bancarismo2, da opressão social de que nos fala tão bem Freire (1997).  

 Neste limiar, concordamos que é precioso educar para libertar, para dar 

autonomia, para reconhecer e para transformar a sociedade brasileira em um lugar 

em que se respeite a diversidade e se dê valor às identidades.  É urgente a 

reeducação social e individualmente. A história brasileira sofreu um processo de 

branqueamento brutal e ninguém melhor do que o professor junto à escola para 

reeducar os indivíduos valorizando as diversas culturas.  

Então neste trabalho pretendo que os professores possam ter o material, 

a formação e a informação de que precisam para se apropriar da arte afro-brasileira 

                                            
2 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1997b. 



15 
 

 

pelo viés da cultura da Umbanda realizada em Caucaia e em Fortaleza; Para que 

eles se apoderem da cultura que foi influenciada por nossos antepassados 

africanos. Através da arte ver-se-á religiosidade de matriz africana com um novo 

olhar referenciado por novos conceitos produzidos no curso deste trabalho, sob a 

fotografia dos altares dos terreiros um novo ponto de vista, de práticas artísticas com 

referências na arte afrodescendente, um olhar multicultural. 

A problemática da formação e da informação de professores é assim 

descrita pelo MEC (2008):  

 
“Tais pedagogias precisam estar atentas para que todos, negros e não 
negros, além de ter acesso a conhecimentos básicos tidos como 
fundamentais para a vida integrada à sociedade, exercício profissional 
competente, recebam formação que os capacite para forjar novas relações 
étnico-raciais. Para tanto, há necessidade, como já vimos, de professores 
qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos e, além 
disso, sensíveis e capazes de direcionar positivamente as relações entre 
pessoas de diferentes pertencimento étnico-racial, no sentido do respeito e 
da correção de posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a 
necessidade de se insistir e investir para que os professores, além de sólida 
formação na área específica de atuação, recebam formação que os 
capacite não só a compreender a importância das questões relacionadas à 
diversidade étnico-racial, mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo 
criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a reeducá-las. (MEC: 
2004, p.8) 

 
É na perspectiva da educação com propósito de ressignificação que  

poderemos vencer a luta racial que, há tantos anos, é travada arduamente em todas 

as partes do mundo, e em especial no Brasil. 

 
2.2. Objetivo da pesquisa.  

 
2.2.1. Objetivo geral: 

 
 Registrar e estudar dos altares de Umbanda com o propósito de 

transposição didática para o ensino da arte. 

 
2.2.2. Objetivos específicos:  

 

 Analisar as imagens fotográficas dos altares dos terreiros de Umbanda de 

Caucaia no Ceará em si mesmo, suas propriedades internas, suas 

referências e representações e os tipos de possíveis interpretações que 
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ela pode despertar em seus usuários a partir de um espectro artístico e a 

arquitetura que as envolve;   

 Registrar o significado social da fotografia (C. Monteiro 2012) já que estas 

se incubem de  serem também detentoras do patrimônio cultural que 

passa de toda a significação do imaterial para a referencialidade do 

material; 

 Contribuir para a definição abrangente dos altares de Umbanda como 

religião afro brasileira, para o conhecimento artístico, para o tratamento 

didático (metodologias para o ensino das artes negras brasileiras no 

ensino médio e fundamental II de Educação Artística das escolas públicas 

e privadas) e para os sistemas de avaliação próprios; já definidos e 

contemplados á partir da lei 10.639/03;  

 Subsidiar os professores e as escolas de ensino médio e fundamental II 

de Educação Artística das escolas públicas e privadas no 

desenvolvimento e na aprendizagem do educando em uma nova 

concepção para o ensino da disciplina de educação artística em um 

conceito interdisciplinar e cultural; 

 Esclarecer a respeito das religiões de matriz africana, bem como renovar 

os olhares da sociedade. Voltando as vistas destas pessoas para o 

prisma referenciado e significativo da arte. 

 

2.3.  Quem sou eu: 

 

Conto aqui um pouco sobre a minha trajetória enquanto, umbandista e 

acadêmica. Narro o meu caminhar de filha carnal de mãe de santo e criança de 

terreiro.  

Sou filha carnal de Constância Sousa (mãe Constância do Ogum) 

descendente espiritual de Mãe Júlia Condante, uma das elementares e mais 

importantes Mães de Santo da história da Umbanda no Ceará. Quando nasci, em 

1980, a minha mãe já era sacerdotisa de terreiro de Umbanda. Meu pai era o Ogan3 

da casa e meus irmãos estavam sempre ativos nas atividades do terreiro de minha 

                                            
3 Palavra do Iorubá com possível influência do Jeje: que significa pessoa superior, chefe é o nome 
genérico para diversas funções masculinas dentro das religiões de matriz africana. 
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mãe. O qual nesta época, este já era grande, com muitos adeptos e conceituado. 

Chamava-se Centro Espírita de Umbanda União e Caridade, no bairro Damas em 

Fortaleza – Ceará. 

Já no ventre escutava quietinha os batuques, as falas dos médiuns 

incorporados, os pontos cantados4... Depois de vir ao mundo, fui batizada na 

Umbanda e na igreja católica também.5 É um ritual bem parecido com o da igreja 

católica usa-se água, óleo de oliva e sal. A diferença é que temos os padrinhos e 

madrinhas carnais, e também padrinhos e madrinhas espirituais. São eles que 

zelam, orientam e encaminham a criança durante toda a sua vida. Os meus 

padrinhos carnais foram meu avô José Gomes e Mãe Amélia uma das grandes 

amigas de minha mãe e os espirituais: o Caboclo das Sete Encruzilhadas e a 

Criança Esmeraldina. Era uma criança de terreiro. Isso significa nascer dentro, se 

criar dentro e ter na educação uma pedagogia negra, uma pretagogia6. 

Lembro-me com clareza das benzeduras dos pretos velhos, dos banhos 

de ervas e das cantigas ao som do tambor. Quando eu ficava doente muitas vezes 

não recorria a médicos pediatras e sim ao caboclo que recomendava o remédio 

medicinal mais indicado. Participava dos rituais e dos trabalhos7 da casa sempre que 

me era permitido.  Entendo por ritual como “(...) coisas de dimensão significativas, 

religiosas, festivas, formais, elaboradas até as formas de se fazer um bolo por 

exemplo. Não interessa o seu conteúdo explicito, mas a forma específica com que 

ele se dá. O ritual é a relação entre o pensar e o viver. (...)”  (S. S. Araújo 2013) e 

ainda como bem diz  (Somé 2003), um ritual é uma cerimônia em que chamamos o 

espírito para servir de guia, para supervisionar as nossas atividades. É no ritual que 

enxergamos as coisas que antes não conseguimos ver e superar nossos obstáculos. 

Nas baias de caboclo8 no terreiro da mãe era o dia que eu gostava mais. 

Pois sempre tinha a prole dos filhos de santo para eu brincar. Brincávamos de tudo: 

roda, luta, bonecas... Entre a amarelinha e o pega-pega, nada era mais natural do 

que a imitação de um médium incorporando, fingir estar incorporado com tal 

entidade ou ser a Mãe de Santo que dava as ordens para a organização da liturgia 

                                            
4 Cantos entoados durante os rituais. 
5 Fato que reforça característica sincrética da Umbanda. 
6 (SANDRA HAYDEÉ PETIT, GERANILDE COSTA E SILVA, 2013) 
7 Segundo (ALTUNA 2003) as formas de energia vital implicam sempre na atividade, na dinâmica, no 
movimento, pois tudo nas formas africanas são dinâmicas. Portando executam trabalhos. 
8 Baias de caboclo: denominação dada às sessões dos trabalhos espirituais. 
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do terreiro. Tinha dias que ficávamos de castigo por conta do barulho. E de 

cansados dormíamos no canto da parede. Muitas destas crianças ainda são meus 

amigos. Adorava as festas de Cosme e Damião onde tinham as brincadeiras, 

verdadeiras farras com os meus amigos pequenos encantados. 

Até aproximadamente os 10 anos de idade cresci muito distante de minha 

mãe. Pois os afazeres do terreiro e da associação beneficente que ela tinha, tomava 

quase todo o seu tempo. O que é compreensível, pois todo sacerdote, seja qual for a 

religião tem muitos afazeres. Assim meus irmãos, meu pai e uma filha de santo dela 

Vilma Maria Vieira de Melo, se revezavam no papel de me educar.  

Meus pais nunca determinaram a minha religião, fui crescendo e me 

tornando um agente duplo. De vida dupla. Com amigos das duas realidades. Na 

escola pouco falava sobre a vivência de casa. Ninguém absolutamente sabia que a 

minha residência era um terreiro de Umbanda e que minha mãe era sacerdotisa. Às 

vezes despistava os colegas que insistiam em ir fazer alguma pesquisa passada 

pelo professor. Tinha medo das discriminações e brincadeiras depreciativas que 

sempre que alguém sabia, acontecia. Em casa escondia a vergonha da religião. E 

essa missão impossível perdurou até a faculdade de Publicidade e Propaganda.  

No último ano de faculdade, eis que o segredo vasa. Para minha angústia 

e indignação perco todos os amigos que pensava que tinha.  O que me leva a 

acreditar que o preconceito está enraizado em todos os níveis de conhecimento. 

Uma criança de terreiro mesmo com todas as leis e trabalhos dentro dos espaços 

escolares é vilipendiada sistematicamente pela sociedade quando “descobrem” a 

sua religião.  

Os filhos e filhas de santo de minha mãe faziam e ainda fazem parte da 

minha família. Somos uma comunidade, uma “grande família”9.  Entendo que as 

relações estruturadas dentro da religião se estendem às famílias carnais e de algum 

modo se entrelaçam, fazendo do terreiro um lugar de encontro de amor fraterno. 

Anos se passaram, tive muitos empregos, nada me dava prazer de 

verdade. Só em 2010 eu encontrei com o projeto Mova Brasil do Instituto Paulo 

Freire (alfabetização de jovens e adultos) que através de uma parceria com a 

Universidade Federal do Ceará, me deu a oportunidade de fazer um curso de 

especialização sobre a cultura africana e afrodescendente; onde conheci o Prof. Dr. 
                                            
9 Pai, mãe carnal e espiritual, mãe de criação, frequentadores do terreiro, irmãos carnais e irmãos espirituais 
formam este grande grupo. 
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Henrique Cunha Jr. que foi meu orientador no trabalho de conclusão de curso.   

Abriu-me as portas da academia, fazendo despertar a curiosidade da vida na 

universidade.   

Este curso de especialização possibilitou-me a perceber que os conceitos 

da educação de minha vida muito têm a ver com a africanidade. Estes que concebo 

no contato com as folhas e banhos medicinais, o uso da energia vital para a cura 

dos males do corpo e da alma. Na relação com os caboclos e orixás a aprendizagem 

pelo respeito à ancestralidade, na pancada do tambor comunicando com a energia e 

colocando-a em movimento. Os conhecimentos que minha mãe até hoje repassa 

para mim para os demais filhos oralmente. Ensinamentos com a convivência diária. 

Cada dia uma coisa para cada situação. Elementos da cosmovisão africana 

presentes em minha vida.   

Sempre pensei existir arte na minha religião. Mas não conseguia entender 

aonde ela estaria claramente.  Foi em uma disciplina sobre arte africana e afro 

descendente, ministrada pela Prof.ª Drª. Maria Cecília Calaça que tive a 

oportunidade de me deparar com os conceitos de arte. Foi como dar a bengala ao 

cego. Fez-me enxergar de outra maneira as coisas que via cotidianamente em casa. 

Descobri a partir de então, expressões artísticas contemporâneas com influências 

africanas, esculturas ao invés de estátuas, moda, alta costura nas roupas, 

artesanato nos adereços e instrumentos musicais... e foi assim que surgiu o meu 

interesse pelo estudo dos assentamentos e dos altares dos terreiros.  Nasceu do 

desejo que o meu trabalho fosse a bengala dos que ainda não conhecem a religião e 

toda a sua beleza estética. 

Algum tempo se passou, durante estes anos, estive como professora do ensino 

fundamental da rede municipal de Caucaia, no Ceará. Ministrei as disciplinas de 

português, educação artística e religiosa e língua estrangeira. Como professora 

substituta, vivi realidades diferentes em escolas de diferentes áreas e distritos do 

município. Eram favelas, remanescentes de quilombos, comunidades praianas... e 

sempre que era oportuno levava à minha prática reflexões relacionadas ao 

multiculturalismo e a afrodescendência.  

Quanto à academia publiquei artigos em eventos e fiz a seleção para o 

mestrado nesta casa por duas vezes consecutivas; só tendo êxito na segunda. O 

mestrado sempre foi o meu grande sonho. Sou a única da família a cursar o quarto 
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grau de ensino. A minha felicidade é completada porque terei algum espaço para 

tentar desmistificar o que é esta religião multicultural, de matriz africana chamada 

Umbanda. 

 

2.4. Aspectos metodológicos da pesquisa. 

 

Quanto à abrangência, o estudo estará delimitado geograficamente aos 

altares dos terreiros de Umbanda localizados em Fortaleza e região metropolitana 

da capital do estado do Ceará. Os três terreiros escolhidos na pesquisa foram os 

que tenho mais intimidade e que de certa forma demostram raízes mais antigas na 

história da Umbanda cearense. 

As casas escolhidas para a pesquisa foram de uma casa de Umbanda 

chamada atualmente de Rancho de Trindade antes, Centro Espírita de Umbanda 

União e Caridade de Mãe Constância, que fica localizada na Rua São Marcos, 422 - 

Caucaia, Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sítio Google Maps 

 

Figura 1 -  Localização da Casa de Umbanda Rancho de Trindade. 
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  Fonte: produção da própria autora.   

 

Casa de Príncipe Sibamba de Pai Rodrigo na rua do Calçamento nº 228 

em Caucaia.  

 

 Fonte: Sítio Google Maps. 
 

E a Casa Ogum General de Brigada de Mãe Estela Pontes na rua Ozório 

Correia, nº 1824,  Fortaleza, Ceará. 

Figura 2 - Fotografia da fachada da casa Rancho de Trindade 

Figura 3  - Localização da Casa Príncipe Sibamba 



22 
 

 

Figura 4 - Localização da Casa Ogum General de Brigada. 

Fonte: Sítio Google Maps. 

 
 

 Fonte: produção da própria autora.   

 

Os procedimentos técnicos de investigação usei a Metodologia 

Afrodescendente de Pesquisa10, Escuta Sensível das Narrativas Orais11, 

Metodologia de Análise de Conteúdo12 para orientar e focalizar a pesquisa em 

âmbito geral. Para a pesquisa e leitura imagética, a Iconografia.    

Utilizei a Metodologia Afrodescendente de Pesquisa para a linguagem 

empregada no trabalho. Propõe o exercício da primeira pessoa nos discursos para 

                                            
10 (Cunha Jr. 2001) 
11 (Lima 2003) 
12 (Moraes,1999) 

Figura 5 - Foto da fachada da Casa Ogum General de Brigada. 
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que nós os afrodescendentes pudéssemos nos apropriar e contar a nossa própria 

cultura e história. É uma metodologia específica para o estudo da cultura da 

população negra e afrodescendente. Por que outras metodologias anteriores como e 

etnografia não deram conta da grandeza que é a cosmovisão africana, da sua 

profundidade cultural e filosófica que comporta em si. Trata-se de uma metodologia 

em que o observador não se distancia do objeto, nem tampouco dele tem 

neutralidade. Muito pelo contrário o pesquisador tem ou teve experiências de 

conhecimento com o objeto. Neste método a proximidade entre estes é fator 

preponderante no trabalho por que segundo a cosmovisão africana é preciso sentir, 

ter a experiência para que se tenha uma visão “desde dentro” (Luz 1992). Se não for 

assim, a legitimidade do estudo será prejudicada devido serem diferentes os valores 

e os relatos dos sujeitos.  

Em síntese, o que posso dizer é que o pensamento de uma pessoa que 

nasceu e cresceu dentro de uma religião de matriz africana é diferente daquele que 

a estuda somente. A intimidade com a temática entre estes, se dá em níveis 

diferentes fazendo existir uma variação notável nos discursos. 

A escuta sensível das narrativas orais é o instrumento de que me valho 

para entender e sistematizar os relatos das entrevistas dos autores das obras das 

instalações dos altares dos terreiros.  É um utensílio utilizado para perceber os fatos 

sociais e apreendê-los simbolicamente como patrimônio cultural intangível. É ainda a 

ferramenta capaz de ampliar a nossa visão. Como bem relata Lima: 

 
Quanto aos historiadores verifica-se entre eles em anos recentes, um 
crescente interesse, pela chamada história oral. Em que pese esse 
interesse, ela é geralmente tratada como técnica auxiliar do conhecimento 
histórico, utilizada com parcimônia e cortejada, sempre que possível, com 
fontes escritas, fim de ampliar a visão do historiador sobre determinado 
fenômeno. (Lima 2003, 53) 

 
A Metodologia de Análise de Conteúdo foi utilizada em complementação 

da Metodologia dos Afrodescendentes: 

 
De certo modo a análise de conteúdo, é uma interpretação pessoal por 
parte do pesquisador com relação à percepção que tem dos dados. Não é 
possível uma leitura neutra. Toda leitura se constitui numa interpretação. 
Esta questão de múltiplos significados de uma mensagem e das múltiplas 
possibilidades de análise que possibilita está muito intimamente relacionada 
ao contexto em que a comunicação se verifica. (...) cada vez mais, a 
compreensão do contexto evidencia-se como indispensável para entender o 
texto. A mensagem da comunicação é simbólica. (...) É preciso considerar, 
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além do conteúdo explícito, o autor, o destinatário e as formas de 
codificação e transmissão da mensagem. (MORAES 1999, 5) 
 

Este método balizará a pesquisa como um todo utilizando os processos 

segundo MORAES, (1999) que são: Preparação das informações; Unitarização ou 

transformação do conteúdo em unidades; Categorização ou classificação das 

unidades em categorias; Descrição e por fim interpretação para adquirir uma 

compreensão mais aprofundada dos dados e mensagens obtidas durante o trabalho. 

Todo este processo é possível devido à modernização deste método que antes era 

objetivo e positivista, atualmente se integra cada vez mais a pesquisas qualitativas 

demostrando maturidade para nortear também pesquisas subjetivas com sua 

fecundidade de interpretação de mensagens e significados. 

A iconografia, Eykon imagem e "graphia" descrição escrita, é a ciência do 

meio imagético encontrará o significado simbólico das imagens ou formas 

representadas dos altares de Umbanda. Ela poderá dizer os processos de 

significação e a referencialidade de cada ícone significativo. A semiótica junto à 

iconografia dará ao estudo a leitura da simbologia nas imagens sob a perspectiva do 

signo. 

 

2.5. Perfil biográfico dos artistas entrevistados n a pesquisa. 

 

Os artistas aos quais me refiro, são os sacerdotes de cada terreiro 

pesquisado. Aqui descrevo um pouco sobre as suas biografias e suas trajetórias 

espirituais bem como os percursos históricos dos seus locais de culto, onde exercem 

seus respectivos sacerdócios. 

Mãe Constância da casa de Umbanda Rancho de Trindade é filha de uma 

empregada doméstica e de um seringueiro, foi criada em um lar onde sua mãe 

carnal trabalhava. A patroa, dona Gabriella, era professora e se encarregou de dar a 

educação e a cultura à menina. Como era católica, tratou de ensinar-lhe os preceitos 

de sua fé.  Sempre foi uma criança frágil devido aos seus problemas de saúde que 

mais tarde os levaram à religião. Aos dezoito anos constituiu família e foi o marido 

que a levou ao primeiro terreiro de Umbanda. Por já terem procurado bastante em 

médicos e centros espíritas a cura para a asma e para os outros problemas de 

saúde que revelava a cada dia. Sua primeira mãe de santo era a já falecida, Maria 

Marinheiro. Somente depois de alguns anos ela mudou de casa por pensar que ali 
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não era mais o que ela precisava. Assim chegou à casa de Mãe Júlia Condante 

onde conheceu Mãe Estela. Mais tarde, recebeu a responsabilidade de ter seu 

próprio terreiro primeiramente localizado no bairro das damas em Fortaleza e depois 

de mais de quarenta anos mudou-se para Caucaia devido ao entulhamento da 

cidade e a perca de convívio com a natureza. Neste momento a casa passou por 

algumas transformações inclusive deixando de ser Centro Espírita de Umbanda 

União e Caridade para denominar-se Rancho de Trindade, em remitência à 

Santíssima Trindade.  

Mãe Estela da Casa Ogum General de Brigada é de uma família humilde, 

católica que tudo tinha contra às religiões de matriz africana, relata em sua 

entrevista que entrou para a Umbanda por motivos de saúde, e que teve a ajuda de 

uma grande amiga e vizinha para iniciar-se no culto. Visitou muitas casas antes de 

ser filha de santo de Mãe Júlia Condante de quem herdou o terreiro. Hoje toda a sua 

prole é da Umbanda e do Candomblé. 

Pai Rodrigo da casa de Príncipe Sibamba é uma criança de terreiro. Sua 

avó materna era da Umbanda e tinha seu terreiro em Fortaleza. Conta em entrevista 

que desde pequeno foi educado dentro dos princípios da religião e que foi com sua 

avó que aprendeu muitos dos conhecimentos que tem hoje. A mãe também era da 

religião, contudo, nem ela nem a vó não queriam de início que ele se iniciasse na 

Umbanda, por saberem da seriedade e da responsabilidade que se deve ter. Muitas 

das esculturas e dos costumes que ele possui foi herança da avó. Atualmente é filho 

de santo do Pai Raimundinho Dente de Ouro diretor da Federação dos Umbandistas 

de Fortaleza. 

 

2.6. A forma de trabalho e o local da pesquisa. 

 

O presente trabalho localiza-se geograficamente em Fortaleza e em 

Caucaia, que faz parte da região metropolitana de Fortaleza – Ceará. 
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Figura 6 - Localização de Caucaia no mapa cearense. 

   Fonte: Sítio Google. 
 

 Eu e minha família morávamos em Fortaleza. Fugindo da loucura da 

cidade e precisando de um lugar que ainda guardasse uma natureza virgem 

mudamos para Caucaia; compramos uma casa no bairro Guagiru. Era o ano de 

2002. Quando cheguei era tudo muito esquisito, precário e rural. Habituada aos 

costumes da capital, pensei que não iria me acostumar. Eram muitas coisas: os 

pernilongos que picavam vorazmente, a falta de movimento nas ruas, a acordar com 

o galo cantando às quatro da manhã, os vaga-lumes piscando no escuro na hora de 

dormir e a escassez de transporte coletivo. Tudo era difícil... Não havia farmácia 

acessível, àgua da Cagece13, calçamento nas vias secundárias, no hospital público 

da cidade não havia nada; somente papel higiênico e algum tempo depois ele 

fechou de vez. O centro da cidade resumia o seu comércio em duas ruas uma de ida 

e outra de volta. Contava com apenas um supermercado, uma lotérica, duas clínicas 

particulares e alguns bancos.  

Em 2005 acompanhando a situação favorável do país e a mudança 

política do quadro de representantes do povo, a cidade começa a se desenvolver. 

Em 2008 a minha casa foi assistida com água tratada. Somente este ano, 2015, no 

mês de fevereiro, fizeram o calçamento em minha rua e ainda não temos 

saneamento básico. Atualmente em vista de antes, posso dizer que já é outra 

cidade. Vejo Caucaia com espírito de cidadezinha... Agora possui lojas de grande 

porte, clínicas médicas, um Shopping Center e os problemas de toda cidade grande: 

drogas, cidadãos em situação de rua e violência.   

                                            
13 Companhia de água e esgoto. 
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Caucaia com os seus 1.227,9 de área é o município maior em extensão 

da região metropolitana de Fortaleza. Em seu território possui serra, mar e sertão. 

Situada a 15,8 km de distância em linha reta da capital; com tempo estimado de 

viagem de 19 minutos pelas vias de acesso: BR-020/CE-085; entre os paralelos de 

Latitude (S) 3º 44' 10"  e Longitude (WGr) 38º 39' 11" ao norte do estado do Ceará. 

Seus limites são: a leste os municípios de Maranguape, Maracanaú e Fortaleza; a 

oeste os municípios de São Gonçalo do Amarante, Pentecoste e Maranguape; a 

norte o Oceano Atlântico, município de São Gonçalo do Amarante; a sul município 

de Maranguape. O acesso pode ser feito por duas de vias terrestres: pelas rodovias 

BR 020 ou pela CE 090. 

  O município é dividido em 8 distritos: Caucaia(sede), Bom Princípio, Catuana, 

Guagiru, Jurema, Mirambé, Sítios Novos, Tucunduba. 

 
 

 
Fonte: Scretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG) 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 -  Mapa da  Região Metropolitana de Fortaleza. 
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Figura 8 - Mapa do município de Caucaia. 
 
 
 

Fonte: imagem cedida pela Secretaria de Educação do município de Caucaia. 
 

Criado em 15 de outubro de 1759 a aldeia de Caucaia recebeu o nome de 

Vila Nova Real de Soure por determinação da corte de Portugal. Após a 

independência do Brasil passou a se chamar Soure, e por último, em 30 de 

dezembro de 1943, Caucaia. Que Etimologicamente significa Mato Queimado ou 

Vinho Queimado.  

Possui uma população estimada em 325.441 segundo os censos 

demográficos 1991/2000/2010 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Com Densidade demográfica (hab./km2) de 265,93 Estima-se que 

10,42% da população seja extremamente pobre (Com rendimento domiciliar per 

capita mensal de até R$ 70,00) e que 2,72% tenham renda per capita de 2 a 3 

salários mínimos.  

De acordo com a FUNCEME14 o clima da área é Tropical Quente Semi-

árido Brando,Tropical Quente Sub-úmido, Tropical Quente Úmido caracterizado por 

uma pluviosidade de 1243,2 mm compondo uma temperatura média anual gira em 

                                            
14  Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. 
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torno de 26°C a 28°C. período mais seco ocorre  de junho a dezembro e o mais 

chuvoso de janeiro a maio. 

A economia é baseada na nos setores terciários e primários. E a 

dependência patriarcal de renda proveniente dos governos municipal e federal ainda 

requer muita atenção. 

O turismo ocupa uma fatia significativa em seu bolo econômico devido à 

beleza do lugar e a quantidade de atrativos naturais. Alguns destes atrativos são as 

praias do Cumbuco, do Icaraí, do Pacheco, de Iparana, Dois Coqueiros e Tabuba; 

as lagoas do Banana e a Barra do Cauípe e o Parque Botânico do Ceará;  

A arquitetura colonial fazem parte do turismo histórico (O centro histórico-

cultural de Caucaia, pela sua arquitetura antiga e peculiar, a Casa de Câmara e a 

Cadeia (metade do século XVIII),  no turismo cultural temos a cultura negra 

(visitação a antigas senzalas e remanecências quilombola reconhecidas pela 

Fundação Palmares) e indígena (Centro de Produção Cultural Tapeba, um local no 

qual pode-se conhecer a história e a cultura do índios da etnia Tapeba), locais de 

peregrinação (turismo religioso). 

 Fonte: produção da própria autora.:  

 

Fonte: produção da própria autora.    

12Fonte: produção da própria autora. 

Figura 9 - Imagens do Centro de Caucaia. 

Figura 10 – Idem. 

Figura 11 - Idem. 
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Fonte: produção da própria autora.   

     

Fonte: produção da própria autora.  

  

Fonte: produção da própria autora.   

 

 

 

 

 

Figura 13 - Antiga cadeia pública. 

Figura 14 - foto da fachada da Câmara municipal. 

Figura 15 - imagem da fachada da Casa dos Vereadores. 
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A educação o município conta mais estabelecimentos públicos que 

privados e altas taxas de abandono, reprovação e de alunos por sala de aula. O que 

nos indica que este município ainda tem muito o que caminhar neste sentido. 

  

Figura 16 - indicadores educacionais no Ensino Fundamental e Médio - 2011 
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3. CAPÍTULO SEGUNDO:  O TERREIRO E AS UMBANDAS.  

 

3.1. O terreiro material e imaterialmente. 

 

Este lugar que denomino terreiro de Umbanda abrange sentidos material 

e imaterial, é um espaço do sagrado onde se dinamizam as energias trabalhadas 

nesta religião. As religiões de matriz africana na sua prática cotidiana precisam de 

espaços geográficos de instalação das casas de culto que propiciam um contato 

amplo com a natureza e acomodação de pequenas construções que tem utilidade 

para referência de entidades importantes dentro da religião. Devo lembrar que na 

percepção africana tudo é parte de energias que carecem ser mantidas em equilíbrio 

para o bem estar da comunidade. Compreendo ao ler (Somé, 2003) os traços do 

espírito da congregação quando a autora se refere ao conceito Dagara, um povo 

africano: 

 
A comunidade é o espírito, a luz-guia da tribo; é onde as pessoas se 
reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a 
realizarem seu próprio propósito e para cuidar umas das outras. O objetivo 
da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga 
contribuir com os dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada e sem 
essa doação a comunidade morre. A comunidade é a base na qual as 
pessoas vão compartilhar seus dons e recebe as dádivas dos outros. (...) 
(Somé, 2003, p.35) 
 

O terreiro é onde a palavra coletividade encontra-se materializada com 

toda a sua conotação. E o pronome Nós ganha realmente unidade. 

Observo em minha experiência de vida dentro da Umbanda, casais que 

se encontraram e construíram famílias, pessoas que se conheceram naquele espaço 

em momentos distintos da vida edificaram laços de amizade que perduraram por 

toda vida. Estas pessoas aprenderam a prática da caridade, fazendo daquele local 

de culto, um espaço terapêutico de acolhimento e de fé.  

Muitas eram e são as ocasiões em que vejo adeptos como eu, afirmarem 

que o terreiro é mais do que o lugar para se cultuar os orixás e os caboclos, é o 

nosso lugar no mundo, é onde nos expressamos, onde somos ouvidos, 

reencontramos com nossa própria essência íntima natural. É onde desenvolvemos 

os valores para a construção da nossa identidade. Lugar de aprendizado e 

descobertas onde podemos nos reconhecer no outro mesmo com todas as 

desigualdades sociais. Também é um espaço de “divertimento”, recreativo, por 
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assim dizer. O lugar onde construímos nossa vida. Em entrevista com Mãe Estela 

ela me revela que a Umbanda lhe deu tudo em todos os campos da vida: “lhe deu 

uma casa pra morar, um marido que não dava “pitaclo” na sua vida e lhe deu filhos 

também.”.  

Em síntese o terreiro é o lugar de preservação da tradição religiosa e de 

amparo de todos aqueles que o procuram seja qual for o seu interesse. 

As casas que visitei eram um pouco diferentes umas das outras devido à 

localização geográfica. A casa de Mãe Estela Pontes localiza-se em um bairro 

populoso de Fortaleza em quanto que no Rancho de Trindade e Casa de Príncipe 

Sibamba, na região metropolitana, propiciam mais espaço e contato com a natureza. 

Contudo, percebi que a planta arquitetônica, em geral, se dava como no desenho 

abaixo:  

 

Fonte: produção da própria autora.   

 

Figura 17 - planta arquitetônica geral das casas de Umbanda. 
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3.2.  A Umbanda: história e processos culturais. 

 

Posso definir a Umbanda como uma religião de matriz africana que é 

baseada nos conceitos de reencarnação, ancestralidade e de energia vital. É 

diretamente ligada à natureza.  Destina-se a realizar a caridade e o amor ao 

próximo. Seus mandamentos são:  

1.  Não fazer aos nossos irmãos o que não desejamos o que a nós seja 

feito. 

2. Não cobiçar de forma alguma o que pertence aos outros. 

3. Estar sempre pronto a dar socorro aos necessitados. 

4. Não falar mal de ninguém, nem fazer difamações e criticaras ações 

alheias. 

5. Agir sempre honestamente cumprir o dever e as obrigações, embora seja 

necessário ir até o sacrifício. 

6. Evitar más companhias, sejam quais forem. 

7. Embora não siga a doutrinação, devemos dar o máximo respeito ás 

demais religiões e crenças. Retiradas de (Félix, 1965, p.48). 

 

  O trabalho da religião umbandista ocorre através de espíritos que 

incorporam-se em médiuns. Neste momento realizam orientações espirituais 

diversas e rituais de cura aos encarnados que precisam de auxílio. 

Em uma só religião temos justapostas as culturas brasileiras. Veja que o 

chefe umbandista declara no início do seu livro sobre essa religião que é uma das 

mais autênticas representações de fé do povo brasileiro: 

 
Sendo considerada uma religião para todos, a Umbanda desde sua 
fundação vem sendo praticada indistintamente, possuindo desta forma 
inúmeros segmentos. Na realidade, existem hoje Terreiros de Umbanda que 
se voltam para áreas de cunho africanista a exemplos dos segmentos Amas 
e Angola, Omolocô e outros para uma linha Kardecista, denominada 
Umbanda de Mesa. (...) Originalmente brasileira, a Umbanda possui 
adeptos em outros países, como Argentina, Portugal, Espanha, etc.; 
fazendo valer dessa forma as palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas 
que dizia em suas doutrinas não haver barreiras para a prática espiritualista. 
(Martins, 2011, p. 21-22) 

 
Dentre as religiões de matriz africana no Brasil, temos as Umbandas que 

comportam uma variedade de rituais e tendo, como pontos em comum, a presença 

da cultura africana tradicional, em composição com a cultura cristã. No referente às 
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fusões religiosas que deram origem a Umbanda, posso pensar que elas podem ter 

começado no próprio continente africano. Pois sei que o que temos da Umbanda 

moçambicana implica muito com o contato com a Etiópia, sendo um território cristão, 

influenciou o resto do continente. Então a religião já tem a influência etíope do 

passado que é reativada ao chegar ao Brasil.  Certo é que as variações da 

Umbanda estão presentes em outros países das Américas e do Caribe. Os 

exemplos são a Santeria de Cuba (Torres 2005) e o a Regla de Palo da República 

Dominicana (Las Reglas de Congo, com diversas variações esta religião incluem: 

Palo Monte, Palo Mayombe, Brillumba, Kimbisa..) (Thompson 2011).  Também nos 

parece difícil datar a presença das Umbandas no Brasil. Em (Azevedo 1983) há 

citações de lideranças religiosas do estado de São Paulo que poderiam pertencer às 

Umbandas nacionais dizendo que sua Umbanda vinha de Angola. O processo que 

levou à constituição da Umbanda é muito mais longo e antigo do que parece. É 

muito possível que a forma de Umbanda brasileira se inicie anos antes da chegada 

dos primeiros escravizados africanos às costas brasileiras.  

Acredito que na maioria dos trabalhos de pesquisa sobre a Umbanda, ela 

aparece como uma religião baseada nos modos de referência teórica do sincretismo 

e aculturação. O que subestima as suas complexidades, amplitudes, as origens e 

mudanças em consequência dos movimentos transatlânticos históricos. Os 

pesquisadores Brown e Bick também indicam esta premissa da simplificação teórica 

(BROWN e BICK s.d.). Neste sentido a complexidade é do universo da história 

africana, demostrada paradoxalmente, muitas vezes, em referência ao Egito e a 

Turquia15. Neste texto devo então, deixar de lado as palavras assimilação, 

sincretismo, integração e trabalhar as fusões no campo da cultura e as relações 

sociais nos diversos grupos populacionais.   

Assim a hipótese da fundação da Umbanda no Brasil, em 1906 

(MARTINS, 2011), início do século passado, pode ser resposta aos contextos da 

república que perseguia as identidades negras e africanas como forma de afirmação 

da identidade do povo brasileiro como hibrido das três raças. O português 

escravizador também trouxe para cá o seu aporte cultural, onde tem significativa 

importância a introdução do cristianismo católico romano. As populações africanas, 

em parte, já conheciam o cristianismo devido aos Estados do continente como a 
                                            
15 Sendo que os turcos pelo império Otomano, com a religião islamista, ocupam parte norte do 
território africano. 
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Etiópia, Egito e Líbia que professaram a visão ortodoxa dessa religião. Existindo 

também a experiência da região do Congo que se cristianizou devido à influência da 

expansão européia sobre a África no final do século XV. Estes povos imigrantes, os 

europeus e os africanos, na sua ocupação e colonização do território depararam-se 

com as populações indígenas. Deste conjunto de culturas em presenças resultaram 

trocas e fusões culturais assim como conflitos importantes. Destes conflitos, uma 

marca é o extermínio em parte da população indígena, o outro é a desvalorização 

sistemática de seus costumes no âmbito da cultura oficial brasileira. 

Os “feiticeiros negros”, como eram chamados esses africanos, faziam 

todo tipo de caridade e processos de cura; concorriam com a Igreja Católica e até 

mesmo com a medicina oficial européia (Negrão, 1996). Entretanto, alguns destes 

denominados feiticeiros ganharam renome na sociedade brasileira. Quando isto 

sucedia o governo do império, em muitos episódios, trava de desaparecer com eles. 

Eram condenados ao cárcere sob variadas acusações como:  estelionato, prática 

ilegal da medicina ou; acusados de praticar feitiçaria e curandeirismo, considerados 

crimes na época. Existiu um período de forte perseguição às religiões de matriz 

africana16 que ainda durou todo o século XX, com a invasão e fechamento de vários 

terreiros, a prisão de participantes dos cultos e apreensão de objetos utilizados nos 

rituais. Com a difusão do kardecismo, no início do século XX, os terreiros de 

Umbanda vão sendo aos poucos influenciados também pela doutrina kardecista. O 

espiritismo kardecista era uma religião de status social, intelectualizada e 

frequentada em parte por membros da elite brasileira. Assim para fugir das 

perseguições, muitos terreiros passam a utilizar a denominação de espírita, 

intensificando a associação entre estas.  

No desenvolvimento do processo histórico da religião umbandista no 

Brasil, por volta dos anos 60, ocorreu um forte movimento no país de federalização e 

registro nos departamentos de polícia dos terreiros de Umbanda. Sob forte 

repressão de um regime militar, mas com apoio substancial do partido e uma parcela 

da elite, os sacerdotes conseguiram aos poucos o registro de funcionamento. Que 

significava “o bilhete” para a liberdade da prática religiosa. Legitimada, a religião 

seguiu seu caminho de expressão, contudo ainda sofre com a intolerância religiosa 

vinda de setores eurocentristas, racistas e conservadores da sociedade brasileira. 

                                            
16 Em torno das décadas de 1930-1950. 
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Na multiplicidade das Umbandas verificamos que existem alguns 

conceitos destas que devem ser visitados, para que possam ser pedagogicamente 

entendidos. Devemos realizar algumas considerações sobre ritual e trabalho em um 

primeiro momento, depois no veremos no que estas concernem aos tipos de 

Umbanda. 

Nesta religião, o trabalho ritualístico é como em toda filosofia africana, 

uma tarefa humana na transformação das forças da natureza pela ação e 

intervenção do ser falante e conhecedor da sociedade. Em essência o ser humano 

interfere no ser natureza e a modifica (Altuna, 2004). As formas de energia vital 

implicam sempre na atividade, na dinâmica, no movimento, pois tudo nas formas 

africanas são dinâmicas. Portando executam trabalhos. 

Em qualquer tempo e espaço, a vida cotidiana é marcada por rituais que 

se estabelecem desde coisas de dimensão significativas, religiosas, festivas, 

formais, elaboradas até as formas de se fazer um bolo por exemplo. Não interessa o 

seu conteúdo explicito, mas a forma específica com que ele se dá. O ritual é a 

relação entre o pensar e o viver. O que nós umbandistas entendemos por ritual 

contemporaneamente é o trabalho em sua forma cotidiana e performativa. 

Deste ponto em diante discutiremos os conceitos iniciais a respeito as 

Umbandas. No que se diferenciam. Se é pelo tipo de ritual, de trabalho ou pela 

influência cultural que sofreu. 

Temos a Umbanda Kardecista, Espiritualista ou a Umbanda Branca17. 

Esta Umbanda tem influências do kardecismo18, os altares possuem imagens de 

santos católicos,19 o trabalho é realizado sem bebidas alcóolicas e atabaques, os 

rituais não possuem a imolação de animais. 

Segundo (Cumino 2011) ela teve seu início histórico em São Gonçalo – 

RJ, em 15 de novembro de 1908, no bairro das Neves, durante uma sessão espírita 

onde, por ordem astral superior, através da incorporação do médium Zélio de 

Moraes, se fez presente o espírito Gabriel de Malagrida20 que anunciou a criação de 

uma nova religião em que todos seriam bem vindos e que o bem e a caridade 

                                            
17 Termo usado por muitos adeptos como forma de diferenciar esta que trabalha na prática da 
humildade, do amor ao próximo e da caridade, em busca da evolução dos espíritos encarnados e 
desencarnados. 
18 Que veio do branco europeu. 
19 Sincretismos religiosos. 
20 Ou como precisava de um nome denominou-se Caboclo das Sete Encruzilhadas. 
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seriam praticados sem limites, sem barreiras. Disse isso em resposta à rejeição dos 

espíritas e mentores espirituais, por o considerarem e a alguns outros espíritos como 

inferiores, por tanto, não condizentes com a sessão mediúnica dos centros espíritas. 

Depois deste dia, foi criada por este médium a Tenda Espírita Nossa Senhora da 

Piedade (TENSP) e depois, outras sete tendas que juntas, encarregaram-se de 

difundir a religião espírita da Umbanda no país. 

Na Umbanda cabocla temos a influência do índio com o xamanismo e a 

pajelança na prática da religião como ressalta Cumino (2011, p. 56): 

 
De sua raiz indígena, a Umbanda recebe o amor à natureza e a influência 
do xamanismo caboclo e da pajelança, bem como o uso do fumo que é 
considerada erva sagrada para os índios. Um culto irmão da Umbanda, o 
catimbó, jurema ou linha dos mestres da jurema, também realiza trabalhos 
com entidades espirituais de forma muito parecida com esta, sob influência 
direta do Toré, que é uma prática essencialmente indígena. (...) 

 
Outra definição importante é a do pesquisador Sandro Guimarães de 

Salles que define muito bem o culto e a ritualística do Catimbó- Jurema: 

 
Um complexo semiótico, fundamentado no culto aos mestres, caboclos e 
reis, cuja origem encontra-se nos povos indígenas nordestinos. As imagens 
e os símbolos presentes nesse complexo remetem a um lugar sagrado, 
descrito pelos juremeiros como ‘um reino encantado’, os ‘encantos’ ou as 
‘cidades da Jurema’. A planta de cujas raízes ou cascas se produz a bebida 
tradicionalmente consumida durante as sessões, conhecida com jurema é o 
símbolo maior do culto. É ela a ‘cidade’ do mestre, sua ‘ciência’, 
simbolizando ao mesmo tempo morte e renascimento. (Salles, 2010, p. 17 e 
18) 

 
Nesta umbanda temos os índios que viviam nesta terra na chegada dos 

colonizadores e índios que foram apreendidos e aprenderam a religião dos 

colonizadores pelas mãos dos padres jesuítas que consideravam a religião de índios 

e negros como obra do demônio. Afirmo isso e constato este fato, observando uma 

canção entoada por um índio incorporado que tive oportunidade de ouvir em um 

terreiro de Caucaia, no Ceará. 

 
“Nós somos dois irmãos guerreiros e somos unidos. Meu nome é Copaíba 

sou filho de Aymoré. Sou da tribo Guarani o meu irmão chama Pery” 

“Que caboclo lindo que vem lá da Bahia, que traz na mão três Ave Marias: 
uma é a lua, outra é o sol, a outra é a guia do caboclo girassol” 

“Eu tava na mata eu tava trabalhando, seu Pena Branca mandou me 
chamar. Eu vou eu vou eu vou onde é que ele mora? Ele mora nas matas de Nossa 
Senhora.” 
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Então entendemos esta Umbanda, cultuada principalmente no nordeste 

nos estados de Pernambuco e Alagoas, como um culto praticado pelos indígenas no 

começo do século XVI, mantido através dos tempos por seus praticantes. Que 

utilizou o processo da Umbanda para também legitimar-se nos anos de 1960, como 

falei anteriormente, período de forte repressão religiosa. A hibridação entre a 

Umbanda e a Jurema Sagrada se deu aos poucos. Hoje já se admite existir um 

movimento de “umbandização da Jurema”; este movimento se dá também em 

sentido reverso entre ambas, com a finalidade de expansão, de afirmação e de 

firmação enquanto religiões brasileiras.  

A Umbanda africana ou catimbó é uma Umbanda trazida de diversas 

partes do continente africano, pelos escravizados21 vindos nos navios negreiro para 

o Brasil. Em sua sabedoria, este povo nos trouxe uma Umbanda que usa pontos 

riscados22, imolação de animais, atabaques, bebidas alcoólicas e fumo em seus 

rituais de trabalho. Existem escritores que afirmam a sua existência também nas 

Américas. 

 

3.2.1. O registro histórico em termos patrimoniais da Umbanda em Caucaia no 

Ceará, nos seus últimos 20 anos. 

 

No que se refere ao Ceará, em trabalho de (PEREIRA, 2012), é localizada 

a existência da Umbanda através de matérias de jornais, pelo menos entre 1930 e 

1940. Para efeito das gerações presentes de membros da Umbanda no Ceará, Mãe 

Julia Condante (PORDEUS, 1993), (CANTUÁRIO, 2009) é uma referência bem 

antiga. Assim, abro este subcapítulo com esta demarcação temporal.  

Desde os tempos de Mãe Júlia Condante, (PORDEUS, 1993), 

(CANTUÁRIO, 2009) já se passaram várias décadas em que mudanças ocorreram 

na sociedade, pois muitos fatos sociais sucederam levando a religião a acompanhar 

a trajetória histórica e a se adequar ao novo tempo. 

 
A Umbanda, como religião tradicional, depara-se com a Modernidade, na 
qual são valorizadas a ordem, a calculabilidade, a celebração do novo, a fé 
no progresso. (...) O sacerdócio volta-se para a manutenção da tradição, 
muito embora criem, reinventem a religião. A Umbanda em Fortaleza e na 

                                            
21 Especialmente os escravizados de origem Bantu. 
22 Anagramas feitos com um giz ritualístico chamado Pemba. 
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Região Metropolitana não tem unidade, não conta com uma uniformização, 
cada terreiro assume uma perspectiva. (...) (Pordeus, 2002) 

 
No entanto é imperativo investigar as peças deste quebra-cabeça para 

compreender a dinâmica desta religião na macro região de Fortaleza no Ceará, pois 

certamente o principal recurso de pesquisa está em depoimentos e história oral. 

 
Partindo dessas premissas pode-se dizer que duas noções encontram-se 
ligadas: a memória e a identidade. É graças à memória ou às lembranças 
dos fatos passados que o indivíduo tem a consciência de si e o sentimento 
da continuidade de seu estado. A memória é social quando se inscreve em 
um tempo e um espaço comuns aos membros do grupo. (Pordeus, 2002) 

 
Assim memória, história e patrimônio imaterial serão preservados a partir 

do registro material de seus artefatos, através de documentos fotográficos e da 

escuta sensível das narrativas orais.  Os meios visuais permitem que registremos os 

universos culturais com suas manifestações, assumindo também um papel 

documental da realidade social.  As narrativas orais como relata Lima, é mais uma 

ferramenta que devemos usar para a percepção dos fatos sociais presentes neste 

estudo.  

 
Quanto aos historiadores verifica-se entre eles em anos recentes, um 
crescente interesse, pela chamada história oral. Em que pese esse 
interesse, ela é geralmente tratada como técnica auxiliar do conhecimento 
histórico, utilizada com parcimônia e cortejada, sempre que possível, com 
fontes escritas, fim de ampliar a visão do historiador sobre determinado 
fenômeno. (Lima, 2003 p. 14) 

 
Nas democracias liberais, depois da segunda guerra mundial, 

estabeleceram-se a preocupação com os direitos individuais e coletivos. 

Formularam-se a importância das culturas, da liberdade de expressão religiosas e 

da relação destas com a identidade dos grupos sociais, populações23, povos e 

nações. Neste sentido o entendimento de patrimônio cultural ganha relevância. 

Segundo Ferreira apud Santana (2009), patrimônio em seu sentido etimológico 

significa herança paterna ou bens de família. Santana ainda fala que neste limiar de 

raciocínio é que chegamos a noção de patrimônio cultural como um conjunto de 

bens constituídos. 

                                            
23  No campo do direito internacional as populações são tratadas diferente de povos. Os povos 
implicam numa possibilidade de autonomia jurídica dentro de um estado. Já as populações são 
definidas como questão numérica. 
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Verifico então no pensamento desta autora, que a material estrutura e 

organiza uma paisagem, um contexto, para as compreensões das produções e 

manifestações culturais.  

Infiro que neste sentido, o patrimônio imaterial não é apenas uma 

contraposição aos bens materiais, mas remete-se ao transitório, ao fugaz, pois é 

constituído em seu processo de produção, depende segundo Santana (2009), da 

mobilização de suportes físicos e da ação de sujeitos dispostos a atuar segundo 

determinados códigos. Para a preservação do patrimônio imaterial é necessário que 

haja uma documentação no momento em que ele aconteça, para que a 

intangibilidade não afete o conteúdo sócio histórico do bem cultural constituído. Na 

volatilidade destes valores inseridos na história, constato que estes não podem e 

nem devem ser apagados e esquecidos com o passar do tempo. 

 
Pela paixão captamos o valor das coisas. E o valor é o caráter precioso dos 
seres, com tudo o que os torna dignos de serem e os faz apetecíveis. Só 
quando nos apaixonamos vivemos valores. E é por valores que nos 
movemos e somos” (BOFF, 2009, p. 30). 

 
Desta maneira, em sendo um sistema de comunicação cultural simbólico, 

tal prática encarrega-se também de ensinar os conceitos e conteúdos da religião 

repassando-os de geração a geração. 

Em conversas anteriores a esta pesquisa com sacerdotes e sacerdotisas 

de Umbanda, ouvi falar bastante da época24 em que a Umbanda era um culto 

proibido.  Os mesmos relataram que isto aconteceu antes de Mãe Júlia Condante ir 

ao Departamento de Polícia, no Rio de Janeiro, pelear o seu alvará de 

funcionamento, para a partir de então, oficializar a Umbanda cearense. Então 

podemos crer que antes dela já existia Umbanda. Existia o catimbó. 

 

3.2.1.1. O segundo período da Umbanda no cenário cearense.  
 

Ao longo do tempo a Umbanda cearense se viu na obrigação de 

acompanhar o caminhar da sociedade, bem como a necessidade de seus 

indivíduos. Digo isto baseada nas conversas com Mãe Constância, onde ela faz esta 

afirmação sobre as mudanças.  Relata que desde os tempos de Mãe Júlia se faziam 

curas, mas muitos casos eram somente parcialmente resolvidos. Nestes casos, com 

                                            
24   Em torno das décadas de 1930-1950. 
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o conhecimento da época, era feito o que podia. O Candomblé não era muito 

difundido no Ceará, se compararmos a Umbanda espiritualista e ao catimbó. Ela 

considera o Candomblé uma modernização, um melhoramento dentro de seus 

conhecimentos espirituais. E que para os casos que eram em parte resolvidos, o 

Candomblé é uma ferramenta avançada, preciosa e definitiva para a resolução dos 

mesmos. Observo que a partir deste relato podemos compreender a migração e dos 

zeladores de santo da Umbanda no Ceará num convívio com o Candomblé. O que 

vemos também no trabalho de Pereira: 

 
(...)Pai Valdo de Iansã elucida muito bem todo esse contexto quando nos 
relata que muitos dos pais e mães-de-santo de Umbanda começaram a 
migrar para o Candomblé em busca de novos elementos que dessem mais 
força a seus trabalhos espirituais, buscando o Candomblé como elemento 
legitimador de suas práticas, na tentativa de encontrar uma maior abertura 
no exercício das funções religiosas (Pereira, 2012 p. 82). 

 
 E ainda ressalta: 

 
Os sacerdotes e sacerdotisas da Umbanda que migraram para o 
Candomblé, como é o caso de três dos quatro entrevistados, buscavam, 
além de novos horizontes para sua espiritualidade, um contato direto com a 
natureza, estimulando a preservação do meio ambiente, assim como uma 
possibilidade de não sofrer o preconceito e a discriminação tão presentes 
na Umbanda.(...) (Pereira, 2012 p. 82) 

 
Contudo, segundo (Cantuário, 2009) em seu trabalho de pesquisa já se 

verificava que algumas mães de santo da Umbanda silenciaram quanto à sua 

pertença simultânea ao Candomblé. Isso acontece porque para alguns adeptos 

(SANTOS, 2013) destas religiões elas pensam que elas devem ser separadas uma 

da outra, como em outras palavras diz o sacerdote Ricardo de Oxóssi em uma 

entrevista em Pereira (2012, p. 77): 

 
[...] muita diferença, porque hoje em dia o pessoal está fantasiando 

muito o Candomblé, estão levando e trazendo o Candomblé pra dentro da 
Umbanda, e isso não existe. Candomblé é Candomblé, e Umbanda é 
Umbanda. Eles estão enfeitando demais, a diferença está nisso aí, é por 
isso que a Umbanda hoje em dia tá morrendo. Por causa disso. 

 
Então entendemos a partir da afirmação deste sacerdote que algumas 

características anteriores à mistura das duas religiões não são mais vistas com tanta 

frequência. Um exemplo mais clássico é o ponto riscado que para muitos praticantes 

mais jovens nunca chegaram a presenciar uma entidade desenhando tal ideograma. 
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Em entrevista com a Sra. Noêmia (SANTOS, 2013) a mãe carnal de Mãe 

Aurenice ela relata que na Umbanda de hoje não há mais entidades incorporadas de 

verdade. Que as possessões já não são como antigamente em que os espíritos 

incorporavam e sabiam riscar o próprio ponto25 e que dançavam em meio ao fogo26. 

O que existe atualmente é uma fantasia.  

Já Pai Jairo Silva (SILVA, 2013) afirma que a Umbanda de hoje “é uma 

guerra de egos, pois ninguém se preocupa mais em ajudar o próximo”. O que em 

seu entender é errado, pois o zelador de santo e adeptos da religião tinham por 

obrigação, sob o código de conduta na Umbanda27, ajudar o próximo realizando a 

caridade indiscriminada a todos que necessitarem de ajuda material ou espiritual. 

Em (PEREIRA, 2012 p. 92)  comprovamos esta fala como unânime: “(...) o ebomi 

Álvaro de Ogum, atualmente coordenador da rede de terreiros (...) Álvaro criticou, 

tratando de questionar “Por que duas estruturas para uma única festa, será que 

Yemanjá não é só uma, por que nunca temos união? ”” 

Outra mudança apontada pelos entrevistados é a mudança de 

comportamento dos frequentadores e adeptos da religião.  Estes Relatam que em 

dia de manifestação, a corrente era composta por médiuns paramentados de acordo 

com a festividade do dia, os visitantes entravam de roupas apropriadas (calça 

comprida e camisa pra os homens; saia comprida e blusa de mangas para as 

mulheres) o que hoje vemos em diversas casas é o descaso com a vestimenta de 

visitantes / frequentadores e a mistura com o africanismo do Candomblé. 

Mostra também Pereira em uma entrevista com Pai Zezinho de Oxóssi 

falando das festas de Iemanjá na Praia do Futuro, em Fortaleza e as mudanças 

ocorridas na Umbanda: 

 
[...] Se torna quase a mesma coisa. Antigamente as pessoas tinham 
empolgação de elevação a Iemanjá, aquela alvorada, aquilo, aquela 
homenagem em troca de receber coisas boas, e as pessoas iam deixar sua 
oferenda com mais gosto, com mais entusiasmo. Hoje em dia o que está 
havendo é que as pessoas vão mais pra se divertir, pra beber, como se tudo 
acabasse em um lazer, não estão mais interessadas se Iemanjá recebeu a 
oferenda ou não, ou se você vai receber. Fantasiar... Quer que o Caboclo 
seja de uma maneira que não era tempos atrás. O Caboclo vinha pé no 
chão, pé durão mesmo, com as características do que trazia. Hoje em dia 
[...] já querem mudar, já querem botar coisa em cima da entidade, do 

                                            
25 Ponto riscado é um anagrama feito com um giz ritualístico chamado Pemba. 
26 Uma prova antiga da real incorporação do médium e que segundo ela era feita com frequência. 
27 Ver o código da Umbanda em anexo. 
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caboclo, que aquilo não existe, e nisso está mudando muito a Umbanda no 
Ceará. (Pereira, 2012 p. 87) 

 
Sendo assim percebemos que a religião diferente de antes constitui um 

espaço também recreativo aos frequentadores e participantes. Que formam um 

conjunto de laços e círculos sociais em diferentes níveis e classes.  

E finalmente percebemos nas entrevistas de (Araújo, 2013), (Silva, Pai 

Jairo, 2013) e (Silva, 2013) que está havendo um êxodo migratório dos terreiros de 

Umbanda para a macro região de Fortaleza.  Alguns dos motivos expostos pelos 

entrevistados são um contato direto com a natureza, maior liberdade para a 

realização do culto e maior área física para os espaços do terreiro. 

Assim contamos um pouco neste capítulo a respeito dos conseitos e da 

história da Umbanda em seu contexto regional e nacional. Para efeito de elucidação 

para o leitor, mas como também uma forma de documentação do patrimônio 

imaterial desta religião. 
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4. CAPÍTULO TERCEIRO: AS LINHAS E OS ALTARES DE UMB ANDA. 

 

O altar ou mizbéahh, em etíope, é basicamente um lugar de adoração de 

conexão com a espiritualidade. Deve estar no centro do terreiro, é através dele as 

irradiações das divindades alcançarão todos os fiéis.  

Em geral, as diversas religiões têm seus altares, esses contêm elementos 

fundamentais à liturgia religiosa representados em:  imagens, símbolos, ícones.... As 

imagens das esculturas são referentes a entidades religiosas na sua representação 

física. Entendido como um meio de aproximação do espírito.  Não é uma forma de 

adoração à imagem escultórica e sim o que ela nos representa subjetivamente.  

 
Todavia, a espiritualidade não pode chegar, como espírito sem ser-para-si à 
realidade. Pois é o espírito apenas como sujeito. Mas a posição do subjetivo 
no conteúdo espiritual no conteúdo espiritual da escultura é da espécie de 
que este subjetivo não vem por si a expressão, mas se mostra inteiramente 
penetrado por aquela substância.  (Hegel, 1996, P.113) 

 
No depoimento do Pai Rodrigo encontramos que: A principal função de 

um altar é criar um magnetismo, uma ligação entre “o céu e a terra”, e é através dele 

que as irradiações verticais das divindades descerão até o altar e se espalharão 

ocupando todo o espaço destinado às práticas religiosas. 

Existe uma arquitetura que tende a estruturar a organização dos altares 

nos terreiros. Ao contemplarmos o altar de um templo de Umbanda, vemos imagens 

de santos católicos, de divindades naturais, de anjos, arcanjos, caboclos, pretos 

velhos, crianças, sereias... A religião umbandista, como dissemos anteriormente, 

sofreu várias assimilações culturais o que justifica a diversidade de imagens em 

seus altares. A Umbanda É, e está na natureza e em seus elementos. Por isso nos 

altares, temos elementos naturais que representam os Orixás, como forma de 

reverenciar a natureza. Esses elementos podem ser as águas minerais ou 

cristalinas, as ervas, as flores ou plantas, as pedras, os minérios e também 

instrumentos simbolizando a força e o mistério do Orixá. 

A religião de matriz africana Umbanda, se justifica em sua brasilidade 

pelo acolhimento do outro religioso e percebemos isto através da diversidade de 

imagens em seus altares. 

Durante a pesquisa venho observando os altares das casas de Umbanda 

dos terreiros que selecionei especificamente para a pesquisa e outros que por ser da 
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religião tive a oportunidade de conhecer. Realizei várias visitas em ocasiões de 

festas e em trabalhos em dias normais. Nestas ocasiões observamos que existem 

vários tipos de altares e que sua disposição se estrutura a partir de questões 

espaciais e da história de cada casa de Umbanda. Existem altares que se 

estruturam horizontalmente, verticalmente e outros que se confundem com 

assentamentos (ARAÚJO; CUNHA, 2013) pelo fato da casa ter pouco espaço para 

separá-los em por suas linhas e afinidade energética.  

Os altares da casa General de Brigada de Mãe Estela Pontes utiliza a 

forma vertical, que é a mais tradicional dentre as outras. Nesta forma, podemos 

perceber nitidamente que a organização se dá a partir da hierarquia dos graus de 

energia e da relação de superioridade entre as linhas.  

Em forma horizontal notamos o altar da casa Rancho de Trindade de Mãe 

Constância Sousa, este formato é justificado pela mudança dela de Fortaleza (onde 

possuía um espaço apropriado para Caucaia. Onde teve que realizar a adequação 

da casa de Umbanda ao espaço voltando a usar a forma mais antiga dos altares que 

são os altares horizontais ou altares de mesa. O altar é localizado na sala da 

residência a mãe de santo e artista em questão, estrutura-o a partir da relação de 

afinidade energéticas entidades das linhas do encanto sagrado. São três altares, 

sendo um de referência principal. 

Na casa de pai Rodrigo vemos a interação do altar com os 

assentamentos que estão espalhados pelo espaço de culto. Integrando e interagindo 

com os altares principais energeticamente e esteticamente.  

 

18Fonte: produção da própria autora 

Figura 19 - A interação do altar com os assentamentos. 
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Verifiquei também grande assimilação entre as entidades da Umbanda e 

os santos do catolicismo. Neste altar temos a síntese multicultural da religião e 

verificamos em sua arquitetura a estruturação deste a partir das sete linhas da 

Umbanda as quais denominarei a seguir. 

O altar se arquiteta sob vários níveis de energia, esses níveis são as sete 

linhas da Umbanda, existem muitos debates e muitas definições sobre este tema: 

uma gama de informações bem diversificada. As linhas da Umbanda variam de 

acordo com a Umbanda de cada terreiro. Contudo sabemos que elas são linhas de 

trabalho que tem nomes simbólicos, associados aos elementos da natureza, aos 

vegetais, aos animais às cores e etc. São segundo (SARACENI, 2014), vias 

evolutivas criadas para acomodar tantos espíritos ávidos por se manifestarem por 

intermédio da incorporação mediúnica. Estes espíritos acomodam-se nessas 

correntes pela afinidade entre suas naturezas íntimas e suas expectativas sobre os 

seus futuros. Não são apenas de uma raça ou religião. Eles são de várias partes da 

terra e trazem consigo os seus últimos ensinamentos aprendidos em sua derradeira 

encarnação, contudo purificados das moralidades dos encarnados. 

 Aqui colocamos abaixo a tabela estruturada sobre as sete linhas da 

Umbanda Sagrada de acordo com o relato de Mãe Constância:  

  

Fonte: produção da autora em conjunto com Mãe Constância.  

Figura 20 - As Sete Linhas da Umbanda Sagrada 
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Em primeiro vemos Oxalá e a linha do astro que é o nível mais puro e o 

criador de todos os outros. Em ordem horizontal energético temos as linhas de 

Légua, Crianças (Ibeiji, Iori ou Oribeijada), Oriente e Ciganos, Iemanjá, Xangô, 

Oxossi e Ogum. Em cada linha existem sublinhas agrupadas e/ou em sub níveis de 

energia e força. Em anexo temos uma tabela onde estruturaremos todos os orixás, 

que são os intermediadores das irradiações divinas, em seus níveis de energia, 

atributos e suas correspondências nos cultos africanos Nagô, Jêje, Angola, e que se 

reproduzem nas Umbandas. A seguir explicaremos superficialmente os níveis das 

linhas destacadas acima. 

 Linha do Astro:  é a linha de Oxalá. Nessa linha de trabalho, os espíritos são 

elevadíssimos, puros. E se encarregam de disseminar a paz e a luz de Oxalá entre 

os encarnados.  

 Linhas de Légua: ou Família de Légua, são negros, sertanejos, mestiços. 

Eram pessoas de origem humilde, moravam geralmente em lugares afastados das 

grandes cidades, nas margens dos rios, em igarapés. São liderados pelo patriarca 

Légua Bouji Bojô Boá Trindade. Viveram em uma cidade chamada Codó, aonde 

chegaram no período do término do plantio de algodão com a introdução da 

pecuária bovina. 

 Ibeiji, Iori ou Oribeijada: São espíritos infantis que estão presentes 

conjuntamente em todas as linhas de trabalho. 

 Oriente:  Nessa linha temos Reis e Rainhas que foram encarnados no antigo 

mundo em várias partes da terra. Espíritos elevados dotados de muita sabedoria. 

Designados à propagação da inteligência e sabedoria entre os encarnados. 

 Ciganos: É um povo que tem influência trazida do oriente. A cultura cigana 

possui inspiração hindu, húngara, russa, árabe e espanhola. Quando os ciganos 

deixaram o Egito e a Índia, eles passaram pela Pérsia, Turquia, Arménia, chegando 

até a Grécia, onde permaneceram por vários séculos antes de se espalharem pelo 

resto da Europa. São entidades encarregadas em trabalhar pelo amor e pela 

prosperidade. 

 Os subníveis de Iemanjá: 

• Ondinas, Fidalguia, Sereias e Marinheiros  são entidades que estão ligadas 

às energias espaciais das águas salgadas. São princesas, seres elementais do mar 

e pessoas que viveram neste ambiente quando encarnados. São encarregados da 
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limpeza e da purificação do ambiente e de tudo que está nele. Inclusive dos 

encarnados. 

 Xangô: 

� Mina:  São os mineradores desencarnados. São justos, firmes e sábios. 

Designados a procura no fundo da terra onde emana o ouro e as pedras preciosas À 

prosperidade de dinheiro e riqueza material e espiritual para os encarnados; 

� Omulu:  É considerado o chefe da Calunga. É a corrente do orixá que morreu 

e voltou conhecedor dos segredos do mundo do desencarnados, por isso passou a 

ser considerado elemento de transformação; 

• Yorimá: É a linha das almas e também a linha dos pretos velhos. Espíritos 

que foram escravizados e que perdoaram seus algozes o que permitiu a elevação 

moral de seus espíritos a caminho da transposição de todos os graus da escala do 

aperfeiçoamento. São sábios e curadores. Encarregam-se no aconselhamento e nos 

processos de cura das mazelas do corpo físico e espiritual dos encarnados. 

 Oxossi: 

• Jurema, Caboclo da Mata, Aldeia, Coral, Boiadeiros:  São entidades que 

trabalham com a energia natural das matas, das raízes, das folhas, da caça, dos 

animais destes espaços em que viveram durante suas encarnações passadas. São 

encarregados em suprir as necessidades de prosperidade e de multiplicação do pão 

de cada dia dos encarnados. 

 Linha Dórica: São exército de Ogum. Generais, capitães, soldados homens e 

mulheres que desencarnaram em situação de guerra. E que estão destinados à 

defesa e proteção dos encarnados. 

 Exu; Diferente do que pensa a grande maioria leiga da sociedade brasileira, 

os exus da Umbanda nada têm a ver com o demônio. Assumiram tal fama, por 

estarem associados ao orixá africano que sofreu o processo de branqueamento que 

padeceu a cultura africana. Na Umbanda, eles são homes e mulheres que tiveram 

desilusões amorosas, boêmios, malandros, pessoas de vida fácil que 

desencarnaram e hoje são transformadores da energia, trabalham no espaço físico 

da rua, para a resolução de problemas espirituais e materiais dos indivíduos 

encarnados. Não estão ligados em sinergicamente a Ogum, mas são considerados 

“soldados” deste.  
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5. CAPÍTULO QUARTO: A ARTE: ARTE AFRICANA E AFRO-BR ASILEIRA. 

 

Antes de considerar os aspectos metodológicos do ensino da arte contida 

nos altares dos terreiros torna-se pertinente comentar sobre a arte em geral 

brasileira28 e arte de base africana para que o educador entenda o proposto e o 

objeto que está sendo contextualizado.  

Inúmeros estudiosos já fizeram diversas definições sobre o que é arte. A 

meu ver arte é o que sentimos, vemos, expressamos. É uma resposta à vida.  Porém 

a definição que mais se encaixa ao meu objeto, seria a de (Marcondes, 1998) 

quando fala que se trata dos meios empregados pelo ser humano de maneira a 

explicar seu esforço criativo e produzir obras que tenham apreciação. 

Paradoxalmente, a arte africana uma das origens a arte brasileira, se caracteriza 

justamente o caráter utilitário de suas peças.  

 
A arte africana é abstrata sendo que a importância não é a figuração e sim 
as idéias que a suportam. Trata-se de uma arte utilitária, o motivo artístico é 
religioso, social ou parte de desenho industrial artesanal de peças de 
mobiliários ou então de partes de elementos arquitetônicos e das cidades. 
(...)  (Calaça e Cunha Jr. 2012, P. 15)  
 

 É de onde irei retirar a maioria dos significados objetos artísticos de 

estudo. Esta é uma arte que segundo Munanga (2000), no contexto tradicional, era 

realizada funcionalmente por linhagens, famílias da comunidade ou indivíduos 

especiais que aprenderam o ofício dos espíritos. Caracterizada por formas 

geométricas, simetria e cores vibrantes. Preocupada com valores morais e éticos 

que perpassa todo o significado de identidade do povo africano e narra a sua história 

e cultura.  

Os temas artísticos são normalmente os costumes, a ancestralidade, a 

religião, a energia vital da natureza e o próprio ser humano em si mesmo; sua 

relação com vida em comunidade, sua relação com o espiritual, participando dos 

ritos e rituais da vida doméstica desde o nascimento, os ritos de passagem, 

passando pela morte e continuando na perene ligação com a ancestralidade.  

Do ponto de vista etnográfico o entendimento das cores, do material 

utilizado e do acabamento da obra possibilita a leitura da arte africana trazendo 

                                            
28 Que tem em suas origens na tradição africana, especialmente, no envolve os rituais de umbanda 
em sua plástica, música, poesia e etc. 
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informações referentes a diversos aspectos da cultura dos povos do continente 

africano. 

Muitos escravizados e descendentes destes também contribuíram com a 

arte brasileira e repassaram os seus conhecimentos aos que já nasceram neste 

continente, que reproduziam e recriavam a arte trazida nos navios negreiros dando 

início a história da arte afrodescendente.   

A arte afro descendente é uma expressão baseada nos valores que 

destaco acima acrescida de novos valores que surgiram no Novo Mundo. Esses 

elementos foram as formas encontradas pelos africanos e seus descendentes de 

adequação das formas de expressão artística a situação sócio-cultural da nova terra. 

Uma resistência ao exílio cultural forçado. Em suas várias formas de resistência à 

opressão, a religiosidade foi a via que adquiriu mais expressividade.   Seus 

processos de assimilação, ressignificação e adequação conseguiu reter em maior 

quantidade os conceitos tradicionais da cultura africana.  

Então a arte afro-brasileira se inicia e se conserva com os artistas 

religiosos ou rituais que produziam artefatos usados nos cultos religiosos 

corroborando para a plástica que envolve os rituais das Umbandas e do candomblé 

em sua música, poesia, vestuário esculturas e etc... Como verificamos em Munanga: 

 
A partir das décadas de 30 e 40 a arte afro-brasileira, reduzida aos espaços 
das casas de culto, começa a sair da clandestinidade. Seus artistas 
abandonam o anonimato e alguns trabalhar dentro do conceito das 
chamadas artes "popular" e primitiva", encorajados pelo movimento 
modernista e pela busca do nacionalismo.  
Estímulos científicos e culturais tais como os dois congressos afro-
brasileiros organizados respetivamente em Recife (1934) e em Salvador 
(1937), duas missões folclóricas enviadas ao Norte e Nordeste por Mário de 
Andrade em 1937-38 para coletar material e outros estudos africanistas vão 
contribuir para o reaparecimento de artistas e temas afro-brasileiros nas 
artes plásticas(...) 
A partir dessa época, a arte afro-brasileira, então conhecida a apenas como 
arte religiosa, ritual, comunitária e começa a ampliar seu campo de atuação. 
Seus artistas, saindo do começam a produzir uma arte não-étnica, com 
projeção na linguagem plástica universal, embora conservando vínculos 
identitários com suas raízes. Entre eles, há os que se utilizam do tema 
incidentalmente, os que sistemática e conscientemente produção artística à 
temática afro-brasileira que, além da temática, manipulam e não raro 
inconscientemente, as africanas. Todos esses artistas se juntam à categoria 
original de artistas rituais ou religiosos que de 30 e 40 deixam de ser 
anônimos para se tornarem indivíduos conhecidos. (Munanga, 2000, p.105) 
 

Entre alguns artistas representantes desta  arte podemos destacar 

(ARAUJO, 2010): Antônio Francisco Lisboa, O Aleijadinho (Vila Rica – c. 1738-
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1814), Valentim da Fonseca e Silva (C. 1750-1813), Mestre Valentim, Manuel da 

Cunha (1762-1809), Manuel da Costa Ataíde (1762-1830), Heitor dos Prazeres 

(1898-1966), Mestre Didi (1917), Djanira da Motta e Silva (1914-79), José de Dome 

(1921-1982), Rubem Valentim (1922-91), Antônio Bandeira (1922-1967), Otávio 

Araújo (1926), Maria Auxiliadora (1938-74), Emanoel Araújo (1940).. 

Assim como Munanga (2000) neste estudo coloco que: "A questão 

fundamental que se coloca não é descobrir nas artes plásticas afro-brasileiras os 

universais da arte em geral, mas sim de defini-la, ou melhor, descrevê-la em relação 

à arte brasileira de modo generalizado.”  Para efeito deste trabalho, é preciso 

entender a africanidade contida na arte popular para a compreensão das questões 

das imagens das instalações dos terreiros. 

 

5.1. O ensino da arte: história, conceitos e o pape l do professor.  

 

O ensino da arte nas escolas tem o papel fundamental o desenvolvimento 

do imaginário, da criatividade, da expressividade pessoal e da formação de pessoas 

culturalmente equipadas, comprometidas com a transformação do país.  

Durante muito tempo a escola ainda não considerava tal relevância 

devido à inabilidade dos parâmetros curriculares das diretrizes e orientações do 

Ministério da Educação. Somente no final da década de 70, com o movimento Arte 

educação no Brasil, as idéias da Escola Nova o ensino das artes ganhou o peso e a 

medida necessária para a formação do educando passando a componente 

curricular.  

 
(...) a educação através da arte caracteriza-se pelo posicionamento 
idealista, direcionando uma relação subjetiva com o mundo. Embora tenha 
tido pouca repercussão na educação formal, contribuiu com a enunciação 
de uma visão de arte e de educação com influências recíprocas. Quanto à 
Educação Artística nota-se uma preocupação somente com a 
expressividade individual, com técnicas, mostrando-se, por outro lado, 
insuficiente no aprofundamento do conhecimento da arte. (...)” (Ferraz e 
Fusari,  2010, p. 19)  
 

No século XX acontecia um movimento modernista chamado de Virada 

Linguística. Neste movimento, os modernistas, pela preterição dispensada 

principalmente às culturas populares, afastam as “belas artes” do resto da 

sociedade. O resultado foi a incompreensão e isolamento da arte, transformando-a 

em objeto puramente elitista. 
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Na pós-modernidade observamos a dissolução dos limites entre cultura 

erudita e cultura das massas; a interação do artista com o apreciador da obra, uma 

nova perspectiva compreender a arte. Entendendo-a não como um saber 

normatizado, mas como expressão interior, com linguagens variadas. Um paradoxo 

absoluto. 

A arte neste momento é um fato cultural pluralista, multicultural que 

interliga em si diversos simbolismos com suas contradições e “não senso”. É nela 

que se rejeitam as metanarrativas e seu fetiche de totalidade desconfia dos 

discursos universais, pois está livre das amarras dos conceitos pré-estabelecidos.  

O conceito de arte como linguagem deu lugar a propostas formativas e a 

programas centrados mais na idéia de comunicação de uma mensagem, do que no 

objeto artístico ou no sujeito criador. Em um contexto social de explosão das 

tecnologias visuais, os estudiosos da comunicação visual, baseados na psicologia 

da percepção, procuraram situar os elementos constitutivos desta linguagem: o 

ponto, a linha, a superfície, a cor, a luz e a textura. Dando origem a linguagem 

visual. Que posteriormente trará para as salas de aula a ideia de alfabetização 

visual. Utilizando ferramentas icnográficas, semióticas e pós-estruturalistas. Em 

anexo coloco os objetivos expressos no volume 6 do PCN em Arte que se referem 

ao uso das artes visuais como linguagem e como parte importante recurso no 

trabalho escolar. 

Dentro desta arte contemporânea nasce o conceito de instalação que 

resinifica o termo montagem da década de 60.  Nesta operação artística verificamos 

a matriz da arte conceitual onde o espaço torna-se parte constituinte da obra 

construindo-a criticamente. Busca a relação com o observador onde muitas vezes, 

este é o espectador, o artista e a obra de arte em si. Constituem-se em obras 

tridimensionais, criadas com diversos materiais e objetos. O artista entende o lugar e 

cria a partir dele permitindo um conjunto de linguagens.  

 
Uma instalação bem feita aumenta o envolvimento do observador e produz 
uma experiência envolvente. Essas obras muitas vezes exigem um trabalho 
extremamente intensivo de seus criadores – sem dúvida um trabalho de 
amor – e fazem os observadores perceberem determinado ambiente de 
uma nova maneira. (Ocvirk, 2014, p.328) 

 
Experiência é algo volátil, mutável, que temos consciência apenas após a 

emoção sentida; liga-se a acontecimentos e objetos em seu movimento significativo. 
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Faz parte do eu interessado29 pela situação inclusiva com seus objetos e desfechos. 

A descrição da emoção é o que leva o fato a ser uma experiência. É na consciência 

da emoção que nossa mente seleciona o que é congruente e pinta com suas cores o 

que é escolhido, conferindo uma unidade qualitativa à mesma30. Podemos constatar 

que o sentimento, a experiência, consequentemente, torna o altar um objeto artístico 

sob o conceito de instalação31. 

É significativo discutir os momentos culturais artísticos, para que o 

educador-pesquisador se mantenha inteirado do que estamos vivendo. Para não 

permear a mediação aos seus educandos de uma arte antiga dominada pelos 

códigos culturais europeus e pelo código cultural norte-americano branco32. Ao 

contrário; mostrar uma arte interdisciplinar cheia de subjetividades. Que permite a 

valoração das conexões dos códigos culturais, ajudando-os em uma leitura crítica 

das obras às quais eventualmente possam interagir, selecionar e julgar o que lhes é 

realmente valorativo. Mediante o bombardeio de mensagens audiovisuais que 

recebemos diariamente.  

Assim, para o ensino das artes visuais na escola, temos que levar em 

consideração os objetivos expressos no volume 6 do PCN em Arte e a diversidade 

cultural inserida no contexto das salas de aulas brasileiras. 

 
É necessário rever todo esse quadro: repensar um trabalho escolar 
consistente, duradouro no qual o aluno encontre um espaço para o seu 
desenvolvimento pessoal e social por meio de vivência e posse do 
conhecimento artístico e estético. Esse novo modo de pensar o ensino 
aprendizagem da arte requer uma metodologia que possibilite aos 
estudantes a aquisição de um saber específico, que os auxilie na 
descoberta de novos caminhos, bem como na compreensão de mundo em 
que vivem e suas contradições; (...) (Ferraz e Fusari, 2010, p. 48) 

 
Os educandos têm ciência das diversidades, mas não consciência. O 

papel da educação artística intercultural é fazer com que estes se apropriem da sua 

e das outras culturas possibilitando a vivência entre os sujeitos, sensibilizando, 

formando a sua criticidade e desenvolvendo as construções do sujeito sociocultural. 

Segundo Hughere, 1965, p. 9-10, apuld Campos: “A imagem de arte, longe de 

facilitara aceitação passiva, excita e exalta a consciência que o homem tem o seu 

                                            
29 (DEWEY, 2010) 
30 A este movimento, chamamos de Experiência Estética. 
31 Conceito abordado anteriormente. 
32 O que vemos historicamente na grade curricular. 
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poder, sobre o mundo exterior, sobretudo, o interior. Efetivamente, a arte aumenta o 

domínio do homem sobre a natureza e sobre si próprio”. 

 De acordo com Chick (1997) a cultura oferece um sistema de significados 

compartilhados por meios dos quais a pessoa internaliza valores necessários para o 

desenvolvimento das competências adaptativas. Esta tem o papel de permear todas 

as experiências e comportamentos padrões sociais do indivíduo.  

 A disciplina de Educação artística poderá propiciar um trabalho de 

formação de consciências sobre a religiosidade de matriz africana, que auxilie na 

extinção dos processos de produção de panoramas mentais discriminatórios ou 

racistas. E promover um desenvolvimento intelectual onde o indivíduo adquira a 

facilidade de expressão e comunicação culminando, nesse processo com o 

desenvolvimento da linguagem. 

Com base no material iconográfico sobre os terreiros e seus altares, 

obtivemos um repertório de imagens33 e informações que nos permite uma 

transposição didática para concepção dos processos educativos.  

 A parte preponderante do trabalho em sala, teremos a valorização de 

todas as manifestações culturais despertando a curiosidade estética dos educandos. 

Neste processo o professor poderá propiciar a identificação dos valores 

apresentados e a apreciação de culturas existentes na sala de aula. Apresentando-

as como parte influente da cultura da humanidade o que significará o crescimento da 

autoestima na formação da individualidade do estudante.  

E é neste sentido que propomos aqui uma leitura diferente à imagem e à 

leitura dos altares dos terreiros. Sob um enfoque contemporâneo, pluricultural, 

desprendido, temos a oportunidade de trabalhar diversos pontos de vista através da 

sensibilidade do professor-pesquisador-artista. 

 
Estabelecendo os sentidos gerados entre a arte visual e o mundo 
contemporâneo, com suas múltiplas características, é possível compreender 
que as criações artísticas e os mais diferentes objetos e elementos da 
cultura visual são, portanto, meios de refletir e compreender as formas de 
pensamento da cultura da qual os produzem. Por esta razão, olhar para 
uma manifestação artística implica uma penetração mais profunda do que a 
meramente visual, significa um olhar na sociedade e na vida da sociedade, 
olhar situado e atento às nuances, cores, pensamentos, ações e 
diversidades que nela estão contidas. (...) (Kunzler, 2005, p. 17) 

  

                                            
33 (LIMA; CUNHA JUNIOR). 
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Estar diante de uma imagem nos desperta emoção, Segundo pai 

Henrique (Rocha, 2011): 

  
“Estar diante do altar é estar diante das forças da natureza. Como se fosse 
uma verdadeira usina de energia que transmuta nossos sentimentos, 
acalma nossa mente revigora nossa alma com sentimentos mais nobres. 
Quando nos colocamos à sua frente, conseguimos sentir a força que é 
emanada através dele, quando batemos cabeça em respeito e louvor às 
forças que estão assentadas podemos conversar com Orixás, podemos 
agradecer, pedir perdão e nos sentimos amparados, envolvidos por um 
imenso amor incondicional. E são muitas as emoções que podemos sentir, 
eu particularmente sinto uma alegria muito grande e as lágrimas brotam de 
meus olhos diante da permissão de estar recebendo energia.”   grifo nosso. 

 
 

5.2.  Artes visuais e os altares de Umbanda. Um exe rcício de transposição 

didática. 

 

As artes visuais são aquelas que utilizam principalmente elementos 

visuais ou táteis para a representação do mundo real e/ou o imaginário. Não 

podemos reduzi-la apenas ao meio imagético (fotografia, artes gráficas, cinema, 

televisão, vídeo, computação, holografia), mas escultura, desenho, gravura, objetos, 

cerâmica, cestaria e o entalhe também fazem parte desta gama de formatos 

artísticos. Trata-se de uma arte abrangente que surge em meio às novas 

tecnologias.  

As expressões visuais ampliam-se, fazendo novas combinações e 

exemplos em que a imagem integra-se ao texto, som e espaço. A fotografia é uma 

das mais privilegiadas formas de linguagem. É matriz de tantas outras, tem 

linguagem própria e independente. Nos traz a Experiência Estética na decodificação 

de seus signos. É nela que a artista (o fotógrafo) objetiva o favorecimento da 

imagem, monta cenários, escolhe a luz, o melhor ângulo de captação a composição 

dos elementos em cada foto. É esta resposta estética ao olho que faz da fotografia 

arte representativa da visualidade da alma humana. Uma arte utilitária por sua 

característica de registro da realidade, mas que mesmo assim não perde seu caráter 

efêmero. Deste modo compreendemos que na imagem dos altares das casas de 

Umbanda, existem estes dois aspectos da fotografia. Primeiro porque não podemos 

observá-los sem apreendê-los. E depois por sua resposta estética. No nosso 

trabalho temos a arte dentro da arte. Um registro fotográfico feito em composição em 

seu melhor ângulo, favorecendo a experiência da instalação artística. 
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Mas para podermos entender como é concebido (quais ideias estão por 

detrás do fato) e produzido os altares e realizar com base no repertorio iconográfico 

a formação dos educandos neste tema é necessário desenvolvermos, nós mesmos 

e posteriormente junto a eles, a competência de saber ler e analisar as imagens34 

tentando interpretar os seus significados através de cada signo que compõe a 

imagem. É preciso também buscar referências, pesquisar, para dar o valor devido a 

cada um deles. É este processo que analisaremos e abordaremos no último capítulo 

deste trabalho e posteriormente em sala de aula. 

 

5.3.  A Iconologia fotográfica: os processos de com posição e leitura da 
imagem. 

 

Fotografia é uma palavra que deriva das palavras gregas [fós] (”luz”), e 

[grafis] (”estilo”, “pincel”) ou grafê, significando “desenhar com luz” ou “representação 

por meio de linhas”, “desenhar”.35 Ponto, linha, reta, planos e diagramas formam o 

universo pictórico da fotografia que teve a sua inspiração na pintura, veio do desejo 

humano de apreender o real. Pessoas como alquimistas, físicos, matemáticos e 

químicos ajudaram a fazer a história desta arte. 

Em 1793 Niepse foi uma das primeiras pessoas a conseguir “imprimir” a 

luz em uma superfície sem usar qualquer tipo de tinta, mas a qualidade e a 

durabilidade do produto obtido era ainda insuficiente. Foram vários tipos de 

experimentos até chegar ao que chamamos de daguerreótipo. Este foi um método 

que possibilitou aos leigos utilizar a fotografia em casa para capturar momentos 

especiais por isso, podemos dizer, em termos, que foi o método “popularizador” da 

fotografia. Contudo, era ainda um processo limitado a um público bem rico e 

entusiasta por que se fazia muito caro devido à sua fragilidade, por não permitir 

cópias e por utilizar uma placa de ouro e prateada;  

Em um processo para obter a imagem uma placa era exposta em vapores 

de iodo, formando uma camada de iodeto de prata sobre si,  revelada em vapor de 

mercúrio aquecido quando em uma câmera escura era exposta a luz. E por fim para 

                                            
34 Ver (ROSSI, 2009). 
35  Disponível em http://www.cantao.net/index_arquivos/Page3314.htm acessado em 21 de dezembro 
de 2014. 
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manter as formas a fixação se dava por uma solução de tiossulfato de sódio que era 

colocada em toda a sua superfície. 

Os processos fotográficos modernos sofreram uma série de refinamentos 

e melhoramentos sob os fundamentos de William Fox Talbot. A fotografia tornou-se 

para o mercado em massa em 1901 com a introdução da câmera Brownie-Kodak, 

que já vinha com um rolo, que não poderia ser substituído, de 20 metros permitindo 

a captura de até 100 imagens circulares de 2,5 polegadas.  A massificação desta 

arte se deu especialmente com a industrialização da produção e revelação do filme.  

Muito pouco foi alterado nos princípios desde então, além de o filme 

colorido tornar-se padrão, o foco automático e a exposição automática. A gravação 

digital de imagens está crescentemente dominante, pois sensores eletrônicos ficam 

cada vez mais sensíveis e capazes de prover maior definição em comparação com 

métodos químicos.  

Toda a tecnologia em constante avanço dá asas à imaginação e aquilata 

o trabalho do fotógrafo, melhora e amplia as possibilidades de composição da 

imagem. 

Para compor uma imagem o fotógrafo tem regras técnicas, um olhar 

treinado e muita sensibilidade. Existem dois tipos de imagens: as que são feitas em 

estúdio, manipuladas controlando as partes integrantes da foto (luz, posição do 

modelo etc..) e aquelas que são feitas de registro de momentos  em sua maioria ao 

ar livre. Nesta segunda o fotógrafo não tem absolutamente nenhum controle do 

resultado final do trabalho. É neste caso, a visão ampla da arte contida na arte.  

Neste estudo o que teremos é exatamente o segundo tipo de imagem. é a 

arte da fotografia contendo os altares. Não somente  me dedicarei à leitura das 

imagens fotográficas, mas a estrutura da instalação artística dos altares dos terreiros 

de Umbanda. 

A fotografia é vista artisticamente na atualidade como discurso, como 

expressão e como discurso visual. Exprime suas mensagens na forma de 

construções visuais que são interpretativas, subjetivas. Constrói um discurso a partir 

dos recursos oferecidos pelo sistema simbólico dos signos contidos nela. Segundo 

Campos (2002, 112 e 113),  

 
Cada linguagem tem suas próprias especificidades, (...) A linguagem visual 
não tem regras fixas; o texto do leitor vai construindo-se juntamente com 
desenvolvimento da própria leitura. Construir e desenvolver as capacidades 
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e conhecimentos para decodificar e interpretar os contextos do cotidiano é 
apreender o mundo.  
Esta linguagem é portanto não verbal apresenta os artístico-estéticos oi 
não, através de imagens signos ícones a comunicação e a expressão, 
portanto, presentificam emoções, sensações, e sentimentos na relação de 
formas e conteúdos que criam as composições. Assim através do não-
dizível, os objetos se apresentam, enquanto a linguagem verbal caracteriza 
as áreas, nas quais predomina o pensamento científico precedido pela 
lógica e representado por símbolos abstratos, através de uma linguagem 
discursiva. (...) Esta linguagem pode falar, por exemplo, de tristeza, mas 
não consegue expressar com que intensidade ela se apossou de alguém. 
(...) 

 
No que se refere à leitura das imagens ela se dá por signos e referencias 

que o próprio indivíduo adquiriu em sua trajetória de vida ou na leitura dos 

referenciais aqui apresentados é um processo semiótico, representativo e simbólico 

que desperta interesse no indivíduo a partir do contato com a imagem. Perguntar se 

como foi composto o senário, quais as técnicas utilizadas para obtê-la e como o 

fotógrafo pensou no jogo de luz e sombra é o começo para a interpretação e leituras 

desta. 

 Existem algumas etapas que devem ser respeitas na alfabetização 

visual: vivência para a sensibilização das experiências, apreensão dos referenciais 

linguísticos ou análise de dados e a reconstrução artística. Para tanto, em anexo 

coloco uma proposta pedagógica de leitura de uma paleta de imagens das 

instalações dos altares dos terreiros de Umbanda. 
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6. CAPÍTULO QUINTO: REGISTROS E ICONOLOGIA DOS ALTA RES DOS 

TERREIROS. 

 

As fotos apresentadas neste capitulo são todas da minha autoria e 

selecionadas pelos critérios estéticos e de conteúdo de informação que ilustre os 

propósitos do trabalho de pesquisa. 

 

6.1. Altares em visão geral. 

 

 Casa Rancho de Trindade de Mãe Constância. 

 

Figura 21 - Altar principal da Casa de Umbanda Rancho de Trindade 

Fonte: produção da própria autora.   
 

Este altar é composto em sua maioria por santos da igreja católica que 

possuem ressignificação na Umbanda. É um altar de oração onde a Mãe de Santo 

coloca fotos e nomes de pessoas e de sua família e que precisam de graças e 

oração. Nas imagens vemos Maria, mãe de Jesus, em todas as suas fases da vida. 

São Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós, Nossa Senhora de Fátima e misturada a ela temos a ordem 

inversa de assimilação Yemanjá ou Nossa Senhora dos Navegantes. Além de Santa 

Edwiges e São Jorge ao qual iremos nos referir abaixo. Para finalizar notamos uma 



62 
 

 

caixa que a artista ganhou que possui incensos diversos usados para o momento de 

oração, uma panela de barro onde guarda as velas e sua agenda pessoal. 

 

 Casa Ogum General de Brigada de Mãe Estela Pontes. 

 

Figura 22 - Altar em visão geral da casa Ogum General de Brigada. 

 Fonte: produção da própria autora.   

 

Na casa General de Brigada, temos um altar decrescente. Assim como 

aos níveis de energia anteriormente explicados, a instalação obedece a essa lógica.  

É formada por quatro prateleiras a direita e quatro a esquerda do mais alto nível que 

é Oxalá, assimilado à escultura do Sagrado Coração de Jesus. Sua composição se 

dá com estátuas, fios de missangas, toalhas de tecido decorativas que se modificam 

de acordo com o período festivos do calendário da casa, velas, quartinhas que 

contém água. 

 

 Casa Príncipe Sibamba de Pai Rodrigo. 

 

Fonte: produção da própria autora.   

Figura 23 - Altar em visão geral da casa Príncipe Sibamba. 
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6.2. Altares visão detalhada. 

 

Figura 24 - Altar da casa de Pai Rodrigo durante a quaresma. 

Fonte: produção da própria autora.   
 

Esta imagem foi registrada do altar na casa de Pai Rodrigo, durante o 

período da quaresma36.  O sacerdote em seu discurso afirma que cobre suas 

imagens continuando os costumes ensinados a ele por sua avó e em respeito ao 

período que para ele é muito “pesado”, é ainda um tempo para a reflexão e que 

durante os quarenta dias não há trabalhos espirituais em sua casa. Consideramos 

assim mais uma mostra da assimilação da igreja católica pela Umbanda. 

 

 Altar Cigano. 

                                            
36 Período de quarenta dias em que o catolicismo prepara-se para a paixão de cristo e páscoa. 
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Figura 25 - Altar Cigano da Casa de Mãe Constância. 

 

Fonte: produção da própria autora.   
 

Essas são fotos do altar cigano da casa de Mãe Constância.  A Umbanda 

é atrativa por que realiza a união de todos os povos. Todos os espíritos querem ter a 

oportunidade da incorporação para realizar os seus trabalhos. Como é o caso do 

povo cigano. É um povo festivo que gostam da instituição da família, de cores vivas, 

flores, dinheiro, prosperidade.  São supersticiosos e oraculares.  Santa Sara Kali37, a 

escultura negra da foto, é a santa mais adorada dos ciganos. Segundo alguns 

lugares em que pesquisamos, falam que ela seria serva e parteira auxiliar de Maria, 

e que Jesus, por esta tê-lo trazido ao mundo, teria uma alta estima por ela.  Seu 

centro de culto é a cidade de Saintes-Maries-de-la-Mer, na França, onde ela teria 

chegado junto com Maria Jacobina, irmã de Maria, mãe de Jesus, Maria Salomé, 

mãe dos apóstolos Tiago e João, Maria Madalena, Marta, José de Arimatéia e 

Trofino. Eles teriam sido jogados no mar em um barco sem remos nem provisões. As 

Marias em desespero começaram a orar e chorar bastante.  Sara, uma cigana 

escrava, teria tirado o seu lenço da cabeça, rezado e prometido que se chegassem a 

salvo em algum lugar ela passaria o resto de seus dias com a cabeça coberta por 

um lenço. Eles depois disso chegaram em Petit-Rhône hoje Saintes-Maries-de-La-

Mer, no Sul da França.  Onde algumas lendas dizem, foram amparadas por um 

                                            
37 SANTA SARA KALI. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2014. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Sara_Kali&oldid=40868452>. Acesso 
em: 29 mai. 2015. 



65 
 

 

grupo de ciganos. Santa Sara Kali é cultuada também pelas ciganas por ajudá-las 

diante da dificuldade de engravidar. E ainda pede-se a ela saúde e prosperidade. 

A imagem de Santa Sara fica na cripta da igreja de Saint Michel, onde 

estariam depositados seus ossos. 

 

 No altar: os pretos velhos do continente africano. 

 

Figura 26 - Altar dos os Pretos Velhos da casa de Mãe Estela. 

Fonte: produção da própria autora.   
 

Nesta instalação vemos obetos em barro, pratos, quartinhas, que em 

certa circularidade, recriam uma atmosfera bem rústica e de acordo com a 

cosmovisão africana. Nesta visão, observaremos que de acordo com uma lenda 

deste continente somos feitos de barro e água. E por isso eles estão muito 

presentes nas obras artísticas dos terreiros de matriz africana. As esculturas são de 

também negros escravisados e catequetizados por isso os rosários, em volta da 

escutura ainda emplastificada, feitos de uma continha chamada de lágrima de Nossa 

Senhora38. A pirâmide nos remete aos oriente, Africa Oriental que é banhada pelo 

Oceano Índico que inclui países como a fértil Etiópia, o rico Zimbabué e o imenso 

Congo, de onde essas pessoas vieam. 

 

. 

                                            
38 Ou Coix lacryma-jobi nome científico. 



66 
 

 

 

Figura 27 - escultura da Preta Velha no altar de Mãe Constância. 

Fonte: produção da própria autora.   

 

Acima vemos a escultura de uma escravizada chamada de Mãe Maria ou 

Maria Redonda. Veio do Reino do Congo39, onde era rainha. Muitos reis e rainhas 

vieram com seus povos para o Brasil. Ela veste branco sempre e usa lenço nas 

costas e na cabeça como as mulheres mais velhas do século XVI. Segundo alguns 

adeptos, coloca a mão na cabeça rogando a Deus sua infinita misericórdia pelos 

seus filhos aqui na terra. 

 

 No altar: São Jerônimo ou o orixá Xangô. 

 

 

 

 

 
                                            
39 Um dos lugares onde a igreja católica já havia catequisado a população. 
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Figura 28 - São Jerônimo ou o orixá Xangô dos terreiros Príncipe Sibamba e Rancho de 
Trindade respectivamente. 

Fonte: produção da própria autora.   

 
Em primeiro plano vemos um copo d’água que é a fonte da energia vital. 

Depois, a escultura de São Jerônimo que é padroeiro dos arqueólogos, arquivistas, 

estudiosos da bíblia, bibliotecários, crianças em idade escolar, estudantes, 

tradutores. Suas esculturas são de um senhor com seus compêndios.  Sábio, 

estudioso, ele foi tradutor da bíblia e autor de diversas obras. Teólogo e historiador, 

nasceu na cidade de Estridão, na fronteira entre a Dalmácia e a Panônia em 347 e 

morreu 30 de setembro de 420, aos 73 anos, em Belém, Palestina Prima; Nas suas 

estátuas, ele se apresenta na companhia de um leão, que na África significa a 

realeza, mas que em sua história é uma referência a uma conhecida lenda de como 

ele teria domado um leão ao curar um ferimento em sua pata. Na Umbanda ele é 

resinificado pelo Orixá Xangô que foi rei e bastante sábio.  

 

 No altar: São Jorge Guerreiro ou o Orixá Ogum.  
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Figura 29 - São Jorge Guerreiro da casa Rancho de Trindade. 

 

Fonte: produção da própria autora.   
 

Este é São Jorge  um santo muito conhecido e adorado regiosamente nos 

espaços de fé brasileiros. Sua resingnificação para as religiões de matriz afro varia 

de estado para estado da federação do Brasil. Podendo ser Ogum ou Odé. 

 

 No altar: os índios . 

 

Fonte: produção da própria autora.   

Figura 30 -  Aldeia indígena da casa Ogum General de Brigada 
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A imagem feita propositalmente em ângulo plongée40, para captar o 

espírito de circularidade de forças em volta de santo São Sebastião, que é 

assimilado na Umbanda cearense pelo orixá Oxossi, rei das matas. A obra faz 

reverência ao santo das matas que é o lugar de onde emana toda a força e energia 

vital, sabedoria milenar do povo indígena. Presentes em estátuas estão índios, pajés 

de várias tribos e etnias indígenas. Indivíduos que estiveram encarnados nos 

períodos coloniais e pré-coloniais. Sofreram vários abusos do branco colonizador. 

Foram castrados em suas crenças e vilipendiados os seus costumes. Uma cultura 

massacrada e oprimida em nome do favor do branco em torná-los civilizados. 

 

 No altar: o Orixá Iansã e Santo Antônio.  

 

Figura 31 - A composição artística do altar de Mãe Constância. 

Fonte: produção da própria autora.   
 

Nesta imagem temos as esculturas do Orixá Iansã, que foi herança do 

altar de Mãe Julia Condante, um orixá fecundo, sensual. Que esposou praticamente 

todos os deuses da mitologia africana. E de Santo Antônio um santo do catolicismo 

                                            
40 Plongée (palavra francesa que significa “mergulho” ) – quando a câmera está acima do nível dos 
olhos, voltada para baixo. Também chamada de “câmera alta”. 
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conhecido por suas caridades aos pobres e aos que desejam contrair matrimônio. O 

pão diante de Santo Antônio é uma oferta em lembrança ao pão que quando em 

vida, ele deu aos mais necessitados. A oferenda segundo a artista é um pedido para 

que não falte à mesa o pão nosso de cada dia.  

 
 No altar: Caboclo Boiadeiro.  

 

Figura 32 - Caboclo Boiadeiro da casa Rancho de Trindade. 

Fonte: produção da própria autora.   
 

Este é o caboclo, o boiadeiro, aboiador de novilhos; um sertanejo do início 

do século XVI, período de colonização do Brasil. Teve um papel importante na 

pecuária do país desbravando o interior do território das capitanias brasileiras em 

busca de pasto de qualidade para as boiadas. Assim deu sua contribuição para o 

povoamento do sertão e de toda a região em torno do rio São Francisco. Os 

vaqueiros eram geralmente mamelucos, de ascendência indígena e européia. A 

escultura retrata um homem forte e robusto, que usa chapéu de couro, calça larga, 

cuia para a água, laço e facão semelhante aos vaqueiros a que se referem. São 

trabalhadores da Umbanda da linha de Légua. Muito severos e de princípios 

caridosos, justos e rígidos; tem na alma a alegria para o samba, paciência para 

orientar e aconselhar os semelhantes. 

 

 No altar: o Sagrado Coração de Jesus ou o Orixá Oxa lá. 
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Figura 33 - o Sagrado Coração de Jesus ou o Orixá Oxalá da casa Príncipe Sibamba. 

 
Fonte: produção da própria autora. 

 

A escultura da imagem faz parte da instalação do altar da casa de Pai 

Rodrigo. Ocupa espaço privilegiado, estando entre os mais elevados, é uma obra 

sacra do Sagrado Coração de Jesus41 do catolicismo, remete-se ao  orixá africano 

Oxalá, o orixá filho do criador do mundo. Ao redor ele é acompanhado a anjos, 

arcanjos e flores. Dando ao expectador uma atmosfera celestial.  é uma arte do 

século passado, já foi restaurada várias vezes pelo artista ritual42,  possui olhos de 

vidro, rica de detalhes, formas finas, que são assemelhadas humanisticamente ao 

real, uma forma de arte sacra que não mais se encontra com tanta precisão e beleza 

nas estátuas católicas atuais.  O Sagrado Coração de Jesus foi uma herança do 

altar da Avó de Rodrigo. 

  

                                            
41 Segundo a igreja católica na pessoa do padre e arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom José 
Antônio Aparecido, em pregação na catedral de Fortaleza, no mês de março de 2015, a devoção ao 
Coração de Jesus existe desde os primeiros tempos desta Igreja. Desse Coração nasceu a Igreja e 
por esse Coração foram abertas as portas do Céu. 
42 Pai Rodrigo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

Nesta dissertação de mestrado fiz primeiro os estudos de caráter geral 

sobre a Umbanda e as suas definições. Chegando a conclusão da dificuldade em se 

dar um nome apenas a um conjunto amplo de ramifica e evidenciamos algumas das 

correntes mais conhecidas por nós. Tracei também um apanhado da Umbanda na 

localidade em estudo e utilizamos uma metodologia pensando no espaço geográfico 

como produtor de especificidades. Portanto cada casa de Umbanda apresentou na 

perspectiva deste trabalho a sua singularidade.  

As abordagens dos municípios ou dos espaços geográficos permitem um 

enfoque do patrimônio cultural sobre os fatos, materiais e imateriais de uma 

localidade. Assim a Umbanda é para uma parcela da população um ato de fé, mas 

para a abordagem educativa foi tratada como um patrimônio cultural. Neste sentido 

da cultura da Umbanda, dentro da cultura local de Caucaia é que enfoco esta 

religião e como trabalhei as diversas casas que fizeram parte do estudo. Para o 

enfoque como parte da cultura tomei o problema da arte e da arquitetura, tendo 

como foco a iconografia e os processos de criação.  

Pesquisei como se estabelece a racionalidade de criação dos autores dos 

três Terreiros que se dispuseram participar da pesquisa e que me forneceram 

acesso aos seus bens religiosos, tratados como culturais no âmbito da pesquisa. 

Compreendi e expliquei as concepções dos altares dos terreiros e registrei pelo meio 

da fotografia o que nos foi disponibilizado.  

De posse das fotografias fiz dois movimentos, um da transição didática 

que é apresentar a informação sobre os ambientes e altares da Umbanda pelo 

discurso fotográfico. O outro movimento é o da criação fotográfica que passa pela 

decisão da nossa composição artística, pensando num trabalho futuro de 

exposições.  

A minha dissertação é uma contribuição a expressão da pluralidade 

cultural, original e criativa da combinação das temáticas da cultura da Umbanda, da 

arte e arquitetura e da forma de apresentar como material didático para a educação 

da sociedade. Abordei neste trabalho um aspecto bastante invisibilzado na cultura 

brasileira, principalmente cearense, que é a existência de terreiros de Umbanda; e 

destes, como parte de processos criativos culturais na realização dos altares e na 

constituição dos terreiros. São do ponto de vista da arte contemporâneas 
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verdadeiras instalações de arte sacra, mediadoras entre o sagrado e o humano, na 

perspectiva do ato da fé religiosa.  

A minha abordagem deste trabalho se deu na perspectiva que pessoas 

que praticam a religião umbandista, que compreendem que a realização da 

informação nos seus aspectos culturais não implica em proselitismo religioso. 

Portanto, sem neutralidade da perspectiva acadêmica.  A apresentação da Umbanda 

que realizo é focada nos aspectos culturais e artísticos, distantes da pregação 

religiosa ou da necessidade de convencimento sobre a religião. No entanto trata-se 

de um trabalho comprometido com eliminação dos preconceitos e racismos 

religiosos contra as religiões de matriz africana.  

Entendo que consegui o propósito de disponibilizar para a educação um 

material artístico-explicativo sobre a Umbanda na capital e região metropolitana do 

Ceará. Espero que as instituições de ensino utilizem-no e consigam atingir os 

objetivos propostos para a Educação contidos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. De minha parte, ainda, além da exposição fotográfica, os outros aspectos 

não abordados aqui estarei a estudá-los mais afundo em uma pesquisa posterior, 

possivelmente, de douramento tendo em vista que este é um tema cheio de faces e 

que não há fôlego para tanto em tão pouco tempo. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO A – TABELA SOBRE OS ORIXÁS AFRICANOS 

Vodum (rito 
nagô) Inquice (rito angola) 

Orixá (rito 
nagô) Atributos  Cor 

Elebara  
Aluvaiá 

Bombo Njila 
Exu 

Divindade das 

encruzilhadas, guardião da 

entrada das casas, 

mensageiro e da 

transformação. 

 

Vermelho e preto. 

Doçu 
Roxo Mucumbe 

Incoce  
Ogum 

Divindade da metalurgia, da 

agricultura, da tecnologia 

das estradas e da guerra. 

 

Azul marinho. 

Azacá  
Mutacalombo 

 

Oxossí ou 

Odé 

Divindade da fauna, da caça 

e da fartura de alimentos. 

 

Azul turquesa 

Acossi Sapatá Cavungo Cafunã 

Obaluaiê, 

Omulu Ou 

Xapanã 

Divindade da varíola, das 

pragas e da morte. 

.  

Branco, preto, 

e/ou vermelho 

ativo. 

Aguê Catendê Ossaim 

Divindade da vegetação da 

flora, da eficácia dos 

remédios e da medicina. 

 

Verde e branco. 

Bassem Dã Angorô Oxumarê 

Divindade orixá do arco-íris 

da riqueza que provém das 

colheitas. 

 

Amarela e verde. 

Badé-Quevioso Zaze Xangô 

Divindade do trovão e da 

justiça. 

 

Vermelho e 

branco ou 

marrom. 

Aziritoboce Quissambo Samba Oxum Divindade da água doce, do Dourado. 
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amor, da fertilidade, da 

gestação dos metais 

preciosos e da vaidade. 

 

Sobô  Matamba Bamburucema Iansã ou Oiá 

Divindade do relâmpago, da 

sensualidade e dos espíritos 

mortos. 

 

Vermelho ou 

marrom 

Abe 

Aziri Kaia 
Danda Lunda  Iemanjá 

Divindade das grandes 

águas do mar e do oceano, 

da maternidade, da família e 

da saúde mental. 

 

Branco, azul claro 

ou cristal 

transparente. 

Mavu-Lissa Zambi Lemba Oxalá 

Divindade da criação, deus 

supremo. 

 

. 

Branco. 

Tobossi Vunje  Ibeiji 

Divindades de tudo o que 

nasce, parques e praças. 

 

Todas 

- - Obá  

Divindade dos trabalhos 

domésticos e do poder da 

mulher. 

Vermelho. 

- Rodialonga Nanã  

Divindade da lama do fundo 

das águas, do pântanos, da 

educação, da velhice e da 

morte. 

 

Lilás ou branco 

rajado de azul 

escuro. 

- Gongobira Logum Edé 

Divindade dos rios que 

correm nas florestas. 

 

Azul turquesa e 

dourado. 

- - Ewá 
Divindade das fontes das 

nascentes e da harmonia 

Vermelho e 

amarelo . 
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doméstica e que 

originalmente na África, era 

cultuada somente como 

Vodum. 

 

ANEXO B - VOLUME 6 DO  PCN EM ARTE (págs. 62/65).  EXPRESSÃO E 

COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA DOS ALUNOS EM ARTES VISUAIS 

 

• As artes visuais no fazer dos alunos: desenho, pintura, colagem, escultura, 

gravura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, histórias em quadrinhos, 

produções informatizadas. 

• Criação e construção de formas plásticas e visuais em espaços diversos 

(bidimensional e tridimensional). 

• Observação e análise das formas que produz e do processo pessoal nas 

suas correlações com as produções dos colegas. 

• Consideração dos elementos básicos da linguagem visual em suas 

articulações nas imagens produzidas (relações entre ponto, linha, plano, cor, 

textura, forma, volume, luz, ritmo, movimento, equilíbrio). 

• Reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem visual 

representando, expressando e comunicando por imagens: desenho, pintura, 

gravura, modelagem, escultura, colagem, construção, fotografia, cinema, 

vídeo, televisão, informática, eletrografia. 

• Contato e reconhecimento das propriedades expressivas e construtivas dos 

materiais, suportes, instrumentos, procedimentos e técnicas na produção de 

formas visuais. 

• Experimentação, utilização e pesquisa de materiais e técnicas artísticas 

(pincéis, lápis, giz de cera, papéis, tintas, argila, goivas) e outros meios 

(máquinas fotográficas, vídeos, aparelhos de computação e de reprografia). 

• Seleção e tomada de decisões com relação a materiais, técnicas, 

instrumentos na construção das formas visuais. 

 

AS ARTES VISUAIS COMO OBJETO DE APRECIAÇÃO SIGNIFIC ATIVA 
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• Convivência com produções visuais (originais e reproduzidas) e suas 

concepções estéticas nas diferentes culturas (regional, nacional e 

internacional). 

• Identificação dos significados expressivos e comunicativos das formas 

visuais. • Contato sensível, reconhecimento e análise de formas visuais 

presentes na natureza e nas diversas culturas. 

• Reconhecimento e experimentação de leitura dos elementos básicos da 

linguagem visual, em suas articulações nas imagens apresentadas pelas 

diferentes culturas (relações entre ponto, linha, plano, cor, textura, forma, 

volume, luz, ritmo, movimento, equilíbrio). • Contato sensível, 

reconhecimento, observação e experimentação de leitura das formas visuais 

em diversos meios de comunicação da imagem: fotografia, cartaz, televisão, 

vídeo, histórias em quadrinhos, telas de computador, publicações, 

publicidade, desenho industrial, desenho animado. 

• Identificação e reconhecimento de algumas técnicas e procedimentos 

artísticos presentes nas obras visuais. 

• Fala, escrita e outros registros (gráfico, audiográfico, pictórico, sonoro, 

dramático, videográfico) sobre as questões trabalhadas na apreciação de 

imagens. 

 

AS ARTES VISUAIS COMO PRODUTO CULTURAL E HISTÓRICO 

 

• Observação, estudo e compreensão de diferentes obras de artes visuais, 

artistas e movimentos artísticos produzidos em diversas culturas (regional, 

nacional e internacional) e em diferentes tempos da história. 

• Reconhecimento da importância das artes visuais na sociedade e na vida 

dos indivíduos. 

• Identificação de produtores em artes visuais como agentes sociais de 

diferentes épocas e culturas: aspectos das vidas e alguns produtos artísticos. 

• Pesquisa e freqüência junto das fontes vivas (artistas) e obras para 

reconhecimento e reflexão sobre a arte presente no entorno. 

• Contato freqüente, leitura e discussão de textos simples, imagens e 

informações orais sobre artistas, suas biografias e suas produções. 
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• Reconhecimento e valorização social da organização de sistemas para 

documentação, preservação e divulgação de bens culturais. 

• Freqüência e utilização das fontes de informação e comunicação artística 

presentes nas culturas (museus, mostras, exposições, galerias, ateliês, 

oficinas). 

• Elaboração de registros pessoais para sistematização e assimilação das 

experiências com formas visuais, informantes, narradores e fontes de 

informação. 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - PROPOSTA EDUCATIVA METODOLÓGICA PARA A  

LEITURA ICONOGRÁFICA DOS ALTARES DE UMBANDA. 

 

Presente plano será distribuído em quatro momentos; 

1ª etapa:  Na primeira aula devemos realizar o acolhimento dos estudantes através 

de uma dinâmica de grupo que se relacione ao tema. Depois iniciar a explanação do 

que será o projeto abrindo para a mesa redonda. Finalizando com a introdução dos 

conteúdos. 

2ª etapa:  Na segunda aula, com base e recordando a aula anterior daremos inicio à 

exposição dos conteúdos usando fotos  que podem ser expostos no quadro branco. 

Apresentação dos conteúdos: Arte pós-moderna, Arte instalação, Cultura visual e 

Introdução à fotografia pelos educandos através pequenos textos disponibilizado 

pelo professor. Para casa, com intuito de complementação e fixação dos conteúdos, 

deve-se passar uma pesquisa a respeito do que foi visto em sala de aula. 

3ª etapa: A terceira aula inicia-se com o recolhimento das pesquisas feitas pelos 

estudantes; exposição de vídeo sobre intolerância religiosa e diversidade cultural 

encontrado no site:  https://www.youtube.com/watch?v=kEo3ktoKygA após os vídeos 

instigar comentários e identificações identitárias. Entrar na exposição dos conteúdos 

da aula. Para casa os educandos devem trazer um desenho ou uma fotografia em 

que despertou nele o sentido da aula. 
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4ª etapa:  A quarta aula inicia com o recolhimento do material que o educando trouxe 

de casa. Após isto, realiza-se um relaxamento mental43: coloca-se uma música 

suave e espera que todos se acalmem, fechem os olhos e concentrem-se na própria 

respiração. Ao comando da voz do professor, irão imaginar belas paisagens e ter 

sensações boas. Devagar se ordena o retorno das mentes ao espaço físico real para 

o começo das abordagens da aula. É primordial a esta aula que antes o professor 

pesquise a respeito desta técnica. Rememorando todos os conteúdos das aulas 

anteriores é hora de realizar as conexões entre o que estudaram e as imagens dos 

altares dos terreiros de Umbanda. Evidenciando a simbologia e a arte contida 

naquele espaço. Realiza-se a exposição das fotografias em rodas de conversa de 

grupos sobre cada conjunto de imagens. Por ultimo, abre-se o grupo para a 

socialização da leitura e da discussão de cada roda. 

 

Quadro 1 - Planejamento das etapas das aulas. 
Planejamento das aulas para metodologia do ensino d as artes afr o brasileiras do 6º ao 9º anos.  

 
 Aula 1  Aula 2  Aula 3  Aula 4  
Tema Introdução à arte Referencial teórico Arte e signos Culminância  

Objetivos 

• Perceber os 
conhecimentos 
prévios dos 
educandos sobre a 
temática do projeto. 

• Promover o diálogo 
para o 
desenvolvimento da 
sensibilidade do 
educando. 

• Introduzir os conceitos 
preliminares sobre 
arte. 

• Disponibilizar 
referências teóricas 
para a leitura das 
imagens. 

• Situar o educando a 
respeito do contexto das 
artes na atualidade. 

 

• Apresentar os 
aspectos 
religiosos e 
culturais afro 
brasileiros. 

• Estabelecer 
relações do 
educando com a 
imagem/obra. 

• Relacionar o 
pensamento 
formal com o 
sentido 
subjetivo da 
imagem. 
Tentando fazer 
uma ponte 
entre as 
referências 
discutidas 
anteriormente 
e o mundo do 
observador. 

• Realizar a 
leitura das 
imagens. 

Conteúdo 

• O que é arte? 
• O que é um altar? 
• Arte brasileira e a 

influência da arte 
negra. 

• Arte negra no Ceará. 
 

• Arte pós-moderna. 
• Arte instalação. 
• Cultura visual: Artes 

visuais. 
• Introdução à fotografia. 

• Cultura negra 
• A estilística da 

arte negra e sua 
simbologia 
diante de 
esculturas 
produzidas 
pelos 
afrodescendent
es brasileiros. 

• A fotografia da 
instalação. 

• Ver vendo: 
exercício de 
leitura da arte 
visual. 

                                            
43 Relaxamento mental é uma técnica utilizada para melhorar o equilíbrio mental ajudando na 
concentação. 
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• Religiosidade de 
matriz africana. 

• Cosmovisão  
africana. 

Estratégia 

Dinâmica de 
acolhimento. 
Preleção dialogada. 
Mesa redonda. 

Preleção dialogada. 
Seminários. 

Preleção dialogada. 

Relaxamento 
mental. 
Preleção 
dialogada. 
Exposição 
fotográfica. 
Rodas de 
conversa. 

Habilidades e 
competências 

Estabelecer reações 
entre a dança e 
contextualização e as 
relações culturais. 

Reconhecer e 
contextualizar as 
características 
fundamentais das obras de 
artes visuais. 

Identificar e 
reconhecer os 
elementos em 
composição em 
artes visuais. 

-- 

Recursos 
materiais 

• Quadro branco 
• Pincel 
• Papel madeira, pincel 

atômico. 
• Material multimídia 

(DVD, som, cd). 

• Quadro branco. 
• Pincel. 
• Textos dos conteúdos 

da aula. 
• Fotografias. 

• Quadro branco 
• Pincel 
• Material 

multimídia (DVD, 
som, cd). 

• Quadro branco 
• Pincel 
• Papel madeira, 

pincel atômico. 
• Material 

multimídia 
(DVD, som, 
cd). 

Duração 1 hora e 30’ 1 hora e 30’ 1 hora e 30’ 2 horas. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 Avaliação: 
 
Avalie as fotos produzidas pelos estudantes no que diz respeito às 

questões técnicas e também à qualidade do material em relação às intenções do 
autor. Realize uma rodada de apreciação coletiva das imagens e analise as falas 
dos alunos - mais do que "gostei", "não gostei", "a foto ficou boa" etc., é esperado 
que eles lançassem mão do vocabulário visto em aula e façam comparações com as 
Fotografias analisadas nos seminários. Observe as aprendizagens durante a 
apresentação dos seminários e rodas de conversa. 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DAS QUESTÕES DIRIGIDAS AOS ZEL ADORES DE 
SANTO DOS TERREIROS DE CAUCAIA E FORTALEZA –CE.  

 

QUESTÕES DIRIGIDAS PARA OS ENTREVISTADOS DOS TERREI ROS DE 
UMBANDA. 

 

1. Nome: 
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2. Idade: 

3. Nome do caboclo da cabeça: 

4. Nome da casa:  

5. Festas e datas comemorativas: 

6. Como ele se iniciou na Umbanda: 

7. A Umbanda é arte? Se positivo ainda perguntar: qual arte existente na 

Umbanda? 

8. O que a Umbanda representa para você? 

9. Existe um modelo litúrgico na Umbanda? 

10. Como ele organiza os altares do seu terreiro? Que estrutura ele tem que ter? 

11. Quais as sete linhas da Umbanda e qual a relação entre elas e os orixás 

africanos?  

 


