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RESUMO 

Entre “iniciados” e “não iniciados”, procedimentos mágicos, Numerologia, 

Cartomancia, Kabala, etc., a Umbanda Esotérica assume suas particularidades frente às 

tantas Umbandas presentes em contexto nacional e regional. Dessa forma, esse trabalho 

busca compreender e comparar a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino – instituição que 

se autodenomina de Umbanda Esotérica – e os seus fundadores com diferenciadas 

modalidades de Umbanda, bem como com aqui chamado “esoterismo moderno”. 

Palavras-chave: esoterismo, iniciados, Nova Era, umbanda.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho analisa (no vasto panorama das religiões afro brasileiras) 

uma modalidade religiosa: a Umbanda Esotérica. Tanto na literatura religiosa, quanto na 

literatura acadêmica referente à Umbanda, encontramos opiniões das mais variadas, 

para uma pluralidade de praticas, rituais e mitos. O mesmo pode ser dito para o 

“Esoterismo”, suas diferentes interpretações e as utilizações deste termo. De forma 

análoga, as páginas que se seguem demonstram, de forma concisa, a pluralidade 

existente em ambos, culminando numa análise da chamada “Umbanda Esotérica”. 

O trabalho está divido em três capítulos: o primeiro trata do esoterismo (mais 

especificamente o Esoterismo Ocidental Moderno) de algumas de suas características e 

implicações no cenário brasileiro e, de forma mais específica, algumas de suas 

características e implicações em Brasília. Já o segundo se debruça na pluralidade da 

Umbanda, seus mitos, rituais, história, entre outros aspectos. O terceiro e ultimo 

demonstra à junção de ambos, a Umbanda Esotérica, e as particularidades que essa 

assume no contexto em que está inserida. 

Para a análise inicial do esoterismo, foi feita uma consulta em livros, dicionários, 

artigos, teses, etc. Já em relação à Umbanda, além de consulta bibliográfica, houve uma 

série de observações e entrevistas a duas localidades e seus respectivos frequentadores e 

dirigentes. A Associação Vida Inteira e a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, são 

portanto o “pano de fundo” dessa análise. Mesmo não havendo referencias constantes 

com relação à primeira, é a partir dela que se tornou possível estabelecer as 

comparações existentes entre o Candomblé e a Umbanda. No que se refere 

especificamente a Umbanda Esotérica é na Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, e nas 

obras de Matta e Silva; e Rivas Neto, que esse trabalho debruça suas considerações. 
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CAPITULO 1 

Esoterismo 

A utilização “comum” do termo esoterismo (presente em revistas, sites, 

panfletos, livros, entre outros) remete diversos leitores, pesquisadores, curiosos, etc. 

para fórmulas “mágicas”, “simpatias”, cartomancias, quiromancias, horóscopos; isso 

sem falar da “típica” imagem de pessoas “encapuzadas”, formando “círculos secretos” e 

realizando procedimentos no mínimo “intrigantes”. A figura que bem ilustra esses 

exemplos é o Ocultista Aleister Crowley (1875-1947). Em suma, a apreensão 

“alegórica” do termo esoterismo demonstra a divisão entre os “iniciados” nesses 

“mistérios” (que fazem parte de uma ou várias dessas práticas, vivendo-as, utilizando-

as, pesquisando, iniciando-se, etc.) e os “não iniciados”, que conhecem apenas de forma 

parcial, “não-iniciada”, tais acepções dessas religiões, doutrinas, seitas, filosofias, etc. 

1.1 Caracterizando o Esoterismo Ocidental Moderno 

No Ocidente, sob a égide de ciências e seitas ocultas, foram escritos tratados de 

Alquimia, Astrologia, Magia, que articulavam conhecimentos da Kabala judaica e 

cristã, o Hermetismo neo-alexandrino, a Teosofia, o Ocultismo de Eliphas Levi, etc. 

Como já ressaltado, fazer alusão ao termo esoterismo é atribuir em sua semântica uma 

série de procedimentos, livros, seitas, círculos, grupos, “ocultos” e ou “mágicos”. Como 

consequência, o que se entende por conhecimento esotérico abarca incontáveis formas e 

fórmulas de se pensar o mundo e os indivíduos, o que vale dizer também que a sua 

semântica cumpre função tanto de substantivo, quanto de adjetivo (LAURANT, 1995. 

FAIVRE, 1994. RIFFARD, 1996). Ou seja, dando nome a grupos, círculos, institutos, 

instituições, entre outros, temos seu sentido substantivo. Para classificar, caracterizar, 

comentar tais grupos, indivíduos e obras, é utilizada sua forma adjetiva.
 1

 

  A semântica esoterismo tem origem grega; eso(térico) designa o conhecimento 

interno, elaborado dentro das escolas de filosofia da antiga Grécia. Já o termo 

exo(térico), de igual pronuncia mas com grafia diferenciada, diz respeito ao 

conhecimento de divulgação pública, para os não iniciados. “Geralmente o sentido dado 

à palavra esoterismo indica (lexicalmente) uma oposição, ter, e eso remete a um dentro, 

interior, (...) exo aponta pra fora, exterior.” (FILHO, 2008. P. 371). 

                                                           
1
No entanto, como alerta Faivre (1994, P. 9) “Parece mais produtivo partir dos empregos feitos pelos 

vários discursos, pergunta-se a que realidade observáveis remetem esses empregos”, ao invés de 
utilizarmos o termo, “puro” e simplesmente, para dizer o que é o não esotérico.  
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Na busca das possíveis gêneses do esoterismo, ocorridas (ou não) antes das 

civilizações gregas e de suas implicações em civilizações várias, teria que ser feito um 

levantamento que visaria somente às especificidades dessa temática, como é o caso da 

análise feita por Pierre A. Riffard (1996). O que pode ser apresentado, de forma mais 

lúcida, são os conhecimentos esotéricos e/ou exotéricos que, após o período do 

Renascimento, ganham força e repercussão tanto no imaginário social como nas 

manifestações religiosas ocidentais. 

Esse “conhecimento esotérico” que ganha “força e repercussão no imaginário 

social” e nas manifestações religiosas ocidentais, interagindo e formando seitas, 

doutrinas, círculos, religiões etc. é aqui denominado “esoterismo moderno” (FAIVRE, 

1994). Dessa maneira possibilita metodologicamente, situa-lo de forma mais precisa nas 

correntes religiosas contemporâneas.  

Uma possível gênese do esoterismo moderno surge no Ocidente, no final do 

século XV, ladeado pelo cristianismo e em certa medida pelo judaísmo.  Laurant (1995) 

considera que, antes disso, haviam manifestações que “suspiravam” certo “ar de 

esoterismo” (moderno) como por exemplo os escritos de  Heldegarda de Bingen (1099- 

1180) “cuja Scivias descreve as visões de um cosmo simbólico onde se integram o 

homem e a natureza em um sutil jogo de correspondências” (Id. P. 24 e 25).  

Posteriormente, dois marcos demonstram ser fundamentais para analisar e 

compreender o esoterismo moderno. O primeiro ocorre quando Marsílio Ficino (1443-

1499), em Florença, traduz do grego catorze tratados do Corpus Hermeticum. Esse por 

sua vez, escrito na província romana do Egito por Hermes Trismegisto, faz com que:  

Sua autoridade atribuía à magia, condenada pela igreja, o direto de ser citada como arte 

sapiencial que manipulava os espíritos e os poderes intermediários sem dever nada aos 

demônios. A magia natural de Ficino se fundamentava sobre a correspondência entre os 

elementos, as partes do corpo humano, os astros e as imagens simbólicas, associando 

aos antigos deuses as verdades desveladas pela Revelação. Este ponto de vista tornava 

legítimo o uso de talismãs, bem como as práticas alquimistas, ou ainda os recursos à 

astrologia. (LAURANT, 1995. Pg.31) 

Após o lançamento do Corpus Hermeticum, Pico della Mirandola (1463- 1494) 

lança suas “novecentas teses”, que acabam por agitar “a opinião dos sábios e dos 

teólogos” da época (LAURANT, 1995. P. 34). Os quatorze tratados traduzidos por 

Ficino, representam uma possibilidade interpretativa das evocações cada vez mais 
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constantes daquilo que vêm a ser as correntes esotéricas ocidentais no final da idade 

média e início da idade moderna. 

Dentre essas interpretações e correntes de pensamento, destacam-se a cabala 

cristã, o judaísmo esotérico, a filosofia perennis, paracelcismo, hermetismo, as 

magias que se baseavam no Corpus Hermeticum, entre outras. Tais exemplos 

citados articulavam-se em preceitos científicos da época, como é o caso da cabala 

cristã. As sociedades e seitas nesse período são encontradas em grande número, 

algumas delas são: Rosa-Cruz, Franco-Maçonaria moderna, Paracelsos, a Medicina 

Hermética, Astrologia (como uma das bases para o esoterismo na Renascença), 

Alquimia, Magia da Renascença, os escritos de Jakob Böhme, etc.
2
   

O segundo marco aqui elencado, e que torna ainda mais popularizado a 

semântica esotérica, ocorre com a fundação da Sociedade Teosófica. 

1.2 A Importância da Teosofia 

 O conceito de teosofia, (antes de falarmos a respeito da Sociedade Teosófica) 

segundo o Léxico das Religiões organizado por Franz König (1998) é:  

Sabedoria, conhecimento de Deus, resumem-se diversas cosmovisões cristãs 

dificilmente conciliáveis (...) é objetivo dos esforços teosóficos encontrar, com o auxilio 

de conhecimentos esotéricos de nexos misteriosos, uma forma superior da verdade 

semelhante à que é possível através da fé.(KÖNIG (org.) 1998. P. 587). 

Já o conceito proposto no Dicionário das Religiões, com organização de John R. 

Hinnells (1989) se refere à teosofia como:  

Qualquer sistema de pensamento que se ocupa da relação entre Deus e a criação, 

especialmente a que tenciona ajudar o homem a lograr à experiência direta com o 

divino. (HINNELLS (org.) 1989 P. 263). 

Faivre (1994) defende que a Teosofia é a interpretação de textos sagrados, mitos 

fundadores, visões, etc. Segundo ele “Teosofia perscruta os mistérios da divindade” (Ib. 

P. 30). 

  Nas obras citadas é feita referencia à Sociedade Teosófica que, no século XIX, 

traz à tona preceitos de religiões orientais, principalmente do Budismo e do Hinduísmo, 

em mescla com a cabala judaica e “correntes ocultistas ocidentais” (KÖNIG, org. 1998) 

                                                           
2
 Para um detalhamento e aprofundamento a respeito desses grupos, assim como a divisão daquilo que 

surgiu pré e pós renascença, consultar a obra de Pierra A. Riffard “O Esoterismo” (RIFFARD,1996). 
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reforçando um panorama de interpretações das religiões orientais e ocidentais à luz de 

uma nova doutrina.  

Helena Petrovna Blavatsky, juntamente com Henry Steel Olcott e William Quan 

Judge, fundaram a Sociedade Teosófica em meados dos anos de 1875, em Nova York, 

dando início a uma série de polêmicas e interpretações várias a respeito de sua teosofia. 

Historicamente, a popularização e repercussão tanto da Sociedade Teosófica, quanto de 

Blavatsky, no cenário ocidental, se deu no momento em que Blavatsky voltava de longa 

peregrinação por diversos países no oriente, dentre eles o que teve maior ligação, onde 

estabelece a sede da Sociedade Teosófica e lança sua revista The Theosophist (1879) em 

Adyar, perto de Madras, na Índia (FAIVRE, 1994). 

A autora dedicou-se à Teosofia, assim como à elaboração de livros que 

explicavam a forma esotérica de se entender e praticar os preceitos da Sociedade 

Teosófica
3
. Diferentes interpretações foram dadas a sua obra, assim como diferentes 

seitas (algumas delas secretas), à sua maneira, difundiram os escritos de Blavatsky. 

Entre elas destacam-se a Hermetic Society; United Lodge of Theosophists; Congresso 

Espírita e Espiritualista Internacional; Congresso Maçonico e Espiritualista (Ib. P. 88).  

O emblema da sociedade teosófica traz a seguinte frase: “There is no religion 

higher than truth”. Nas sociedades teosóficas brasileiras, o emblema emprega a tradução 

da frase “Não ha religião superior à verdade”. Tanto esse termo, como em várias outras 

passagens na obra da autora, é evidenciado a busca pela “verdade”, ou seja, “reconciliar 

todas as religiões, seitas nações sob um sistema de ética comum, baseado em verdades 

eternas” (BLAVATSKY, 1991. P.16). Essas “verdades eternas”, ou a sua busca, tem 

como uma de suas característica no âmbito Teosófico, a pesquisas em textos antigos, 

analogias, comparações, investigações, etc. visando caracterizar o esoterismo e sua 

difusão.  

A Sociedade Teosófica, principalmente a figura de Blavatsky, influenciou 

grandemente as correntes esotéricas vindouras, e muitas das que perduram até os dias de 

hoje (CARVALHO, 2006). Paralelo a isso, o conhecimento levantado pela autora a 

                                                           
3
 Entre os livros lançados pela autora destaca-se Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta. Lançados 

originalmente em inglês, Isis Unveiled(1877), The Secret Doctrine (1888). Cabe ressaltar que apesar do 
nome, a Sociedade Teosófica, não era de fato uma doutrina, e tinham num primeiro momento três 
objetivos: “a) Formar o núcleo de uma fraternidade universal; b) encorajar o estudo de todas as 
religiões, da filosofia e da ciência; c) estudar as leis da Natureza, assim como os poderes psíquicos e 
espirituais do Homem.” (FAIVRE, 1994. P. 88). 
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respeito dos dogmas budista, hinduísta, processos iniciáticos, compreensão de “uma 

vida harmônica”, a não hierarquização no conhecimento teosófico, a análise e 

interpretação de textos e escrituras sagradas, entre outros, disseminaram-se com mais 

vigor nos países ocidentais no início do século XX (FAIVRE, 1994); (CARVALHO, 

2006). Esse conhecimento obteve grande repercussão e popularidade nos movimentos 

da contracultura, iniciados em meados dos anos 1950, com apogeu na década de 60 

(MAGNANI, 2000). 

Tanto a figura de Blavatsky e a Teosofia, quanto à tradução do Corpus 

Hermeticum podem ser considerados, cada qual em seu contexto, elementos que 

possibilitaram e deram origem a uma gama de filosofias, doutrinas, teorias, religiões, 

seitas... Enfim, “habilitaram” diversas formas de se pensar filosofias, crenças e 

religiões. 

 

1.3 A Classificação de Faivre 

Diante do quadro plural das religiões, seitas e doutrinas, entre tantos outros 

grupos que vinculam-se ou não ao que é esotérico (ou exotérico), Antoine Faivre (1994) 

afirma que ao contrário de ser algo de cunho propriamente religioso, a palavra 

esoterismo (ou mesmo esotérico) evoca sentidos variados para variadas práticas. Sendo 

assim, o autor propõe reconhecer em tais pluralidades, certas regularidades que 

possibilitem enxergar, tanto no panorama atual quanto na antiguidade, elementos que 

caracterizam de forma prática, os grupos como esotéricos. Para isso, utiliza-se de quatro 

componentes que assinalou como fundamentais. 

Antes de serem demonstrados esses componentes, cabe lembrar que Carvalho
4
 

assinala que esses componentes, “não estão muito distantes dos parâmetros iniciáticos, 

presentes no xamanismo indígena e nas religiões de matriz africana, tradições espirituais 

muito vivas na América Latina em geral, e no Brasil em particular” (CARVALHO, 

2006. P. 4). 

Passemos a enumerar e exemplificar os referidos componentes: 

                                                           
4
 (Op. Cit.) 
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1. As correspondências: “o universo inteiro é um grande teatro de espelhos 

qualquer objeto esconde segredos” (FAIVRE, 1994. P.17); “O cenário 

do mundo é um fenômeno linguístico” (Id. P.18) passível de ser 

comparado, de serem feitas analogias e de tecer semelhanças. Nas 

correspondências, o autor procura ressaltar que os grupos que se 

propõem esotéricos, ressaltam as semelhanças e possíveis “diálogos” 

entre elementos e formas diferenciadas na natureza e/ou no universo. E 

mais, afirmam que aquilo que se encontra no universo compreende 

numa linguagem passível de ser decifrada, ou mesmo relacionada a 

outros objetos.  

2. Natureza viva: Pode ser entendido como compreensão, manutenção e 

contemplação da “pluralidade hierarquizada da natureza.” A força de 

seus elementos, não somente no campo de seu entendimento 

físico/biológico, mas também, da gnose e da interação dos elementos 

entre si, da manipulação e combinação, das coisas que se ligam na 

natureza. Aqui se destacam as implicações para a alquimia.  

3. Imaginação e Mediações: Nas “mediações”, propõe-se uma distinção 

prática entre o místico e o esotérico.   Para Faivre (1994), o místico não 

se vincula aos meios para se chegar à divindade, utiliza-os somente. Em 

suma, não se vincula às “coisas”, aos “mediadores”, sejam eles objetos 

simbólicos, sejam elas pessoas, tais como os “gurus”, por exemplo. Para 

chegar até a divindade, o místico utiliza objetos e símbolos, mas se 

lança no objetivo  de “chegar a Deus”. Já o esotérico se prende a estes 

símbolos e objetos, tenta compreendê-los e decifrá-los. Pode vivenciar 

até mesmo uma crença similar à do místico, mas se ocupa muito mais a 

decifrá-la e descobrir seus meandros e conexões, ao passo em que o 

místico procura o “encontro com o sagrado”. Porém, como lembra o 

autor, tal distinção é somente um aspecto prático, pois ambos, o místico 

e o esotérico, acabam por misturar-se muitas das vezes. Já a 

“imaginação”, “é que permite utilizar esses intermediários, esses 

símbolos, essas imagens, com finalidades de gnose, desvendar 

hieróglifos da Natureza” (id. P.20). O autor esclarece que não se trata de 

uma imaginação como “simples faculdade psicológica”, mas como 



 

13 
 

“órgão da alma, graças ao qual o homem poderia estabelecer uma 

relação cognitiva e visionária com o mundo intermediário, com um 

mesocosmo” (Ibid) 

4. Experiência da Transmutação ou Metamorfose: aqui se entende o 

“segundo nascimento”. A experiência figurativa de transmutação, na 

alquimia, é balizada pela lógica: nigredo (morte, decapitação da 

matéria-prima ou do velho homem) albedo (a obra em branco), rubedo 

(a obra em vermelho, a pedra filosofal). Em aproximação com a 

“mística tradicional”, ocorre o mesmo que: purgação, iluminação, 

unificação (Id. P.22). Segundo o autor, tais princípios, se mostram 

como formas de transmutação, tanto da natureza, isto é, no sentido 

químico e biológico de se obter determinados elementos (o que na 

Alquimia pode ser dado pelo exemplo de se transformar prata em ouro) 

ou mesmo a transmutação do próprio indivíduo (mudança de sua 

consciência, hábitos, percepção, etc.).
5
  

Junto à esses componentes, dois outros considerados “relativos” assumem 

importância menor, mas não descartáveis, por se vincularem com frequência aos outros 

quatro. São eles: 

1. A Prática da Concordância: Advinda no início dos “tempos modernos 

– fim dos séculos XV e XVI –”, não necessariamente assume 

características que lhe vincule ao esoterismo. Porém, seu fundamento é 

a “união das diferentes culturas e tradições”. Isto é, descobrir nas 

diferenças o tronco vívido e escondido do qual as tradições particulares 

seriam apenas ramos visíveis (Id. P. 23). 

2. A Transmissão: A transmissão designa o processo de transmitir o saber 

esotérico (oculto), numa relação “vertical”, do mestre para o discípulo. 

Parte sempre de um processo fixo e já constituído; a iniciação, por 

exemplo, é a porta de entrada para alguém que irá percorrer um 

caminho já pré-estabelecido e não mutável. Outra característica 

importante é que “ninguém se inicia sozinho”. A iniciação ocorre por 

                                                           
5
 O que Raul Seixas chamaria de “Metamorfose Ambulante”. 
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intermédio de alguém com “maior conhecimento”. Cabe ressaltar que 

dentro desse processo a “regularidade” não deve ser colocada em 

dúvida(...) como um conjunto orgânico que deve respeitar a integridade 

(Ibid. P. 23).  Em suma, não se “duvida” do que é posto como padrões a 

serem seguidos por aqueles que se candidatam a alguma espécie de 

iniciação. Não obstante os modelos doutrinários, filosóficos, iniciáticos, 

etc. estabelecidos pelos “mestres”, não devem ser violados. 
6
 

 

 

1.4 Características do Esoterismo no Brasil 

No caso brasileiro, diversas sociedades e seitas (secretas ou não) estiveram 

presentes em nosso “cosmo esotérico” ao longo da história. Magnani, em O Brasil da 

Nova Era
7
, ressalta que sociedades iniciáticas estão presentes no Brasil “desde pelo 

menos o século XVIII”, como é o caso da Maçonaria, fundada em Pernambuco em 1797 

“pelo médico e ex-frade Arruda Câmara”. (MAGNANI, 2000. P. 16). Posteriormente, 

como apontado pelo autor, uma série de sociedades e seitas é fundada em território 

nacional
8
. Em contrapartida, “religiões propriamente ditas de procedência Oriental, 

como o budismo e suas várias denominações, estão presentes no país desde as primeiras 

décadas do século XX” (Ibidem). Cabe notar que aqui não se tratam das interpretações 

trazidas por Blavatsky a respeito das religiões orientais, mas sim a criação e 

permanência de grupos estritamente orientais, como é o caso do templo budista 

Kômyôji, construído em 1932 na cidade de Cafelândia, São Paulo. (MAGNANI, 2000). 

Dentre tais manifestações pode-se correr o risco de confusão, entre aquilo que 

aparece no Brasil a respeito da Nova Era (N. E.) e as sociedades tidas como esotéricas. 

                                                           
6
 Essa classificação aqui colocada, ganhará maior relevância num momento posterior. Sua permanência 

nessa parte do texto serve para ilustrar e fornecer ao leitor, um esquema inicial de análise dos exemplos 
a serem postos, sobre o esoterismo no Brasil e em Brasília. 
7
 MAGNANI, José Guilherme Cantor. O Brasil da Nova Era. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

8
 Em Pelotas foi fundada, em 1902, a primeira loja teosófica do Brasil (...) Oficialmente, porém, é em 

1919 que se abre no Rio de Janeiro, a primeira seção brasileira da Sociedade Teosófica(...) O circulo 
Esotérico da Comunhão do Pensamento foi criado em 1909, na cidade de são Paulo; juntamente com a 
editora e livraria O Pensamento. (...) A Sociedade Antroposófica no Brasil, com seguidores em Porto 
Alegre já em 1910, foi oficialmente fundada em São Paulo em 1935; A Sociedade Teosófica Brasileira, 
que teve seu começo em 1916, no Rio de Janeiro, passou a chamar-se Eubiose, 1969; a Rosacruz Amorc é 
de 1956 e a Rosacruz Áurea, de 1957. (MAGNANI, 200. P. 17). 
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A Nova Era (New Age, Era de Aquário, etc.) tem como característica a crença nas 

mudanças vindouras à sociedade e aos indivíduos como um todo, a partir do século XX. 

É caracterizado pela maior inserção das tradições religiosas do Oriente no Ocidente 

(MAGNANI, 2000) 
9
. 

O aparecimento do movimento esotérico no contexto nacional, por sua vez, é 

anterior à N.E. manifestado em Sociedades como a Teosófica, Maçônicas, 

Rosacruciana, como já apontado, datadas de “pelo menos o Século XVIII”
10

. Já a Nova 

Era incorpora tais elementos e os difunde nos anos de 1960, e 70 principalmente. 

Dentre aquilo que se destaca como esotérico e/ou Nova Era no Brasil, Siqueira 

(2003); Carvalho (2006); Guerriero (2003); Magnani (2000); entre outros, ressaltam a 

pouca pesquisa nessas áreas. Guerriero (2003) assinala que a heterogeneidade presente 

nos fenômenos Nova Era, esotérico, místico, etc., refletiu no campo acadêmico, 

acabando por tornar essa “nebulosa” 
11

 ainda mais densa (GUERRIERO, 2003). 

 Por outro lado, na “provisória classificação” de Magnani (1999) a respeito do 

“circuito neo-esotérico” (ou, como o próprio autor prefere denominar, “neo-esô”) na 

metrópole de São Paulo, encontra-se um proveitoso registro que leva em conta fatores 

econômicos, normas internas, objetivos desses grupos, entre outros fatores que auxiliam 

para estabelecer uma distinção dentre aqueles que percorrem esse “circuito”.  

 De maneira geral, Magnani (1999) destaca cinco grupos: o grupo I- Sociedades 

Iniciáticas, têm como característica os processos de iniciação, hierarquia e a presença de 

uma base doutrinária filosófico-religiosa já definida. Pode-se tomar como exemplo a 

Sociedade Teosófica Brasileira, Sociedade Brasileira de Eubiose, Ordem Rosacruz 

AMORC, Sociedade Antroposófica, entre outros.  Grupo II- Centros integrados, 

destacam-se aqueles que num mesmo espaço “reúnem e organizam” diferenciados 

serviços e atividades. Eles podem combinar “diferentes tendências filosóficas, 

religiosas”, etc. O autor destaca que esses grupos são “gerenciados em moldes 

                                                           
9
 Magnani esclarece que o sentido original da expressão, “provém da cosmologia astrológica”, e pela 

“visível” trajetória do sistema solar em relação ao zodíaco (uma espécie de faixa com 12 subdivisões 
projetada na abóboda celeste). “Os astrólogos acreditam que atualmente estamos entrando em uma 
nova era (...) trazendo ou anunciando profundas alterações para os homens em suas maneiras de 
pensar, sentir, agir e relacionar-se uns com os outros”. (MAGNANI, 2000. P. 9 e 10) 
10

  Ver “A classificação de Faivre” nesta Monografia. 
11

 O termo nebulosa (cunhado por Champion em 1990), em suma, “abriga uma ampla variedade de 
práticas, produtos e serviços advindos das mais diferentes tradições. Nesse sentido foi chamada de 
nebulosa pela própria dificuldade de definição e caracterização.” (GUERRIERO, 2003. P. 130) 
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empresariais”, sendo em alguns casos microempresas. Os exemplos citados pelo autor 

são localizados em São Paulo: “Espaço Cultural Tattva Humi”; “Espaço Astrolábio”; 

“Imagick”; entre outros. No Grupo III- Centros especializados, que, diferentemente do 

segundo, se voltam para algum tema específico, podendo variar algumas práticas e 

atividades, mas geralmente seguem uma base. Um exemplo é a Nova Acrópole, que 

mesmo sendo um local de ensino de Filosofia abre espaço para as mais variadas 

temáticas de cursos e palestras. O grupo IV- Espaços individualizados representam a 

parcela daqueles que anunciam seus trabalhos individuais, nas mais variadas práticas: 

leitura de tarô, acupuntura, astrologia, quiromancia (ler mãos), búzios, grafologia, entre 

outros. Esses exemplos são os mais fáceis de serem notados, basta olhar no classificado 

do jornal Correio Brasiliense ou nas tantas outras propagandas de internet, panfletos, 

cartões, cartazes, etc. Por fim, o Grupo V- Pontos de venda tem função claramente 

econômica, mesmo se em alguns casos seus donos ou funcionários seguirem algum 

credo. Tais locais, segundo Magnani (1999), “são os que mantêm com o universo do 

neo-esoterismo uma relação mais pragmática que doutrinária” (Id. P. 28). Destacam-se 

as lojas que vendem imagens, talismãs, incensos, mandalas, filtro de sonhos, alimentos 

naturais (loja “Mundo Verde”, por exemplo) ás farmácias homeopáticas (Farmácia 

Homeopática Dom Bosco, localizada em Brasília), as livrarias e editoras esotéricas 

(como é o caso da Editora Madras e o grupo editorial Pensamento).  

 Para Silas Guerriero (2003), a classificação posta por Magnani serve para 

mapear e identificar a extrema variedade do que é chamado de Nova Era. Por outro 

lado, essa mesma classificação, aqui retoma a sua função de demonstrar as 

especificidades do fenômeno esotérico no Brasil. Apesar de serem condicionadas à uma 

única metrópole, as características de tais grupos ajudam a compreender as 

peculiaridades que formam e distinguem os grupos esotéricos dos demais (como é o 

caso de Brasília, a ser demonstrado). 

 Por fim, e para não se distanciar da terminologia em seu sentido prático, ou 

mesmo sua presença nesses grupos, Carvalho (1998) elucida que o universo esotérico 

brasileiro se forma dentro de uma sociedade com baixa escolaridade e com extensos 

vínculos tanto na tradição cristã quanto cientifica, e “ambos se constroem como 

detentores da verdade fundamental e da reta conduta” (Id. P. 7). Fazem com que uma 

das atividades típicas de um esotérico no Brasil seja à “análise simbólica, interpretando 
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mitos ou fragmentos de mitos, decifrando esquemas simbólicos, fazendo elucubrações 

de caráter filológico, descobrindo analogias, conexões ocultas, etc.” (Id. P. 7).  

1.5 Características do Esoterismo & Misticismo em Brasília
12

 

 Deis Siqueira (2003) mantém sua atualidade no panorama atual da religiosidade 

brasiliense, pois: Na capital e na região, há um número cada vez maior de pessoas e de 

grupos que estão tentando construir uma nova consciência religiosa, ancorada na 

busca de auto-conhecimento e de auto-apaerfeiçoamento. (SIQUEIRA (org.) 2003. 

P.29). Não é raro encontrar-se espalhados pela cidade (principalmente no que diz 

respeito à região do Plano Piloto) cartazes, panfletos, anúncios de cursos, palestras, 

consultas, adivinhações, entre outros, que trazem a temática de práticas alternativas de 

cura, aplicações de Reiki, projeções astrais, curso intensivo de Yoga, de Filosofia Zen 

Budista, etc. 

 Como demonstra a autora
13

, pode-se encontrar no Planalto Central “buscadores” 

(de elementos místicos e esotéricos), onde esses manifestam, à sua maneira, 

Associações, Centros, Institutos, Legiões, Ordens, Santuários, Fraternidades, 

Sociedades, Espaços, etc. Todos intercalando e buscando no “labirinto místico do 

Planalto” novas formas de se interpretar e vivenciar “o corpo”, “a sociedade”, “o 

espirito”, “a natureza”, “os seres”.  

 O território no qual surgiu Brasília, inaugurada em 1960, traz consigo dois 

interessantes mitos no seu surgimento, que Siqueira (2003) utiliza para explicar parte do 

panorama “místico-esotérico” da cidade. O primeiro se apresenta com a tentativa de 

seus fundadores de realizar a “Cidade Utópica”. Essa cumpriria o papel de igualdade e 

universalidade, com arquitetura futurística e inovadora, para as populações que ali 

residiriam. Já o segundo, que “acaba por convergir com o outro”, (Id, 2003. P.39) vem 

dos sonhos/profecias de Dom Bosco, onde, “entre os paralelos 15º e 16º no planalto 

central do pais, se concretizaria uma grande civilização, uma Terra Prometida a bordo 

de um lago, onde correria leite e mel”(Ib. P.39). 

                                                           
12

 Aqui os termos “misticismo e esoterismo”, são quase sinônimos, pois dessa forma, facilita uma 
abordagem mais objetiva. Cabe ressaltar que as diferenciações serão colocadas mais à frente nesta 
monografia. 
13

 SIQUEIRA, Deis. Op. Cit. 
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 Juntamente com a cidade, a trama nebulosa de suas aspirações místicas gera 

discursos esotéricos/místicos a muitas de suas edificações. Para tais, Iara Kern (1984) 

formula uma comparação entre o Antigo Egito e as várias edificações brasilienses: 

Em Brasília tudo está traçado dentro da numerologia do Tarot Egípcio e da Cabala 

Hebraica. 

Duas arquiteturas em Brasília são muito singulares. A Rodoviária, que é um H deitado, 

ocupando 3 planos, ou seja, os 3 planos da terra. 

(..) Há em Brasília uma escultura que mostra bem o papel que o Brasil irá desempenhar 

perante o mundo. 

É o meteoro que está em frente ao Palácio Itamarati. 

Tem cinco partes que representam os cinco continentes e está sobre a água. A agua 

representa a divindade  

(...) 

A diplomacia brasileira é conhecida pela tônica de humanidade, de paz e de 

fraternidade. (KERN, 1984 Pgs. 33 e 35).  

Para tantas outras obras presentes em Brasília, até mesmo para o já demolido 

prédio da Companhia de Eletricidade de Brasília, (CEB) em formato de pirâmide no 

início da L2 Norte, a autora realiza comparações e análises.   

 Iara Kern retoma a figura de Akhenaton (1375 à 1358 AC), faraó da XVIII 

dinastia do Egito
14

, e suas possíveis ligações com Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Para tal empreitada, a autora utiliza trechos do livro de Juscelino “Meu caminho para 

Brasília”
15

, onde ele narra sua experiência quando esteve no Egito e viu as ruinas da 

cidade Akhetaton. O faraó, segundo os apontamentos de Juscelino, era considerado um 

“louco”. Transferiu a capital do Egito de Tebas para Akhetaton, uma cidade também 

construída, entre outros motivos, para sediar a capital de um país. Para JK: 

Hoje, tanto tempo decorrido, pergunto-me, ás vezes se essa admiração por Akhenaton, 

surgida na mocidade, não constituiu a chama, distante e de certo modo romântica, que 

acendeu e alimentou meu ideal, realizado na maturidade, de construir, no Planalto 

Central, Brasília – a nova Capital do Brasil. (Kubitschek, 1974 apud KERN, 1984 P.59).  

 Em se tratando do espaço físico, Rodriguez (1992) ressalta, na localização 

geográfica da cidade, um dos argumentos que reforçam a mística de Brasília, 

“localizada numa confluência de energias (...), em cima de um lençol de cristais” 

(RODRIGUEZ, 1992 P.165),  

                                                           
14

  Pai de Tutancâmon. 
15

 In KERN, Iara. De Aknaton a JK: das pirâmides a Brasília. 3. ed. Brasília: Ipiranga, 1984.   
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 O Vale do Amanhecer e sua doutrina, fundado por Tia Neiva (1925-1985) na 

década de 1970, tem seu templo localizado próximo a Planaltina, cidade satélite de 

Brasília.  A “Doutrina do Amanhecer” (nome dado à religião praticada no local) 

compreende-se dentro dessa “nebulosa”; como um religião plural e diversificada em 

suas manifestações, aderindo às práticas tanto Kardecistas quanto Umbandistas, não 

obstante referencias ao chamado “terceiro milênio” e as mudanças que esse acarretará a 

sociedade (GALINKIN, 2008)   

 Por outro lado, não confinado somente nos limites geográficos do Distrito 

Federal, a nebulosa se estende para regiões próximas a capital como o Parque Nacional 

Chapada dos Veadeiros, assim como a Cidade Eclética que manifesta as doutrinas 

deixadas pelo Mestre Yokaanam. 

 O panorama esotérico e místico presente em Brasília reflete e absorve as 

pluralidades religiosas, dogmáticas, sacras, etc. presentes em religiões várias espalhadas 

no globo, de forma a manifestar, à sua maneira, tais interpretações do mundo. 

 Cabe aqui utilizar o mesmo parâmetro posto pela pesquisa de “Sociologia das 

Adesões”, que consiste em não considerar as religiões já “institucionalizadas e 

tradicionais”, como é o caso das religiões “afro-brasileiras, as espíritas, as protestantes e 

as católicas”, para classificar o que seria “místico-esotérico” em Brasília (SIQUEIRA, 

2003 P. 31). Dentro dessa diferenciação, entendem-se principalmente grupos que 

retomam preceitos principalmente orientais (MAGNANI, 2000) e iniciáticos como 

forma de enfatizar suas variadas práticas, sejam religiosas, filosóficas, doutrinárias, etc. 

 “Sociologia das Adesões. Práticas místicas e esotéricas no Distrito Federal” foi 

uma pesquisa coordenada por Deis Siqueira, realizada pelo Departamento de Sociologia 

da Universidade de Brasília (UnB). Teve apoio de outras instituições e pesquisadores de 

outras universidades, como Franz Höllinger, pesquisador visitante do Departamento de 

Sociologia (UnB) e professor da Universidade de Graz na Áustria. Iniciada em 1994, 

durou sete anos, culminando no livro: Sociologia das adesões: novas religiosidades e a 

busca místico-esotérica na capital do Brasil (2003). Cabe lembrar que essa obra assume 

grande importância neste trabalho, pois auxilia na compreensão do panorama esotérico 

em Brasília. Uma vez que essa temática não tem grande repercussão ou mesmo 

aprofundamento em outros trabalhos que se encontram sobre a temática “esoterismo” no 

panorama brasiliense, as perspectivas sociológicas nele abordadas refletem questões 
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esclarecedoras para se compreender e mesmo dividir o que se procura elucidar a 

respeito da “nebulosa esotérica” em Brasília. 

 Existe, segundo Magnani (2000) e Siqueira (2003), determinados significados 

que dão a esses grupos características em certa medida comuns, como por exemplo a 

noção de reencarnação, eu superior, crença na existência de vários planos. Tais 

significados caracterizam os grupos com particularidades que lhes atravessam não no 

sentido de atribuir uma homogeneidade a todos eles, mas de percebê-los com 

regularidades que lhes caracterizam como místico-esotérico. 

  

1.6 Característica dos Grupos Esotérico/Místicos de Brasília 

 Retomando à classificação provisória de Magnani (1999) para citar e ilustrar 

alguns dos grupos que compõem o panorama místico/esotérico de Brasília, é possível 

obter o seguinte panorama: 

 Como exemplo de sociedades iniciáticas onde a doutrina, hierarquia, iniciação e 

bases filosóficas “fixas”, a Rosacruz, Sociedade Brasileira de Eubiose, Sociedade 

Teosófica, Grande Oriente do Distrito Federal (Maçonaria), etc. Entre aqueles que, 

nessa corrente mística/esotérica estabelecem uma relação tão somente econômica, 

pontos de venda, temos a Loja Mundo Verde, as bancas e barraquinhas localizadas na 

Feira da Torre de TV de Brasília, onde se encontram cristais, incensos, pedras para fins 

mágicos específicos, talismãs, amuletos, estatuetas e estátuas de religiões variadas; as 

lojas localizadas dentro do templo da Legião da Boa Vontade (LBV), vendendo 

basicamente os mesmos objetos citados (mas sem estabelecer vinculo com o templo), 

algumas lojas que vendem produtos para “trabalhos umbandistas” e/ou de Candomblé. 

Não se destacam aquelas que estabelecem relação direta com alguma instituição, ou 

fazem parte dessas. Já nos centros integrados, temos a Associação Gnóstica de Brasília 

como exemplo de espaço que congrega serviços e atividades das mais variadas.  Já nos 

centros especializados, a já citada Nova Acrópole, realizando atividades que variam de 

temática, porém tendo como base as suas respectivas práticas (estudo de filosofia). Por 

fim, nos espaços individualizados, como já destacado, basta reparar a grande quantidade 

serviços dos mais variados tipos (místicos) que são ofertados nos classificados do jornal 
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Correio Brasiliense: leituras de Tarô, Búzios, Amarrações
16

, leituras de aura, consultas 

espirituais, etc. 

 Como apontado por Höllinger (2003); Siqueira; Bandeira L. et al (2003), o perfil 

referenciado nas pesquisas de 1996, assim como em breves apontamentos de Rodriguez 

(1992), demonstravam que os frequentadores desses grupos eram na sua maioria 

mulheres, na faixa etária entre 29 e 60 anos de idade. Na sua maioria, os grupos são de 

classe média alta e com alto nível de escolaridade. (HÖLLINGER, 2003 P.66). Cabe 

lembrar que em Magnani (1996) os dados a respeito do grau de escolaridade e condição 

socioeconômica presentes nos grupos neo-esô de São Paulo tem similaridades com os 

apresentados em Sociologia das Adesões para Brasília. 

 Porém, como os dados não são recentes e dados quantitativos mais atualizados 

ainda não foram lançados, o esoterismo em Brasília ainda permanece com poucas 

referencias científicas no que representam as pesquisas quantitativas.  

 Mesmo não formulando novos dados quantitativos, duas dissertações defendidas 

no Centro de Excelência em Turismo (CET) da Universidade de Brasília chamam a 

atenção para o aspecto turístico do esoterismo em Brasília. Uma delas discorre sobre 

aqueles que se dirigem para o Recinto de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, situado 

no Gama no Distrito Federal, em busca de curas e tratamentos espirituais ou mesmo no 

intuito de mera curiosidade a respeito da figura de Valentim Ribeiro de Souza, um 

médium que realiza cirurgias espirituais e atende pessoas de várias partes do Brasil e do 

mundo (OLLER, 2014). O foco da pesquisa é o turismo em relação às práticas místicas 

e esotéricas em Brasília. O trabalho auxilia na caracterização dessas localidades e os 

grupos frequentadores. 

Observa-se, atualmente, uma tendência a buscar novas religiosidades ou nova 

espiritualidade, desvinculada das religiões tradicionais. Isso acontece pela manifestação 

de crenças, rituais e práticas alternativas, associadas ao misticismo e ao esoterismo. 

Nesse contexto, o Turismo ocorre pelo deslocamento de pessoas para estabelecerem 

contato e vivenciar tais práticas, conhecimentos e estilos de vida, que configuram um 

aspecto cultural diferenciado do destino turístico. Entre as atividades típicas desse tipo 

de Turismo, podemos citar as caminhadas de cunho espiritual e místico, as práticas de 

meditação e de energização, entre outras. (OLLER, 2014 P.101). 

                                                           
16

 Esses dias deparei-me com um anúncio que dizia: “Tarot, Amarração p/ o Amor, Abro e Fecho 
Caminhos, Concursos públicos, Consultas Espirituais. Consulta c/ Hora Marcada e sigilo.”(Classificados. 
Correio Brasiliense. 19  abr. 2015)  ( Esse “trabalho”, representa bem os anseios de muitos daqueles que 
realizam vários concursos públicos em Brasília, conhecidos por muitos como “concurseiros”). 
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A segunda dissertação, presente no CET, leva em conta o “Mito de Dom Bosco” para 

ilustrar as características que envolvem o turismo místico em Brasília: 

Com base nas crenças místicas, religiosas e espirituais presentes em Brasília, 

evidenciadas neste trabalho, e da constatação de que a profecia da Terra Prometida está 

definidamente ligada à capital do pais, pretende-se apresentar a Festa de Dom Bosco 

como uma grande opção de evento turístico místico, religioso e espiritual, com 

potencial para atrair milhares de fiéis e peregrinos a Brasília. (GAMA, 2004. P.3). 

 

 De forma análoga e estendendo-se para o Planalto Central, Almeida Santos, 

(2013) em Tese apresentada no Departamento de Antropologia da Universidade de 

Brasília, demonstra na região de Alto Paraiso – Goiás o fluxo e a presença desses 

“buscadores”: 

É nesse ambiente de terras disputadas, habitadas por descendentes de colonos, índios e 

escravos, um “faroeste caboclo”, como diria o poeta brasiliense Renato Russo, que os 

buscadores de uma Nova Era instalam seus projetos de transição. Os chegantes de 

várias partes do planeta carregam seus sonhos e levam à Chapada suas tentativas de 

vida comunitária, novas práticas terapêuticas e alimentares, uma cultura ecológica e 

rituais para celebrar o estilo de vida freak (SANTOS, 2013. P.183). 

 

 Concomitantemente, os grupos que caracterizam os “místicos/esotéricos” de 

Brasília são no mínimo pertencentes a um fluxo de “buscadores”. Vindos de várias 

localidades, acabando ou não morando aqui, ou simplesmente participando de algumas 

de suas festividades que evocam um “ar alternativo”. Entre esses “buscadores”, alguns 

fundam associações, centros, institutos, grupos, legiões, etc., demonstrando, cada um à 

sua maneira, a pluralidade que forma o quadro místico/esotérico de Brasília. Segato 

(1997) esclarece que a presença de tais grupos, muitas das vezes deslocados de suas 

“crenças originais” ou mesmo dentro do “trânsito de bens religiosos” (e agora presente 

em novas localidades) recebem dessas os eflúvios de suas particularidades.  
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Capitulo 2 

Umbanda 

 Dentro dessa pluralidade de manifestações “místicas & esotéricas”, tanto em 

contexto nacional quanto regional (Brasília), destacam-se também as religiões 

tradicionais.  Dentre elas a Umbanda, que de forma análoga a esse “pluralismo” se 

caracteriza por ser uma religião diversificada em seus rituais, mitos e doutrinas; não 

obstante, os cultos afro brasileiros têm como característica a sua “extraordinária 

plasticidade” (BASTIDE, 2006). 

 

2.1 Caracterizando a Umbanda 

A Umbanda é considerada uma religião “tipicamente brasileira” (CONCONE, 

1987). Para Serra (1988) ela é definida como “(...) um culto de estilo xamânico, 

assinalado por forte ecletismo, onde predominam os aspectos mágicos sobre os 

propriamente religiosos.” (SERRA, 1988. P. 14). Ortiz (1978) por sua vez e de forma 

similar, afirma que: 

A religião umbandista fundamenta-se no culto dos espíritos, e é pela manifestação 

destes, no corpo do adepto, que ela funciona e faz viver suas <<divindades>>; através 

do transe, realiza-se assim a passagem entre o mundo sagrado dos deuses e o mundo 

profano dos homens. A possessão é portanto o elemento central do culto (Ortiz, 1978. 

P.63)  

A Umbanda representa uma religião que não se canoniza em papéis, ou fórmulas 

religiosas estáticas, muito pelo contrário, em suas festividades, incorporações, ou 

“possessões” (termo utilizado na analise de Birman (1985)), realizam as mais diversas 

formas de se conceber o sagrado.  

A possessão, ou a incorporação é característica fundamental que distingue o 

culto umbandista dos demais, e principalmente a diferencia do Candomblé e do 

kardecismo, duas conhecidas religiões que aderem às práticas de incorporação no 

Brasil.  
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O fenômeno da possessão ocorre quando algum espirito (geralmente de pessoas 

mortas), ou Orixás
17

, manifestam-se através de determinados indivíduos (em sua 

maioria sacerdotes) utilizando suas faculdades, para se expressarem à sua maneira. Uma 

vez incorporadas, as entidades seguem as normas do quadro religioso, as tarefas que 

lhes competem, ou mesmo a celebração que lhes é destinada.  

O indivíduo que é capaz de comunicar-se, “receber”, ser “possuído”, “baixar”, 

“manifestar esses espíritos e ou entidades” - e mesmo os Orixás - é dotado de 

capacidades particulares. Na Umbanda recebem o nome de “médiuns”, “cavalos”, 

“aparelhos”, etc. (BARROS, 2004); (NOGUEIRA, 2009). 

 A palavra entidade na Umbanda refere-se, assim como na acepção do 

dicionário, “Aquilo que constitui à essência de uma coisa, (...), ente, ser.” (FERREIRA, 

1986). Dessa maneira, a utilização desse termo pelos adeptos refere-se a “pessoa viva 

do morto” (BRANDÃO, 1994). O que torna a entidade e seu 

aparecimento/manifestação num culto umbandista é a manifestação de um sujeito, 

pessoa (já morta) através de indivíduos específicos: “médiuns”, “cavalos”. Entretanto 

cabe lembrar que outra acepção para o termo entidade, mesmo não sendo de consenso 

geral ou uso comum entre os umbandistas, diz respeito à “energia”. Essa por sua vez, 

não se “materializa” num sujeito, ou pessoa, mas sim, representa uma essência, 

vibração, que se desloca entre várias outras dimensões (SARACENI, 2013); (MATTA 

E SILVA, 2013).  

O fenômeno de possessão no Candomblé caracteriza-se pelo culto a determinado 

Orixá. Associa-se a ele, danças, cores, preferencias alimentares, etc. O Orixá “incorpora 

nos adeptos, fortalecendo os vínculos que os unem e potencializando o axé (energia 

mítica) que protege e beneficia os membros do terreiro.” (SILVA, 1994 P.126). Já a 

possessão no Kardecismo (ou os espíritos “recebidos”, como muito preferem 

denominar), geralmente é da “pessoa viva do morto”. Através de conselhos e ações pré-

determinadas, esses espíritos “voltam à Terra”, seja para cumprir uma missão na 

caridade, no auxilio, ou para serem ajudados, pelos vivos. A possessão no Kardecismo 

geralmente ocorre de forma restrita ao público em geral.  

                                                           
17

 “Personificação e divinização das forças da natureza que bem pode ser traduzida por santo, na 
acepção católica” (CARNEIRO, 1986. P.143). 
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A possessão na Umbanda, de forma similar ao Kardecismo, ocorre com a 

presença das entidades (pessoa viva do morto). O que lhe diferencia, é que tais 

entidades são em sua maioria marginalizadas (ex-malandros, ex-escravos, antigas donas 

de bordeis, “mulheres de vida fácil”, adulteras, marinheiros, andarilhos, etc.). Muitas 

dessas cumprem, principalmente, a função de “espíritos conselheiros”, realizam um 

atendimento público (em dias específicos), aberto a todos aqueles que desejam 

consultar-lhes (BIRMAN, 1985). Geralmente narram alguns pormenores de suas vidas 

passadas ou comportamentos que costumavam ter. 

É através do transe mediúnico do adepto umbandista que os espíritos se 

manifestam, incorporam, baixam, “chegam para trabalhar” (para utilizar um termo 

nativo). Essas entidades por sua vez, “chegam” num mundo de hierarquias, conflitos, 

estratificações sociais, preconceitos, desigualdades das mais variadas. Os espíritos ali 

presentes trazem em sua manifestação os arquétipos socialmente construídos, de 

indivíduos imersos nesse estratificado panorama
18

. Indivíduos os quais sofreram 

(quando eram vivos) com tais mazelas, e mais especificamente no caso brasileiro, os 

“seres inferiores e subalternos ao homem branco”
19

. Porém, é na nova posição que 

ocupam nos rituais de Umbanda (como conselheiros), que possibilitam realizar a 

“inversão simbólica em que os estruturalmente inferiores na sociedade são detentores de 

um poder mágico particular.”
20

 Em suma, o panteão nos cultos umbandistas, representa 

com determinados estereótipos uma parcela dos indivíduos descriminados, atual ou 

historicamente na sociedade brasileira, sendo que esses virão a desempenhar papéis 

fundamentais no ritual: 

O grande triunfo da umbanda é esse - inverter os valores da hierarquia que ordena os 

espíritos, e esses “menos” em vários aspectos passam “mais” em outros. O homem 

branco, imagem ideal colocada no topo da ordem evolutiva, não tem os poderes que 

possuem seus subalternos. Esses grupos estruturalmente inferiores ganham por meio da 

inversão simbólica um poder mágico inigualável. (BIRMAN, 1985. P.46) 

Para ilustrar e exemplificar essa afirmativa e apresentar algumas das “falanges” 

mais conhecidas no meio umbandista temos: Os Petros-Velhos¸ representando os 

antigos escravos negros. Quando eles se manifestam nos médiuns, “o corpo do neófito 

se curva, retorcendo-se como o de um velho esmagado pelo peso dos anos” (ORTIZ, 

                                                           
18

 Em Durkheim (1996), essa mesma afirmação teria a seguinte resolução: “(...) a unidade e a 
diversidade da vida social é que produzem, ao mesmo tempo, a unidade e a diversidade dos seres e das 
coisas sagradas” (Ib. P. 455). 
19

 BIRMAN, 1985. P.46 
20

 (ibidem) 
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1978, P.66). Os Caboclos representam “o índio brasileiro”, trazem consigo “energia e 

vitalidade” (Ib. P. 65), assumem segundo Ortiz
21

, uma imagem romantizada do índio 

brasileiro, “bom e valente, mas liberto dos traços selvagens” (Ib. P.66). Por fim, cabe 

citar os Exus e Pombas-Gira, são os que melhor representam a parcela dos indivíduos 

descriminados socialmente. Apesar da extensa historicidade e variações nas 

manifestações de Exus e Pombas-gira
22

, elas se destacam por suas “atitudes 

sexualizadas”, “palavrões que saem livremente de sua boca” (ORTIZ, 1978 P. 129), 

representam “pessoas comuns em posições sociais difíceis”, “marginalizados” 

(BIRMAN, 1985. P.84), são os “remanescentes espirituais” de ex-malandros, antigas 

donas de bordéis, “mulheres de vida fácil”, adulteras, marinheiros, andarilhos, etc. 

Algumas outras entidades aparecem de forma a representar outras “parcelas sociais” 

como os Boiadeiros, Baianos, Ciganos, Marinheiros, etc. 

Para Silva (1994), a Umbanda foi constituída como uma forma religiosa 

intermediária, “entre os cultos populares já existentes” (Id. P.112). Do kardecismo 

adotou a concepção de carma, evolução espiritual e a comunicação com os espíritos. 

Por outro lado, aceitou as “formas populares de culto africano. Contudo não sem antes 

purificá-las, retirando elementos considerados muito bárbaros e por isso estigmatizados: 

o sacrifício de animais, as danças frenéticas” (Ibidem), entre outros elementos. Esses 

quando não foram retirados, houve uma reinterpretação de seu uso. Um típico exemplo 

dessa reinterpretação é a utilização das bebidas alcoólicas em cultos umbandistas, a 

justificativa para seu uso dar-se através do “discurso racional do Kardecismo” (ibidem) 

23
. 

Em suma, a Umbanda é uma religião que assimila processos mágicos sobre os 

propriamente religiosos (SERRA, 1988), sendo a possessão, uma das formas de lhe 

distinguir das demais religiões mediúnicas aqui assinaladas, e, dentro dos meandros da 

possessão, os espíritos que se manifestam trazem consigo a “inversão simbólica” das 

classes formadoras da sociedade brasileira. 

 

 

                                                           
21

 Op. Cit. 
22

 Cf. Prandi "Exu, de mensageiro a diabo. Sincretismo católico e demonização do orixá Exu." Revista Usp 
50 (2001) 
23

 Cf. SILVA, 1994, P. 112  
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2.2 Surgimento da Umbanda 

Cabe agora assinalar às características que marcam o surgimento da Umbanda, 

como forma de lhe designar outras características. 

Difundido entre muitos umbandistas, porém não de consenso geral, um dos 

mitos de fundação da Umbanda é relacionado à figura de Zélio de Moraes. Esse mito 

(presente em diversos livros, sites, revistas, apostilas, que tratam da temática) traz de 

forma datada e fixada numa figura messiânica, o ponto inicial dessa religião. De forma 

resumida, exponho o seguinte trecho: 

A data tida como marco “oficial” do nascimento da Umbanda foi o 15 de novembro de 

1908, quando, em uma sessão espírita kardecista, “manifestou-se” pela primeira vez, no 

Estado do Rio de Janeiro, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essa entidade traria a 

mensagem fundadora da Umbanda, através da mediunidade de um homem comum, 

residente na cidade de Neves, no Rio de Janeiro: Zélio Fernandino de Moraes. Zélio, 

egresso do kardecismo, teria sofrido uma grave enfermidade que o tornara paraplégico. 

O relato de sua cura, da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas revelando a 

missão de Zélio de fundar uma nova religião, forma o que Brown denomina de “mito de 

origem” da Umbanda. (...) Se, como Brown observa, não se pode, com certeza absoluta, 

afirmar-se que Zélio de Moraes tenha “fundado” a Umbanda, a data da primeira 

manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas passou a ser aceita pela maioria dos 

umbandistas como o marco inicial da nova religião, corroborando a ideia de “mito de 

origem” (ISAIA, s.d.[b], não paginado, apud Rohde 2011, P. 37). 

Por outro lado, Rivas Neto (1996) traz o mito de origem vinculado a tempos 

remotos, ou “tempos áureos”, como o autor prefere denominar. Para ele o surgimento do 

“movimento umbandista atual” difere grandemente da verdadeira AUMBANDAN
24

, de 

onde surgiu a nomenclatura Umbanda. O AUMBANDAN, para o autor, seria o 

“verdadeiro culto”, do qual a Umbanda atual retoma alguns de seus preceitos: 

O Movimento Umbandista é coisa da atualidade. Nada, em verdade, tem a ver com o 

verdadeiro AUMBANDAN, MAS PRETENDE RESTAURAR O VERDADEIRO 

AUMBANDAN, ou seja, a VERDADEIRA PROTO-SÍNTESE CÓSMICA. Com isso, 

não ficará difícil entender como os Seres Espirituais da pura Raça Vermelha, os quais 

comandam todo o Astral Superior, já estão se interpenetrando nesse Movimento 

Umbandista, que, como vimos, visa restaurar o AUMBANDAN ou UMBANDA. 

(RIVAS NETO, 1996, P.123). 

Dentro de uma perspectiva acadêmica, Ortiz (1978) defende que o surgimento 

da Umbanda, ao invés de ser condicionado numa única figura, ou a uma “proto-síntese 

cósmica” vinda de “tempos áureos”, é resultado do processo “urbano-industrial”, 

                                                           
24

  A palavra “AUMBANDAN” refere-se a um “vocábulo trino e sagrado” É A SÍNTESE OU REUNIÃO 
ENTRELAÇADA DO TODO CONHECIMENTO OU GNOSE HUMANA (...)  É O PRÓPRIO ELO DE LIGAÇÃO VIVO 
ENTRE O QUE É ESPIRITUAL E O QUE É DO REINO NATURAL, ou seja, em sentido bem abrangente,  É A 
PORTA, É O VEICULO DE RETORNO AO COSMO ESPIRITUAL  e ao encontro DE NOSSO KARMA CAUSAL. 
(Id. 1996 P.120 E 122). 
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consolidado nos anos de 1930 no país. Nele, reverberaram deslocamentos do comando 

político (do campo para a cidade) e a consolidação de uma sociedade de classes 

relacionada ás indústrias... E no aspecto religioso: “ruptura com o passado simbólico, e 

“reinterpretação das antigas tradições”. Em suma, a Umbanda “é fruto das mudanças 

sociais que se efetuam numa direção determinada (...) ela exprime assim, através de seu 

universo religioso, esse movimento de consolidação de uma sociedade urbano-

industrial” (Ib. Pg.29). 

Paralelo às considerações de Ortiz (1978), a origem “social” e gradual da 

Umbanda, possibilita empenhar sobre ela à análise das narrativas que a compõe, sem 

considerar que a Figura de Zélio, ou a “perdida” AUMBANDAN, sejam uma mais 

legitimada do que a(s) outra(s). Em se tratando de tais narrativas mitológicas da 

Umbanda, Oritz
25

 assinala que elas “(...) são soluções forjadas pelos teóricos, em 

resposta ao problema da origem da religião. (...) a procura dos fundamentos sagrados é 

importante para a legitimação da religião.” (Ib. P. 150). 

Para Vagner Gonçalves da Silva (1994), a Umbanda
26

 tem sua origem entre as 

décadas de 1920 e 1930, quando “kardecistas de classe média, no Rio de Janeiro, São 

Paulo e Rio Grande do Sul, passaram a mesclar com suas práticas, elementos das 

tradições afro-brasileiras.” (SILVA, 1994. P.106). Visto dessa forma, o surgimento da 

umbanda decentraliza-se de um local específico e se espalha por pelo menos três 

estados. 

Como consequência à desapropriação da umbanda na figura de um indivíduo, 

assim como de um único local, e, levando em conta também, as considerações expressas 

nesses mitos de sua fundação, pode-se seguramente assinalar que várias e diferenciadas 

umbandas surgem no Brasil, seja em meio a considerações acadêmicas ou mitológicas.  

Para ligeiramente exemplificar sua variedade: o local em que se realizam grande 

parte dos cultos é dotado de nomenclatura diversificada, são tendas, casas, terreiros, 

roças, centros, barracões, associações, etc. A pluralidade semântica é a mesma 

pluralidade ritual
27

 e de práticas outras. Fazer ou não o uso de determinados objetos e ou 

                                                           
25

 Op. Cit. 
26

 “(...) como culto organizado segundo os padrões atualmente predominantes” (SILVA, 1994. P.106). 
27

 Cabe lembrar que nessa pesquisa, ao deparar com essa variedade, opto (metodologicamente) por 
considerá-los similares. Dessa forma, a pluralidade semântica aqui empregada (terreiro, centro, roça, 
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substancias, agir de determinada forma para com as entidades ali presentes, atender ou 

não, a anseios materiais dos consulentes, a brandura com que as entidades dizem 

determinadas coisas aos frequentadores e aos já iniciados, ou mesmo as frases mais 

enérgicas, para chamar a atenção em algum conselho sumariamente posto, etc. As 

diferenças de um terreiro para outro são várias e se fazem presentes nas nuanças da 

Umbanda, representando sua extensa variedade.  

 Pode-se pensar também que as diferenças de uma igreja Protestante, Luterana, 

Universal, ministerial, etc. para outra, também são várias. Mas porque se faz referencia 

ás diferenças litúrgicas de uma religião tão plurifacetada? 

O que move uma possível resposta é o simples fato de se observar na pluralidade 

umbandista a pluralidade de suas influencias. Dessa maneira, quando se constata um 

determinado aspecto que faz parte de um ritual e não faz parte do outro, possibilita 

investigar o que resultou nesse.  Como dito anteriormente, não existe uma “Umbanda 

base”, em que a partir dela tracem-se diferenças, porém, a influencia de movimentos 

outros que penetram e ou formam essas Umbandas, aparecem de forma clara e de certa 

forma precisa, como é o caso da aqui estudada Umbanda Esotérica. Como citado 

antriormente, e preenchendo o quadro que compõe as características que definem a 

Umbanda, Roger Bastide (2006), ressalta que os cultos afro-brasileiros têm como 

característica à sua “extraordinária plasticidade
28

”. 

Tendo em vista tal “plasticidade”, ou mesmo pluralidade, que caracteriza a 

religião dos “filhos de fé” (Umbanda), é lúcido discernir a respeito de suas variadas 

“linhas”.  

 

2.3 As Diferentes Linhas de Umbanda 

Renato Ortiz utiliza em A Morte Branca do Feiticeiro Negro (1978) o termo 

Linha de Umbanda, ou como apresentado no sumário da mesma obra: A Teoria das 

Linhas. Utilizado para designar dentro do cosmo religioso, a “organização dessas 

entidades” (Id. P.71), isto é, uma análise com base nos escritos de Matta e Silva a 

                                                                                                                                                                          
tenda, casa, etc.), designa unicamente o local onde se realiza grande parte dos rituais de umbanda, para 
não cair em repetição, é utilizado essa diferenciada semântica, para dirigir-se a um mesmo local.  
28

 Op. Cit. 
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respeito da “cosmologia umbandista”, e de que forma “se estabelece a comunicação 

entre o mundo sagrado dos Orixás e o universo profano dos homens” (Id. P.76). Em 

suma, Ortiz classifica e diferencia em grupos específicos o “panteão umbandista”.  

Porém, o termo “linha de umbanda”, e suas variantes, diferentemente de Ortiz, 

aqui encontra sentido para as diferenciadas vertentes de Umbanda (Umbanda Branca, 

Umbanda Omolocô, Umbanda de Caboclo, Umbandomblé, Umbanda Esotérica, etc.) e 

não uma análise da cosmologia umbandista. Afinal de contas, a proposta de Ortiz não 

abarca majoritariamente o que os umbandistas entendem por Orixás e entidades várias. 

Dessa forma, as “linhas de Umbanda” aqui empregadas designam os grupos que 

formam e tornam plural essa religião.  

O trabalho sociológico de Camargo (1961) a respeito do “Kardecismo e da 

Umbanda” em São Paulo, traz em suas considerações “modalidades combinatórias”, que 

atribuem entre a Umbanda e o kardecismo (o autor os considera polos distintos) um 

continuum permeado de influencias variadas. Dessa forma, Camargo (1961) considera 

que entre ambos, existe um continuum, onde determinados centros, terreiros, casas, 

tendas, etc. recebe, mais ou menos influencias, de um dos dois polos.  

Posteriormente, Ortiz (1978); Negrão (1996); Capone (2009); entre outros, 

reforçando as perspectivas históricas dessa “polaridade”, utilizam do mesmo termo para 

expressar uma oposição existente entre um modelo “branco” e um modelo “africano” de 

culto, isto é, “um continuum religioso que vai das formas mais “brancas” do kardecismo 

até às formas mais “africanas” dos cultos afro-brasileiros” (CAPONE, 2009. P.135). 

Segundo Capone (2009), o kardecismo seria a forma mais “branca” e mais aceita de 

culto (mediúnico) no Brasil, seguido pela africanização cada vez maior e com prestígio 

cada vez menor dos cultos: Umbanda Branca; Umbanda Africana; Omolocô; 

Umbandomblé; Candomblé Banto; Candomblé Nagô; e por fim, o Candomblé 

reafricanizado, como culto de menor prestígio e mais africanizado. 

Tomando a religião umbandista de forma mais plural, Concone (1987) ressalta 

que atribuir de forma arbitrária características que definem “todas as umbandas” é “um 

trabalho ingrato, escorregadio e difícil.” (Id p.65). Por sua vez, a autora 
29

 valendo-se de 

uma caracterização feita por um “líder umbandista”, expõe uma breve sistematização 

                                                           
29

 Op. Cit. 
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que “não esgota a realidade”, e que permite identificar diferentes vertentes de Umbanda. 

Resumidamente observa-se o seguinte panorama: 

1º- Umbanda “espiritista”, “de mesa” (...) fase intermediária 

entre, as Umbandas e o espiritismo de A. Kardec. (Id p.74) 

2º- Umbanda “ritualista” ou “de salão” tem como características 

marcantes o uso de roupas brancas e das palmas ao invés de 

instrumentos de percussão. Insistem na influencia indígena maior 

do que a africana, na formação da Umbanda.(Ibidem) 

3º- Umbanda “ritmada”, “de terreiro”. Como característica 

marcante, utiliza-se de atabaques para marcar o ritmo e andamento 

da cerimônia. “(...) Um pouco de africanismo e de obrigações de 

Candomblé”. (Ibidem) 

4º- Umbanda “ritmada e ritualizada”. “Esta forma de Umbanda 

seria aquela que pratica um ritual mais próximo do encontrado 

nos Candomblés.” Seria o que alguns umbandistas chamam 

atualmente de Umbandomblé. “O culto Omolocô, por exemplo, 

estaria nessa categoria.” (Ibidem). 

Para Concone (1987), a teoria proposta por Cândido Camargo “não explica os 

variados tipos de Umbanda” (Id. P. 62). Dessa forma, a classificação exposta pela 

autora tem como função dialogar com o universo umbandista, demonstrando uma das 

várias maneiras de se compreender as ramificações e influencias dessa religião.   

Em contra partida à teoria do continuum, e em certa concordância com Concone, 

a teoria de Nogueira (2009) desenvolvida em sua dissertação de mestrado, utiliza-se de 

uma interessante modalidade para se referir às variadas manifestações umbandistas: 

rizoma. O autor utiliza tal conceito tomando como observação, à inserção de elementos 

esotéricos e da Nova Era, assim como, elementos de “procedências orientais”, nas 

manifestações umbandistas. A utilização de cristais, incensos, moedas e baralhos, 

dentro do processo litúrgico, assim como a referencia e manifestação de entidades 

denominadas Ciganos, ou Povo do Oriente, são alguns dos exemplos, para o autor 

utilizar a teoria do rizoma.  
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Em suma, a teoria do rizoma destaca “um quadro onde várias linhas se 

entrelaçam, podendo dar origem a inúmeras combinações diferentes, dependendo da 

matriz religiosa que se utiliza, mas mantendo ás características principais que a 

definem” (NOGUEIRA, 2009. P. 42). 

O termo foi analisado primeiramente na obra de Deleuze & Guatarri, remetendo-

se à multiplicidade, diversidade e dinamismo: “Um rizoma não começa nem conclui, ele 

se encontra sempre no meio, entre as coisas, interser, intermezzo” (Deleuze & Guatarri 

apud NOGUEIRA, 2009 p. 42). No artigo de Saulo Conde Fernandes (2013) há uma 

citação ainda mais didática:  

(...) diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer 

com um outro ponto qualquer, sem que seus traços tenham necessariamente algo em 

comum, ele coloca em jogo regimes muito diferentes de signos e mesmo estados de 

não-signos. O rizoma não se deixa conduzir ao Uno nem ao múltiplo. Ele não é um que 

se torna dois, nem mesmo chegará diretamente a três, quatro, cinco, etc. Não se trata do 

múltiplo que resulta do Uno ou ao qual se acrescenta o Um (n + 1). Não se trata de 

unidades, mas de dimensões, ou melhor de direções moventes. Ele não tem começo nem 

fim, mas sempre meio, no qual repousa e ao qual extravasa...(Deleuze & Guatarri Apud 

CONDE FERNANDES, 2013). 

Considerar a Umbanda “rizomática” envolve, entre outros aspectos, ater-se aos 

diversos terreiros e suas particularidades. Como não houve historicamente um 

“consenso geral de Umbanda”, apesar de algumas tentativas desse
30

, sobre o que deve 

haver em cada rito ou em cada casa. Os diversos locais de culto e regiões do Brasil 

adotaram suas particularidades nas suas manifestações umbandistas. No Rio de Janeiro, 

por exemplo, onde encontra-se o terreiro fundado por Zélio de Moraes e o “Caboclo das 

Sete Encruzilhadas”, Tenda Espirita Nossa Senhora da Piedade (1908), Benjamim 

Figueiredo, em 1924, funda a Tenda Espirita Mirim, também no Rio de Janeiro. Na 

mesma região, em 1950, Tancredo da Silva Pinto funda seu centro de Umbanda 

Omolocô.  

Ocorre em cada um dos terreiros citados uma historicidade e formas de se 

perceber, realizar, interpretar e vivenciar tal religião. Como consequência da fundação 

de tais terreiros, de um mesmo segmento religioso, numa mesma região, mas com 

práticas diferenciadas (a utilização ou não de instrumentos percussivos, por exemplo), é 

que torna possível reconhecer o caráter “rizomático” dessa religião.  
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 Como é o caso de algumas federações de Umbanda, analisadas por Patricia Birman (1985). 
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Na teoria do rizoma, ou “pensamento de arquipélago” 
31

, encontra-se a 

pluralidade umbandista, sem descaracterizá-la, ou torná-la binária entre Kardecismo e 

Candomblé, ou, modelo branco de culto e modelo afro de culto. É lúcido pensá-la 

também com influencias orientais
32

, do xamanismo, da Nova Era, etc.
33

 definida, 

inventada, interpretada, à luz de diferenciados segmentos.  

2.4 A Umbanda que Chega até Brasília  

A transferência da Capital Federal do Rio de Janeiro para a recém-construída 

Brasília, trouxe consigo, entre seus funcionários, a diversidade de práticas umbandistas, 

presentes na antiga capital.  

Os mais antigos centros de Umbanda em Brasília, segundo Serra (2001), 

surgiram em 1958. O primeiro na região do Plano Piloto, avenida W3 Sul, fundado pelo 

Mestre João Laus. Em período próximo, o Babá Sebastião Calazans, em terreno doado 

por Juscelino Kubitschek, fundará seu centro, no que se compreende hoje pela cidade 

satélite de Ceilândia (SERRA, 2001, p. 215). 

  Por outro lado, Silveira (1994) em sua tese de mestrado, considera como 

pioneiro o Centro Espirita João Baiano, fundado por Antônio de Assis Laos, sendo seu 

terreno doado (também) pelo próprio presidente Juscelino Kubitchek, em 1959. 

É curioso notar que em ambas referencias o último nome de seus fundadores, 

tem semelhança, são respectivamente João Laus e Antonio de Assis Laos, o que leva a 

crer que há algum grau de parentesco entre ambos, ou simplesmente, alguma espécie de 

confusão nos dados iniciais da Umbanda em Brasília. Para não restar dúvidas, Reis 

(2012), em entrevista a Pai Jorge
34

, mantem suas respectivas distinções, sendo relatado 

da seguinte forma: 

Brasília começou com muita Umbanda. As umbandas que me lembro são: João Laus, 

Sebastião Calazans, João Baiano, Dona Vitória da Vovó Sabina, Dona Maria Cearense, 

no Núcleo Bandeirante. Teve o Senhor Figueiredo, em Sobradinho... Seu Cordeiro, 

também em Sobradinho. (Ib. P.44).  
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“(...), pois o arquipélago é ao mesmo tempo uno e múltiplo, uma vez que cada uma das ilhas pode 
guardar sua especificidade” (BERND, 2004 apud NOGUEIRA, 2009 P. 42).  
32

 Cf. FRANÇA, Dilaine; GNERRE, Maria Lucia Abaurre. Um Olhar Sobre Trânsitos Simbólicos Afro-
Indianos. Revista Religare, v. 9, n. 1, P. 84-91, 2013. 
33

 Cf. OLIVEIRA, Amurabi. A Nova Era Com Axé: umbanda esotérica e esoterismo umbandista no Brasil. 
Revista Pós Ciências Sociais, v. 11, n. 21, 2014. 
34

  Jorge de Oxossi, liderança religiosa da Corte da Planta Myllegy, terreiro, ligado a nação Jêje-Mahin, 
edificado em Taguatinga, região administrativa do DF. (REIS, 2012 P. 44) 
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O Centro Espirita Assistencial Nossa Senhora da Gloria, fundado em 1965, mas 

com registro oficial em cartório somente em 1966, mantem seu funcionamento até os 

dias atuais. Localizado na superquadra 712/912 da Asa Norte, segundo Silveira (1994), 

“o Centro de Umbanda de Brasília mais antigo, em funcionamento ininterrupto num 

mesmo lugar” (Id. P.54).  

Pode-se facilmente considerar que a Umbanda em Brasília, entre outros 

aspectos
35

, surge principalmente dos funcionários transferidos do Rio de Janeiro para a 

Nova Capital. Cabe demonstrar alguns casos:  

O já citado Centro Espirita Assistencial Nossa Senhora da Gloria, tem como 

fundador Jorge da Costa Faria: 

 (...) enfermeiro do Superior Tribunal Eleitoral veio transferido para Brasília em 1961. 

(...) O modelo de culto desenvolvido pelo Centro veio do Rio de Janeiro, trazido pelo 

seu fundador (Ib. P.55).  

De forma análoga, a “médium alagoana Antônia Lins” residia no Rio de Janeiro 

e veio para Brasília “em razão de transferência profissional de sua filha”. Antônia Lins 

iniciou seus “trabalhos espirituais (...) na sala do apartamento em que residia, na 408 

Norte do Plano Piloto”, posteriormente funda seu centro de Umbanda: Caminheiros da 

Verdade de Santo Antônio de Pádua (REIS, 2012. P.47).  

Transferida para Brasília em 1960, “na primeira leva de funcionários que vieram 

do Rio de Janeiro”, D. Violeta foi funcionária da Câmara dos Deputados. No Rio de 

Janeiro frequentou e foi iniciada em diversos tipos de Umbanda (Branca, Mista, de 

Caboclo, etc.) frequentou também mesas kardecistas, e o Candomblé. Em Brasília, foi 

membro da Ordem Rosacruz, e prestou diversas consultas espirituais em seu 

apartamento. Mesmo sem abrir um centro específico, teve popularidade entre os 

militares. Em algumas dessas sessões que aconteciam em sua residência “chegou a ter 

200 pessoas” (SILVEIRA, 1994). 

Dona Marlene ilustra o último de vários outros exemplos. Veio para Brasília em 

1961, acompanhando seu marido (Procurador Geral da República Carlos da Cunha 

Braga), por conta da “transferência dos órgãos da administração federal”. “Marlene já 

era Mãe de Santo no Rio de Janeiro e trouxe seu Centro de Umbanda pronto, 
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 Mestre Yokaanam fundará a Cidade Eclética nas proximidades de Brasília, no ano de 1957. Alguns 
consideram que pelo fato de ter escrito o livro “Evangelho de Umbanda”, propicia a ele um pioneirismo 
da religião nas proximidades de Brasília.  



 

35 
 

reinstalando-se em Brasília” (Id. P.84), na região do Lago Norte: Centro Espirita Nossa 

Senhora da Conceição. 

Com reconhecimento mais tardio outros cultos afro-brasileiros, como o 

Candomblé, também se proliferaram na Capital. Sem ater-se em sua historicidade, o seu 

aparecimento em Brasília ocorre em meados dos anos 60, vinculado também, ao fluxo 

de migrantes. “Praticantes, interessados e filhos-de-santo já iniciados” deram início ou 

reativaram “suas atividades no âmbito das tradições religiosas candomblecistas” (REIS, 

2012 P. 47).   

 A localização dos terreiros, centros, tendas, casas, de Umbanda em Brasília são 

principalmente em centros urbanos (OLIVEIRA SANTOS, 2012). Tanto nas cidades 

Satélites (Taguatinga, Guará, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Gama, etc.), quanto nas 

localidades do Plano Piloto (Asa Sul e Asa Norte) há a presença de tendas umbandistas. 

No que diz respeito ao afastamento das zonas urbanas, ou mesmo a localização de 

algumas tendas em zonas rurais, ocorrem em menor número, como é o caso da Ordem 

Iniciática do Cruzeiro Divino (O.I.C.D.) e a Associação Vida Inteira (A.V.I.). Essa 

“ocupação das zonas rurais”, por sua vez, é mais comum ao Candomblé, pois nele 

ocorre uma “profunda conexão e dependência dos adeptos em relação ao reino vegetal” 

(REIS, 2012, P. 39). 

No que diz respeito à presença da Umbanda em locais de vegetações
36

 mais 

densas, essa facilita a transição entre as necessidades dos adeptos e frequentadores para 

com o sistema de crenças. Nos diversos banhos (rituais), atos litúrgicos específicos, 

feituras de alimentos, que envolvam os elementos naturais, plantas principalmente, tais 

práticas tem maiores “trânsitos” quando realizados “na mata”. A O.I.C.D. por exemplo, 

tem sua horta própria, onde se encontram ervas e plantas utilizadas nos rituais e que 

podem ser colhidas “a qualquer instante”, isto é, sem depender de meios outros, senão à 

ida de alguém até a horta, com a devida permissão. Essa disponibilidade facilita algum 

atendimento emergencial que requer a utilização de determinadas plantas. Já a A.V.I. 

disponibiliza aos frequentadores e adeptos, num recipiente específico, uma infusão de 

determinadas plantas em água, destinada a aqueles que desejam um “banho de ervas”, 

no intuito de “se limparem espiritualmente”. As plantas são colhidas no local e o banho 

também pode ser ali realizado, seguindo determinadas orientações. Com esse “banho” 
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 Pela experiência em campo, na construção dessa Monografia. 
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disponível, o frequentador não necessariamente precisa recorrer a uma busca por plantas 

específicas, nem mesmo um lugar onde consiga realizar sua limpeza seguindo as 

orientações que lhe foram dadas.   

Não obstante, muitos rituais de Umbanda, principalmente suas festividades, por 

envolverem a musicalidade (cantos e instrumentos percussivos principalmente) ou por 

se estenderem até a madrugada, fazem com que os locais mais afastados, encontrem 

menos percalços para suas realizações, principalmente por não haver uma numerosa 

vizinhança, o que reduz, mas não excluí as possíveis reclamações.  

Mesmo as umbandas de Brasília, sendo encontradas principalmente nas zonas 

urbanas, a sua presença em setores de chácaras possibilita acrescer aos membros e 

frequentadores dessas localidades, particularidades que a própria localidade possibilita. 

Os grupos que formam a Umbanda em Brasília, segundo Reis (2012), são os 

mais variados nos segmentos sociais
37

. Ela encontra-se difundida: entre aqueles que são 

mais letrados; como naqueles de baixo grau de escolaridade; que gozam ou não de 

prestígios sociais; nas mais diferenciadas orientações afetivas, etc. Alguns terreiros, por 

exemplo,
38

 incentivam os frequentadores e membros a leituras específicas, no intuito de 

se informarem “melhor” em relação à religião que praticam. Em outros terreiros, 

atribuem maior importância às transmissões de conhecimento pela oralidade
39

.  

Cabe lembrar que, tanto os terreiros que enfatizam a transmissão oral, e aqueles 

que enfatizam as leituras, não utilizam unicamente uma das duas formas ignorando a 

outra. Entre os próprios membros de um terreiro, ocorre uma extensa troca de 

informações (litúrgicas), seja por intermédio de livros dentro da literatura umbandista, 

ou kardecista, ou mesmo através da oralidade (principalmente vinda “dos mais velhos”). 

Concomitantemente, os grupos que compõe os terreiros, dispõem de variadas formas de 

apreender a religião, o que repercute num segmento religioso que disponibiliza a 

variados segmentos sociais, formas diferenciadas de compreensão da religião de 

Umbanda.  
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 Embora, como será mostrado mais á frente, determinados centros, tem segmentos muito específicos 
da sociedade. 
38

 A Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino é vinculada a Faculdade de Teologia com ênfase em Religiões 
Afro-brasileiras.   
39

 Como é o caso da AVI. 
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A localização geográfica de um centro poderia ser então a forma de perceber e 

caracterizar os perfis dos grupos que compõem os centros umbandistas de Brasília? Isto 

é, se determinado centro que se encontra numa região periférica, ou, num espaço 

bastante especulado economicamente, teriam como frequentadores e adeptos, tão 

somente os indivíduos que habitam tais espaços?  

Das localidades visitadas nessa monografia (Águas Lindas do Goiás e Planaltina 

do DF) o que se observa é que no quadro de frequentadores e membros de ambos os 

terreiros analisados, o bairro ou cidade onde residem aqueles que lá chegam, é bastante 

variado. Nessa perspectiva, dois pontos aparecem como fatores explicativos: O primeiro 

diz respeito ao já citado “afastamento” de alguns terreiros, da metrópole de Brasília para 

locais de maiores vegetações, o que repercute em terreiros localizados em zonas 

periféricas de Brasília, como Aguas Lindas do Goiás, Planaltina, Sobradinho, 

Valparaíso, etc. e um público de diferentes localidades que se desloca até lá. Alguns 

entre aqueles que se dispõem a abrir seus próprios terreiros, optam por tais locais de 

maiores vegetações e mais “sossego”, ao invés de abrirem-nos em seu próprio bairro ou 

cidade. Ou até mesmo, escolhem tais localidades no intuito de ali empregarem, também, 

alguma ação beneficente para a comunidade, como é o caso da AVI e seu atendimento 

escolar às crianças da zona rural. (Não obstante, as especulações imobiliárias impedem 

alguns sacerdotes de abrirem seus terreiros nos locais em que residem ou almejam). 

O segundo ponto diz respeito à afinidade dos frequentadores e membros para 

com o local em que congregam. Muitos apesar de morarem longe do local do culto, se 

deslocam até eles. Dentre várias explicações, as mais comuns são que “naquele terreiro 

encontram sua firmeza”, afinidade maior com as entidades daquele terreiro, ou mesmo, 

os frequentadores acometidos de “obrigações mágicas” 
40

 para com aquele local, são 

aconselhados a retornarem outras vezes, criando empatia com o grupo, ou com as 

entidades, chegando, em alguns casos, a ali mesmo se iniciarem. 

Uma série de fatores, além dos já citados, fazem com que as casas de culto 

tenham entre seus frequentadores e membros, diferentes perfis socioeconômicos. Em 

resumo, sobre diferenciados exemplos, poderia dizer-se que o carisma
41

 representa 
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 A entidade incorporada num médium pode dizer ao consulente que ali é o lugar dela “fazer cabeça” 
(ser iniciado), ou lhe recomendar novas visitas para aplicações de Passes Energéticos, etc. 
41

 Numa mesma acepção weberiana, onde o carisma diz respeito à “(...)uma atribuição valorativa de 
qualidades extra-empíricas aos objetos por eles contemplados.” (NEGRÃO,  1996. P.79) 
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grande parte dos motivos que fazem os indivíduos irem de suas moradias até locais 

afastados de suas residências, para se consultarem, ou para darem consultas. Seja um 

carisma pelo médium, ou pela entidade que fala através dele. Dessa maneira, os grupos 

que compõem os centros umbandistas, diversificam-se, não sendo a residência do 

frequentador, ou do adepto, que lhe condiciona o local de culto
42

. 

 Por fim, é lúcido destacar que Brasília não somente é recanto dos mais plurais 

misticismos, como também, “terra” do povo-de santo, que fixou aqui suas 

manifestações umbandistas, ou a essas deu continuidade. Na plural Umbanda brasileira, 

a Capital não foge dessa mesma diversidade. Parte da extensão e variedade dos cultos 

afros em Brasília encontra-se no Inventário Nacional de Referencias Culturais 

Terreiros do Distrito Federal e Entorno, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (2012). Nele uma série de centros religiosos de 

matriz afro, foram catalogados e exemplificados suas respectivas historicidades. Os 

terreiros que não foram catalogados ou mesmo citados, deixam claro a extensa 

variedade desses cultos no Distrito Federal. Como exemplo, tem-se a Fraternidade 

Universalista da Divina Luz Crística, localizado na Região do Plano Piloto, avenida W3 

Sul.  Na Divina Luz Crística, (como alguns adeptos lhe denomina) tem-se uma ampla 

ligação com as mais variadas práticas espirituais e doutrinas filosóficas/religiosas, 

principalmente no que diz respeito às manifestações culturais do Oriente, mescladas ao 

mesmo tempo, com entidades e práticas umbandistas.  

A Praça dos Orixás, localizada ao lado da Ponte Costa e Silva, às margens do 

lago Paranoá, reflete igualmente a pluralidade dos ritos afro-brasileiros em Brasília. 

Nela, são realizados diversos eventos para os filhos-de-fé que residem na capital, não 

obstante, a cada ano torna-se mais popular na véspera de réveillon, a entrega de 

oferendas a Iemanjá no Lago. A praça, por sua vez, ao sediar o momento de entrega 

dessas oferendas, pelos adeptos e muitos fiéis e filhos de Yemanjá, demonstra que o 

Lago, além de ser fruto das visões de Dom Bosco é também as águas em que Yemanjá 

acolhe as dádivas de seus filhos brasilienses.  
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 Na Casa de São Sebastião, localizada na região do Valparaíso do Goiás, muitos dos adeptos e até 
mesmo o próprio dirigente do local, providencia e esquematiza aos adeptos e frequentadores, caronas, 
para aqueles que estão com alguma dificuldade com os meios de transporte (sem carro, demora ou falta 
de ônibus, algum problema físico, etc.). Nesse fluxo de caronas, é possível observar as mais variadas 
localidades, onde residem aqueles que lá frequentam.   
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A Umbanda em Brasília, nos mais variados segmentos, repercutem em desde 

apartamentos na Asa Sul, realizando sessões de cunho umbandista, até aqueles que 

enfrentam os mais diversos problemas com a localização de seus terreiros, ou mesmo 

perseguições policiais, como foi o caso de Dona Maria de Oxóssi.
43

 Demonstram o 

rizoma umbandista presente na Capital: Cada terreiro, com seus fundadores, cada 

fundador com sua história, e cada qual com seu modo de “fazer Umbanda”.   
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CAPITULO 3 

Umbanda Esotérica 

Bastide (2006), ao definir a Umbanda, ressalta que “muitos chefes de tendas(...) 

leram muito dos livros esotéricos de Annie Besant, dos espíritas de Allan Kardec até os 

livros dos antropólogos e dos africanistas.” (Ib. P.225). De forma análoga, Ortiz (1978) 

na análise do “embranquecimento da umbanda”, assinala: 

 Os procedimentos mágicos orientais e europeus começam então a se integrar ás 

práticas afro-brasileiras na medida em que podem implicar num aumento da eficácia: 

talismãs europeus, estrelas de David, Insígnias cabalísticas, livros de astrologia, são 

elementos que naturalmente passam a fazer parte do nosso acervo cultural mágico. (Ib. 

P. 36).  

Tanto Bastide (2006), quanto Ortiz (1978) analisam tais “diálogos culturais”, 

como vinculados ao sincretismo presente na Umbanda. “o que lhes permite passar de 

um sincretismo espontâneo a um sincretismo refletido” (BASTIDE, 2006. P.225) e “(...) 

é, sobretudo no campo da magia que o sincretismo se processa mais acentuadamente” 

(ORTIZ, 1978. P. 36). Para ambos os autores, tais “elementos mágicos” e/ou esotéricos, 

compunham o panorama do que se caracterizava como Umbanda. 

Outros autores como Concone (1987); Fernandes (2013); Serra (2001), etc. 

atribuem a esses específicos elementos que compõem a Umbanda (talismãs, livros 

espiritas e esotéricos, entre outros.), formas de diferenciá-la, isto é, seu variado “acervo 

mágico-cultural” lhe direciona seus diferenciados nomes, como foi assinalado no tópico 

as diferentes linhas de Umbanda. 

A Umbanda Esotérica tem grande aproximação com o que muitos pesquisadores 

denominaram de “Umbanda Branca”
44

 em oposição aos rituais umbandistas mais 

africanizados (como o Candomblé, por exemplo): 

A Umbanda Preta (convém dizer que seus fiéis recusam esta denominação) quase se 

confunde com alterados remanescentes dos xangôs e candomblés; já a Branca se 

caracteriza por excluir de todo a prática dos sacrifícios, e pela simplificação da liturgia 

(SERRA, 1988. P.18). 

Para autores como Gonçalves da Silva, 1994; Ortiz, 1978; Capone, 2009, entre 

outros, a Umbanda surge vinculada principalmente ao Kardecismo, ao catolicismo, e às 

religiões africanas, porém, retomando o pensamento de Bastide a respeito “dos 

procedimentos mágicos Orientais e europeus”, que estão presentes na origem da 
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 Por exemplo: BIRMAN, 1985. P. 91 e 92.      
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religião, cabe acrescentar a presença também, de filosofias, preceitos doutrinários de 

religiões e seitas outras, tanto do Ocidente quanto do Oriente, na construção 

institucional, inicial, da Umbanda no Brasil.  

3.1 Nos Meandros Históricos da Umbanda Esotérica 

  A primeira federação de Umbanda é formada no Rio de Janeiro no ano de 1937, 

União Espírita de Umbanda do Brasil
45

. Em 1941, na mesma região, ocorre o Primeiro 

Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda
46

. Nele variados temas foram 

apresentados, em forma de teses e ou discursos, realizados por representantes de alguns 

terreiros.
47

 A proposta do congresso era unificar e codificar sob um mesmo cabedal os 

diferentes terreiros. Na programação do congresso, elaborada pela comissão 

organizadora, estavam presentes os seguintes temas para discussão: História; Filosofia; 

Doutrina; Ritual; Mediunidade e Chefia Espiritual.
48

 Como consequência, os 

representantes dos terreiros deram suas contribuições a respeito dos “fundamentos da 

Umbanda”, baseados em seus apontamentos, discernindo sobre: origem histórica da 

religião, interpretações para variadas práticas, a Umbanda perante a legislação 

brasileira, etc.
49

 O Congresso trouxe diferenciadas argumentações para uma religião que 

começava a se organizar institucionalmente. 

Algumas teses: Fernandes (1942); Rego (Id.); Baptista de Oliveira(Id.); Brasílico 

& Mirakoff (Id); entre outras, apresentadas no primeiro congresso umbandista, 

buscavam demonstrar as possíveis interligações da Umbanda com religiões ou doutrinas 

outras, ou mesmo, bases interpretativas dessa religião com: o Ocultismo, Numerologia 

Egípcia, os Vedas, Rosacruz, o Hinduísmo, Hermetismo, entre outras vertentes. Muitas 

dessas bases interpretativas para a Umbanda, advinha de culturas Orientais. Não 

obstante, essas teses dividiam espaço com aquelas que se propunham em demonstrar à 

legalidade da religião, formas de aperfeiçoamento mediúnico, a medicina em relação às 

“práticas espiritas”, etc. Em suma, enquanto a religião se organizava institucionalmente, 

e buscava uma sistematização de seus rituais, seu cabedal interpretativo lançava-se para 

além das fronteiras nacionais e ocidentais, como é apresentado nessa citação: 
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 BIRMAN, 1985. 
46

 ORTIZ, 1978. 
47

 Como no documento não é apresentado à localização dos terreiros, alguns, quiçá a maioria, são 
provenientes do Rio de Janeiro.  
48
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 Divide-se a concepção filosófica do sistema Vedanta em duas partes distintas: a 

interna, ou oculta, e a externa, ou visível; ou, segundo os esoteristas, a esotérica e a 

exotérica. A parte externa da Vedanta é destinada às massas ainda incapazes de 

compreender a parte superior da doutrina interna(...) 

Corresponde esta parte, com perfeita justeza, aos chamados trabalhos públicos do 

Espiritismo de Umbanda, através dos quais as massas aprendem a penetrar no estado de 

concentração mental coletiva, para que seu espírito elimine parte de sua carga fluídica 

de ordem material(...) (FERNANDES, 1942. P. 12-13) 

Para Ortiz (1978), é nessa mesma época, entre 1939 e 1941, que as publicações 

umbandistas que descrevem ritos, dogmas e “moral religiosa”, começam a ganhar 

espaço e repercussão nacional. Leopoldo Betiol (“no sul do país”) escreve “pequenos 

opúsculos sobre esoterismo na Umbanda” (Ib. P. 39). Uma diversificação e aumento das 

publicações umbandista acompanham as décadas vindouras, revelando variadas 

vertentes da mesma religião que divulgavam através da literatura, variadas formas de se 

praticar Umbanda.  

As apreensões de diferenciadas doutrinas, seitas, filosofias, etc. principalmente 

de cunho oriental, realizadas por esses teóricos da Umbanda, ocorriam na exata medida 

de solidificar seus mitos, rituais, práticas das mais diversas. Isto é, os teóricos de 

Umbanda que utilizavam obras como “Bhagavad Gitã” e “As Doutrinas Esotéricas das 

Filosofias e Religiões da India” (FERNANDES, 1942) remetiam-se a esses dogmas e 

filosofias, procurando descrevê-los e esmiúçá-los no intuito de principalmente 

conceituar a “recém-Umbanda”.  

Segundo Nogueira (2009), a tese de Diamantino Coelho Fernandes “foi a mais 

aceita neste congresso” (Ib. P.63). De forma análoga e na mesma época, a Umbanda 

passa a “se exprimir através de canais oficiais” (ORTIZ, 1978. P.39), o que lhe 

possibilita maior visibilidade e divulgação de seus conteúdos doutrinários e filosóficos. 

Em período próximo, destaca-se o autor de grande repercussão na literatura 

umbandistas, considerado por muitos umbandistas, fundador da Umbanda Esotérica: 

Matta e Silva.  

Woodrow Wilson da Matta e Silva, conhecido também como Mestre Yapacani, 

nasceu em Pernambuco no ano de 1917. Fundou a Tenda de Umbanda Oriental
50

. Já em 

1956, lança sua primeira obra e a de maior repercussão: Umbanda de Todos Nós
51

. 

Nela, assim como na tese apresentada por Fernandes (1942), o autor relaciona a 
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Umbanda com diversas doutrinas, filosofias, “civilizações perdidas”, etc. Entre essas 

aproximações, reinterpretações e ressignificações destaca-se principalmente a 

Numerologia e a Kabala. Para o autor de Umbanda de Todos Nós, o nome da religião, 

Umbanda, seria: 

 TERMO místico, litúrgico, sagrado, vibrado, cuja origem se encontra naquele alfabeto 

primitivo de que os próprios Brahmas desconheciam a essência (...) mas que está 

dentro da própria KABALA, (...) vindo da pura Raça Vermelha.
52

(...) Em 

REALIDADE, UMBANDA significa “CONJUNTO DAS LEIS DE DEUS.” (MATTA 

E SILVA, 2013. P. 64). 

   Matta e Silva através de livros e de seu próprio terreiro trouxe uma nova forma 

de se pensar a Umbanda, seus rituais, sua história, e responder a muito de seus 

“porquês”. Mesmo sua obra vindo após a tese de Diamantino Fernandes (1942), e 

diferenciando em vários pontos (como o significado do termo Umbanda) Matta e Silva é 

quem se destaca no que diz respeito a essa forma “esotérica” de se pensar e praticar a 

Umbanda: (...) o autor conseguiu, melhor do que outros teóricos religiosos, 

racionalizar o universo espiritual de forma coerente e profunda (ORTIZ, 1978. P. 72). 

Baseado nos princípios de Matta e Silva, os rituais de Umbanda Esotérica 

caracterizam-se geralmente: por não “baterem tambor”, isto é, não utilizarem 

instrumentos percussivos durante as liturgias, entoando somente cantos e em alguns 

casos as palmas; as oferendas ocorrem sem o “corte”, ou seja, sem o sacrifício de 

animais; a utilização de bebidas alcoólicas e tabaco, além de moderada são 

reinterpretados à luz do “discurso kardecista” (SILVA, 1994); redução do número de 

estatuetas e estatuas “de santo” no local do ritual, essas são trocadas pelas suas 

respectivas imagens iconográficas, mais conhecidas por “pontos riscados”, feitos com 

giz apropriado (Pemba), em locais específicos; ocorrem também graus de iniciação e 

sacerdócio
53

, entre outros aspectos.  

Em suma, entre as décadas de 1940 a 1950, encontra-se nos registros do 

Primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda, assim como nos 

apontamentos de Matta e Silva, influencias de elementos do aqui denominado 

“esoterismo moderno”, observado através de citações as culturas orientais e as correntes 

mágicas europeias. Batista de Oliveira (1942), por exemplo, faz alusão a Hermes o 

“Trismegista”, como forma de explicar a “Linha Branca de Umbanda”: 
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 3 Fases Teóricas ou Doutrinárias e 7 Práticas (MATTA E SILVA, 2013. P. 285) 
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 Sabemos, desde os ensinamentos de HERMES, o Trismegista, que o macrocosmo é 

como o microcosmo, por isso que o que está em cima é como o que está em baixo, para 

que se cumpra a lei da unidade. 

(...) 

Na primeira ocasião em que o homem, movido por seus instintos ou por sua 

curiosidade, vislumbrou uma face de sua natureza invisível ou sentiu um índice de sua 

força, praticou um ato de magia e despertou para o seu engrandecimento. Isso lhe valeu 

por uma revelação. 

(...) 

Senhores congressistas, esse corpo de doutrina e essa norma de ação a que me refiro, 

são o que vós chamais Linha Branca de Umbanda. (Ib. P. 49). 

 

3.2 Da Nova Era à O.I.C.D. 

Paralelo a “expansão da Umbanda”, seja através de seu primeiro congresso, seus 

diferenciados terreiros, reconhecimento e “legitimação” do culto, ou mesmo divulgação 

midiática de seus rituais e literatura própria, é possível repensá-la (em décadas 

posteriores) vinculada a elementos evidenciados na Nova Era.  

Segundo Magnani (2000), como apontado anteriormente nesta análise, rumores 

do que viria ser a Nova Era (N.E.) já ocorriam desde pelo menos o século XVIII.  Já o 

apogeu no Brasil da N.E. ocorre em meados dos anos 60 e 70 (Idem).  

Segundo Pinheiro (2009) houve um grande aumento do número de adeptos à 

Umbanda na década de 70. De forma análoga, Guerriero (2009), destaca que dentre os 

“buscadores” de novas espiritualidades, presente no movimento N.E. os “bruxos da 

umbanda brasileira” (TEISENHOFFER apud Guerriero, 2009), se destacava  para 

aqueles que consideravam tais práticas exóticas: “Exótico para os europeus, nem um 

pouco para os brasileiros” (Ib. P. 2), difundindo no mesmo período a Umbanda para 

países europeus.  

Em suma, as peculiaridades religiosas da Umbanda, através da Nova Era com 

seus “buscadores de coisas exóticas”, ou mesmo, sua maior repercussão midiática, 

revistas principalmente (como é apontado por PINHEIRO, 2009), fez tal religião se 

expandir para locais e culturas outras
54

. 

                                                           
54

 C.f. TEISENHOFFER Viola, 2007, «Umbanda, New Age et psychothérapie. Aspects de l’implantation de 
l’umbanda à Paris», Ateliers du LESC, 31, Disponível em: http://ateliers.revues.org/document872.html. 
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Concomitantemente o movimento N.E. influenciou grandemente a Umbanda e 

seus rituais, (OLIVEIRA, 2014); (GUERRIERO, 2009); (NOGUEIRA, 2009), assim 

como sua divulgação. E se antes, elementos da cultura oriental estavam presentes em 

muitas das teorias que explicavam os fundamentos da Umbanda (como a tese de 

Fernandes, por exemplo), é com a vinda do movimento Nova Era que esses elementos 

ganham maior respaldo e começam a “integrar visualmente” e performaticamente a 

liturgia da Umbanda (OLIVEIRA, 2014). 

Junto com essa “maré New Age”, é na década de 1970 que Rivas Neto, discípulo 

de Matta e Silva, funda a aqui estudada: Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino 

(O.I.C.D.). 

3.3 A Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino 

Francisco Rivas Neto, conhecido também como Pai Rivas ou Mestre Arapiaga,  

nascido em 1950, formou-se em Medicina, com especialização em Cardiologia. Os 

fenômenos mediúnicos (que caracterizam a Umbanda) ocorrem desde seus 12 anos de 

idade. Em 1970, funda em São Paulo a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Publica 

em 1989, sua obra de maior repercussão: Umbanda- A proto-síntese cósmica, dando 

continuidade aos preceitos fundamentados por Matta e Silva. Já em 2003, abre a 

Faculdade de Teologia Umbandista (F.T.U.), conhecida atualmente por Faculdade de 

Teologia com ênfase nas Religiões Afro-brasileiras
55

. 

Rivas Neto atuou como médium na Tenda de Umbanda Oriental, na qual Matta 

e Silva era dirigente na época. No mesmo local, em 1978, Rivas foi “coroado como 

Mestre de Iniciação de 7º grau”, e “representante direto da Raiz de Pai Guiné, em São 

Paulo”. (MATTA E SILVA, 2013. P.19). Mestre Arapiaga, dá continuidade a obra de 

Matta e Silva, no que diz respeito à sua literatura de Umbanda, aprofundando os 

conceitos já trabalhados por Matta e Silva, como a origem da palavra Umbanda, e 

reforçando outros, como a Magia na Umbanda e a importância do movimento 

umbandista atual.   
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Pinheiro (2009), em sua dissertação a respeito da Revista Espiritual de 

Umbanda, traz o documento em que Matta e Silva autoriza Rivas Neto como seu 

sucessor (Ib. P. 80). Porém não é de consentimento geral, entre os Umbandistas, que a 

Umbanda Esotérica continuada por Rivas Neto, detenha a mesma importância que a de 

Matta e Silva. Em todo caso, a Umbanda Esotérica realizada por Arapiaga e praticada 

na O.I.C.D. seguindo a lógica do rizoma ressaltada anteriormente, manterá suas 

particularidades, mesmo havendo (ou não) extensa relação com os pressupostos 

desenvolvidos por Matta e Silva. De forma análoga, Pai Rivas por já ter seu terreiro, 

antes de iniciar-se com Matta e Silva, não necessariamente abandonou de todo suas 

acepções a respeito da Umbanda. Como é observado em seu Livro Umbanda a proto-

sintese cósmica (1996), discerne preceitos dantes não abordados, e aprimora-se em 

outros, que Matta e Silva apenas ressaltou, como é caso de sua análise a respeito da 

“hierarquia dentro da Umbanda”. Não é difícil notar que influencias outras permeiam a 

Umbanda praticada por Rivas Neto.  

Retomando alguns preceitos e ligando alguns pontos, o movimento Nova Era 

surge no Brasil de forma gradual, e começa a delinear-se no século XVIII (MAGNANI, 

2000). A relação da Umbanda, para com doutrinas orientais e ou esotéricas, ocorre 

anterior ao “boom” do Movimento N.E. no Brasil, expresso principalmente através das 

teses apresentadas em seu primeiro congresso (1942). Já a Ordem Iniciática do Cruzeiro 

Divino, Surge nos anos 70, em meio ao “turbilhão” da contracultura observada na N.E. 

Dessa forma, Guerriero (2009), analisa a Umbanda Esotérica da “Ordem Iniciática”, 

nos seguintes termos: 

(...)alguns grupos umbandistas incorporaram novos elementos, agora vindos dos ecos da 

contracultura. Ocultismo oriental e mais estudos da Rosa Cruz e da teosofia acabaram 

resultando numa concepção nova, a Umbanda Esotérica. 

Este nome é auto-sugerido, oriundo dos integrantes da Ordem Iniciática do Cruzeiro 

Divino. Essa ordem é, ela mesma, uma recriação a partir de modelos de escolas 

esotéricas existentes desde o século XIX. (Ib. 2009. P. 11). 

No que tangem as semelhanças litúrgicas, dos rituais realizados por Matta e 

Silva, e aqueles realizados na O.I.C.D. não foi possível esmiúça-las além do que será 

descrito para essa Monografia, porém, os dirigentes da O.I.C.D. de Brasília, geralmente 

ressaltam, no início dos ritos, suas filiações com Arapiaga (Rivas) e Yapacani (Matta e 

Silva), elucidando, que ambos são da corrente da Umbanda Esotérica, e que tais rituais 

seguem suas diretrizes. 
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3.4 A O.I.C.D. em Brasília: Características Gerais dos Rituais Público em Brasília. 

Como consta nos dados do IPHAN (2012), o templo da Ordem Iniciátia do 

Cruzeiro de Divino (subsede Brasília) 
56

: “(...) está localizado na rodovia DF 205, rua F, 

chácara 14, Jardins do Morumbi, Planaltina (DF)” (Ib. P. 258). Tem como dirigente a 

sacerdotisa Auaracyara (Leila Lima) e o “corpo mediúnico” da casa é formado por uma 

média de vinte médiuns. 

Entre os frequentadores (não iniciados), nos ritos observados, existe uma média 

de trinta pessoas por sessão. Não existe uma predominância de gênero, nem de faixa 

etária, o que pode ser notado é que poucas vezes fora observado alguém com menor 

idade entre os frequentadores. Um ponto que chama a atenção é a presença 

relativamente alta daqueles que moram em localidades do Plano Piloto, ou nas suas 

proximidades, geralmente em áreas mais “nobres”. Tal análise vai de encontro ao que 

Höllinger (2003) assinalou em relação a condição sócio econômica, e escolar, dos 

grupos que formam o panorama esotérico/místico de Brasília.   

O espaço físico da O.I.C.D. é composto por quatro construções em alvenaria: 

uma casa para os moradores do local; um cômodo exterior anexado a essa casa, que 

serve aos encargos do templo; o templo, onde se realizam os rituais públicos; e por fim, 

uma lanchonete e também “espaço de convivência”, destinado aos frequentadores/ 

visitantes (oposto aos já iniciados) que aguardam o momento de entrarem no templo, e, 

nos intervalos de um ritual para o outro é o local onde vendem comidas e produtos 

(incensos, “banhos”, livros, etc.).  

O templo na parte interna é constituído por um salão principal, onde encontra-se 

o congá (altar), fileiras de bancos para os frequentadores, e um espaço destinado aos 

médiuns, localizado entre os bancos e o altar. A ornamentação no interior do templo é 

caracterizada por variados objetos e decorações, que variam conforme a gira (rito) que 

irá ocorrer. Os únicos locais que as ornamentações não são alteradas são: o altar e a 

entrada do templo.  Na entrada, na soleira da porta, encontra-se uma placa de alumínio, 

mais à frente, à direita, rente ao chão, um recipiente contendo álcool em gel, permanece 

em chamas, do início até o fim do ritual. Já a ornamentação do altar, contem uma 
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imagem (estatueta) de Jesus, fixada pouco acima do altar, seguida pela imagem de um 

Caboclo, localizada no centro do altar embaixo da imagem de Jesus. O lado direito da 

imagem do Caboclo encontra-se a imagem de um Preto-Velho, do lado oposto, uma 

imagem de uma Criança. Atrás dessas estatuetas, e abaixo da figura de Jesus, existe uma 

tábua com diversos Pontos Riscados com Pemba.  Como dito anteriormente, tanto a 

entrada quanto o altar do templo, mantem regularidade no que diz respeito a suas 

ornamentações, já os outros espaços no interior do templo, são decorados conforme as 

especificidades do culto.  

Os ritos públicos, acontecem quinzenalmente, aos sábados, iniciam às 19:00h e 

terminam por volta das 23:00h. Os frequentadores que ali chegam, retiram uma ficha 

numérica e aguardam fora do templo, no “espaço de convivência”. Passado o tempo 

necessário aos preparativos dentro do templo, um dos “trabalhadores da casa”
57

, 

convida os frequentadores a adentrarem o recinto, alertando-os que retirem seus 

calçados antes de fazê-lo. 

Um por vez entra no templo, na ordem de suas fichas numéricas. 

 Nesse momento cabe pontuar os procedimentos litúrgicos: 

1. Defumação. Ao atravessarem o umbral (soleira) da porta, já encontram-se o 

visitante com os pés descalços e em cima da placa de alumínio. Ali mesmo um 

trabalhador realiza uma “defumação” (limpeza espiritual por meio da fumaça de 

determinadas plantas), feito isso, o indivíduo está apto a adentrar-se no local do 

ritual, sentando-se nos bancos localizados no interior do templo, seguindo a 

numeração das fichas. 

2. Oração e Pontos Cantados (pelo dirigente do trabalho): Com boa parte dos 

frequentadores já dispostos nos bancos, o dirigente do ritual tece alguns 

comentários a respeito do que irá ser realizado. Após os devidos 

esclarecimentos, o dirigente faz uma oração, e inicia o primeiro Ponto cantado 
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 O termo “trabalhadores da casa” ou simplesmente “trabalhadores”, é bastante utilizado, não somente 
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terreiro. Aqui o termo recebe a mesma função, para designar aqueles que lá desempenham alguma 
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(cânticos religiosos específicos da Umbanda), o restante dos trabalhadores dão 

continuidade aos cânticos, “como forma de melhor preparar o ambiente” para as 

incorporações a serem realizadas. 

3.  Passes: com os cânticos já iniciados, começam as primeiras incorporações. 

Após as incorporações iniciais, alguns trabalhadores, organizam os 

frequentadores em fila para receberem o Passe das entidades ali presentes. Passe 

ou “Passe magnético”: (...) visa, pela imposição de mãos, a manipulação de 

energias por parte do médium, que afasta da pessoa as energias negativas e os 

maus fluidos, procedendo a uma limpeza espiritual. (NOGUEIRA, 2009 P. 52). 

4. Consulta as Entidades: Terminada essa “limpeza espiritual” os frequentadores 

voltam aos bancos. Nesse momento, salvo a oração inicial e os esclarecimentos, 

repete-se o segundo procedimento. Feito isso, aqueles que desejam conversas 

com as entidades incorporadas nos médiuns, seguem na mesma sequencia 

numérica das fichas, aguardando o momento de sua consulta. O consulente é 

chamado e encaminhado a determinado médium incorporado, inicia-se então um 

diálogo direto entre a entidade que se manifesta através daquele “aparelho”, e o 

consulente ali presente. O tempo da consulta é bastante variado e está à mercê da 

entidade, e/ou do consulente. 

5. Encerramento (das consultas e incorporações): Após o atendimento do último 

consulente, o dirigente do trabalho (também incorporado) tece alguns 

comentários, e anuncia que é “chegada a hora de partir”. Pouco a pouco as 

entidades vão deixando o corpo dos médiuns. O transe se ameniza. Ao fim da 

última incorporação (geralmente a do dirigente), os pontos cantados cessam. O 

dirigente mais uma vez, tece alguns comentários e anuncia o intervalo 

momentâneo da gira.  

6. Intervalo ou Encerramento dos Trabalhos: O intervalo dura por volta de 25 

minutos. Os frequentadores nesse momento retiram-se do templo, voltam ao 

“espaço de convivência”. Os médiuns permanecem mais alguns minutos 

(realizando atividades litúrgicas), e se retiram em seguida. Uma vez fora do 

templo, aqueles que antes cumpriam funções rituais, venderão na lanchonete ali 

localizada: salgados, caldos, sucos, café, livros, incensos, etc. tudo relacionado, 

social e economicamente a essa instituição. Passado o tempo do intervalo, os 

médiuns são chamados novamente a adentrarem o templo, os frequentadores 

esperam novamente (cerca de 5 minutos). Inicia-se um “novo ciclo” do primeiro 
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procedimento até o sexto. Chegando nele (pela segunda vez) ao invés de 

anunciar o intervalo, o dirigente, realiza uma prece de agradecimento (ao que 

fora ali realizado) e anuncia “o fim dos trabalhos daquela noite”. 

Quando se trata do encerramento, a dinâmica de retirar-se do templo é a mesma, a 

lanchonete é reaberta e os outros produtos voltam a ser vendidos, com menor 

movimentação na parte alimentícia, e maior interesse nos outros produtos. Os 

frequentadores após o encerramento permanecem ali (no espaço de convivência) mais 

alguns instantes, ou simplesmente voltam a suas casas. Grande parte dos trabalhadores 

da casa, após o encerramento, dirigem-se ao cômodo próximo ao templo, onde trocam 

suas roupas rituais, confraternizam-se brevemente, etc.  é a partir dele (do cômodo) que 

voltam de seus afazeres  litúrgicos daquela noite. 

Essa mesma dinâmica de “pontuar” o ritual, como realizado nesses seis 

procedimentos ressaltados, é semelhante à forma como SERRA (2001)
58

, descreve 

alguns rituais umbandistas em Brasília. De forma análoga os seis procedimentos 

ressaltados, dizem respeito aos ritos públicos. No que se refere às cerimônias de 

iniciação, esotéricas, sua dinâmica não é aqui analisada, pois tratam-se de aspectos 

restritos, postos somente aos iniciados. 

Seguindo a dinâmica das atividades quinzenais, as entidades cultuadas na primeira 

parte dos rituais públicos, são alternadas principalmente entre Pretos-velhos e Caboclos. 

Ou seja, a cada quinze dias a primeira “gira” (antes do intervalo) será de uma das duas 

entidades (Preto Velho ou Caboclo), sendo a segunda parte, majoritariamente a “gira” 

dos Exus. 

São plurais os aspectos litúrgicos, ornamentais, performáticos, entre outros, que 

caracterizam esse terreiro e esmiúça-lo é tarefa outra. Nesse trabalho é lúcido 

referenciar somente o que servirá de apoio às “comparações esotéricas”. Entretanto, 

cabem ressaltar alguns breves pontos: Os médiuns são divididos entre homens e 

mulheres (para quem está sentado nos bancos: mulheres à direita, homens à esquerda); o 

traje é predominantemente branco; dentre os trabalhadores, alguns utilizam colares com 

uma espécie de pingente contendo sinais de “pontos riscados” feitos em metal. Poucos 
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são os que utilizam as famosas “guias” da Umbanda (colares confeccionados com 

miçangas) utilizados como amuletos, e representantes de determinados Orixás. 

Como dito anteriormente, muitos outros aspectos caracterizam esse terreio, porém, e 

para não formar um panorama de extensos relatos, é de pouca serventia a esta análise. 

 

3.5 A Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino e sua Relação com o Esoterismo  

Retomando o capitulo inicial desta Monografia, mais especificamente a 

“Classificação de Faivre”, é a partir dela que serão estabelecidas as semelhanças da 

Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, com o “Esoterismo Moderno”.  

Retomando os quatro componentes fundamentais: As Correspondências; 

Natureza Viva; Imaginação e Mediações e Experiência da Transmutação ou 

Metamorfose. Esses componentes podem ser assinalados da seguinte maneira, se 

comparados a Ordem iniciática do Cruzeiro Divino
59

: 

As Correspondências: Faivre (1994 P. 18) assinala que “o cenário do mundo é 

um fenômeno linguístico”, passível de comparação e análise. Ou seja, uma gota d’água, 

por exemplo, pode ser uma “simples gota d’água”, como também pode vir a ser a 

representação de uma força da natureza, ou a presença de um enigma que decifrando-o, 

chega à “essência água”, não na sua fórmula química (H2O), mas na apreensão de sua 

“grandeza elementar”, mágica, que acaba com a sede, que fecunda terras, que leva 

oferendas, etc. ou seja, passível de comparação e análise (mágica, filosófica, 

metafísica). Entre a O.I.C.D. e as Correspondências, uma das comparações que pode ser 

realizada é o encadeamento e a interpretação presentes dentro das crenças. Por exemplo, 

considera-se que há uma “numerologia vinculada aos Orixás e as formas geométricas”, 

isto é, cada número (natural) representa uma forma geométrica e um Orixá: o número 4, 

por exemplo, é um quadrado, e representa o Orixá Xangô. O quadrado por sua vez, 

representa os “quatro pilares do conhecimento Uno:” Religião, Ciência, Arte e Filosofia. 

Os indivíduos do signo de Peixes e Sagitário nasceram sob a “vibração” de Xangô, a 

sua “cor vibratória” é o verde, seu dia na semana é 5ª Feira, seus elementos são água e 

fogo, seus pontos cardeais são Sul e Oeste... (RIVAS NETO, 1996) e assim se estende 
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em diversas comparações e analogias simbólicas, seja num entrelaçamento de culturas 

(dias da semana, signos, pontos cardeais, entidades...) ou reinterpretando os elementos 

da natureza, fogo, água, cor, etc. De maneira geral, tanto os elementos da natureza, 

quanto as “construções culturais” são passíveis de análise, encadeamentos e 

combinações na O.I.C.D. isto é, são correspondências.  

Natureza Viva: como dito no capitulo anterior, pode ser entendido como 

compreensão, manutenção e contemplação da “pluralidade hierarquizada da natureza.” 

Na O.I.C.D. corresponde aos procedimentos mágicos. Magia, segundo Rivas Neto 

(1996) é: “MANIPULAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA” (Id. P. 460). 

Essa energia, segundo o autor, existe na natureza e no universo, “estende-se para além 

dos cinco sentidos”, está presente no: “plano físico”, “plano astral” e “plano mental”. 

Cada um desses “planos”, guarda suas especificidades, agem junto ou separadamente 

em suas devidas particularidades, seguindo uma hierarquia e continuidade. Por 

exemplo, no esquema “Mecanismo Básico da Magia”, Rivas Neto (Idem) elabora uma 

explicação para a ocorrência da magia, da seguinte maneira:  

Pensamentos e Desejos  (serão projetados sobre)  Elementos Materiais  (que 

são dinamizados e excitam)  Os Éteres  (estes se transformam ou abalam o plano 

astral e sua matéria. Esta emite energias que são transformadas em)  Ação Astro-

Etérica  Objetivo Visado. (Id. P. 465).   

Em suma, a ocorrência da Magia se dá através de elementos variados presentes 

na natureza, tanto “Elementos Materiais” quanto etéreos, em todo caso, a manifestação 

mágica segue um esquema “hierarquizado” para o êxito de sua ocorrência. 

A Imaginação e Mediações: é o que caracteriza a Umbanda Esotérica fundada 

por Matta e Silva e a O.I.C.D. dirigida por Rivas Neto, quiçá a F.T.U. Essas com seus 

livros, apostilas, sacerdotes, palestras, etc. caracterizam a busca por decifrar e 

demonstrar conexões presentes entre os rituais umbandistas e práticas 

religiosas/filosóficas presentes em outras culturas: “Ali está pelas traduções e 

adaptações semânticas, na pureza original do Budismo indiano, o termo UMBANDA, 

contido no termo Kumbandas, que assim foi adaptado” (MATTA E SILVA, 2013 P. 

142). Os “mediadores”, isto é, o que liga os homens ao sagrado é na Umbanda Esotérica 

explicado e esmiuçado. A Imaginação por sua vez, é o fator que interliga esses 

“diálogos”, vindos de contextos diferentes, mas que dentro dessa Umbanda buscam um 

denominador comum: 
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Se o leitor for estudioso, convidamo-lo a pesquisar, neste dito Apocalipse, a questão dos 

números 7 a 12, considerado sagrados em todas as Teologias, porque,(...) traduzem as 

duas maiores divisões do mundo: a do sistema planetário e a do Zodíaco ou das doze 

divisões do ano. 

Se contarmos quantas vezes o autor cita o número 7, somamos 24 vezes e o número 12, 

14 vezes. (MATTA E SILVA, 2013. P. 135). 

O quarto componente diz respeito à Experiência da Transmutação ou 

Metamorfose. Como próprio nome elucida, o indivíduo, ou aquilo que ele manipula 

(objetos mágicos, ervas, plantas, amuletos, entre outros), passa por transmutações para 

chegar ao “desejado” ou esperado. Na O.I.C.D. nos ritos públicos, o momento da 

“Defumação”, e ou do “Passe”, possibilita que o indivíduo “mude” seus pensamentos, 

sua “vibração”, isto é, quando o indivíduo adentra o templo e participa de sua liturgia, é 

esperado dele após o ritual, que se sinta “melhor”, curado, ou simplesmente esclarecido 

de seus anseios. De forma análoga, os elementos utilizados nos rituais (plantas, cigarros, 

água, entre outros) são transformados em objetos com “potencias paliativas”, ou seja, 

capazes de realizar naquele que se coloca como paciente uma “mudança espiritual”:  

Todos os elementos naturais têm suas funções específicas, mas que só terão valor se 

passarem pelo ritual de imantação e ligação com as entidades atuantes dentro, é claro, 

do verdadeiro cabalismo. (RIVAS NETO, 1996. P. 452). 

Nos componentes que Faivre (1994) considera relativos, Prática da 

Concordância e Transmissão, ambos são encontrados também nessa Umbanda 

Esotérica. Na Prática da Concordância, isto é, descobrir nas diferenças (culturais), “o 

tronco vívido e escondido do qual as tradições particulares seriam apenas ramos 

visíveis”
60

, é representado tanto pelos escritos de Rivas Neto (1996), quanto de Matta e 

Silva (2013) pela importância da Umbanda como sendo “A LEI” ou “RELIGIÃO 

ORIGINAL”, “ELO VIVENTE”, como citado anteriormente, uma religião presente em 

tempos “remotos” de culturas outras. 

A transmissão, isto é, transmitir o saber oculto numa relação vertical entre 

mestre discípulo, é o mesmo ressaltado na O.I.C.D. e suas iniciações, ou os graus de 

sacerdócio. O dirigente antes de iniciar os rituais, anuncia qual é o seu grau de 

parentesco em relação aos seus “mestres”, no caso analisado: “filha de Arapiaga e neta 

de Yapacani”, esses por sua vez têm seus respectivos posicionamentos na hierarquia da 

iniciação na Umbanda. Segundo Rivas Neto (1996) entende-se iniciação por 

“DESPERTAR GRADATIVO E ORDENADO DA CONSCIENCA DO SER 
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ESPIRITUAL” (Id. P.509), ou seja, iniciar-se é percorrer um caminho de entendimento 

cada vez maior, tanto “de si mesmo”, quanto “daquilo que nos cerca” (natureza, 

sociedade, culturas, etc.). Na O.I.C.D. o processo de iniciação é dividido em três fases: 

1ª Autoconhecimento; 2ª Conhecimento do meio e de Outras Consciências; 3ª Conhecimento 

da Consciência Cósmica (Id. P. 509)
61

. Quem alcança o último nível, torna-se “Mestre de 

Iniciação de 7º Grau do 3º Ciclo”.  

A iniciação é característica basilar na O.I.C.D. por exemplo, quem recepciona 

aqueles que chegam até o recinto, é alguém de grau de iniciação menor. Os espaços 

físicos do templo são restritos aos visitantes, apenas os iniciados podem frequentá-los. 

Para adentrar o templo principal (nos dias de rituais públicos), é aguardado o momento 

propício, após um ambiente “já preparado” pelos iniciados.  O espaço destinado aos 

não-iniciados é o “espaço de convivência”, não é visto “com bons olhos” os não-

iniciados que perambulam por esses outros espaços. Em suma, existe uma distinção e 

divisão clara entre o espaço destinado aos iniciados, e aos não-iniciados. 

Para fim dessas “comparações iniciáticas”, cabe analisar o nome da instituição: 

Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. O termo “Ordem Iniciática” como ele mesmo 

sugere, diz respeito aos processos de iniciação presentes nessa forma de praticar 

Umbanda, no intuito de direcionar o “candidato à iniciação” num conhecimento mais 

profundo dessa religião: 

A UMBANDA INICIÁTICA ou ESOTÉRICA é inviável em seus conceitos de âmbito 

metafísico e oculto, mas realmente oportuna na separação do joio e trigo que se 

infiltram nesses ditos TERREIROS DE UMBANDA POPULAR. É essa, no momento 

uma das principais contribuições da UMBANDA ESOTÉRICA, ou seja, a de selecionar 

os futuros e reais CONDUTORES DE UMBANDA. (Id. P. 502) 

 

Já o termo: “Cruzeiro Divino”, faz alusão ao nome “Terra de Santa Cruz” (um 

dos primeiros nomes do Brasil). Para Rivas Neto (Op. Cit.) esse é um nome “vibrado e 

sagrado”:  

(...) para os profanos ficou sendo devido à abundancia da madeira chamada “Pau-

Brasil”. É óbvio que o sinônimo era, é e será BARATZIL- a TERRA DA SANTA 

CRUZ, a TERRA DO CRUZEIRO DIVINO. (Id. P. 117). 
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Arrematando os apontamentos iniciáticos e esotéricos da O.I.C.D. é lúcido 

ressaltar que a iniciação está presente, também, em cultos e religiões outras do Brasil, 

como por exemplo, em outras linhas de Umbanda, no Candomblé, no Catolicismo, na 

Ayahuasca, etc. não obstante, o mesmo pode ser dito dos outros componentes 

ressaltados por Faivre (1994): 

  (...) os seis componentes que Faivre elenca como características básicas do que ele 

chama “pensamento esotérico” (as correspondências; a concepção da natureza como um 

ser vivo; a imaginação ativa e as mediações; a experiência de transmutação; a 

concordância, ou comparabilidade; e a ênfase na transmissão de mestre a discípulo) não 

estão muito distantes dos parâmetros iniciáticos presentes no xamanismo indígena e nas 

religiões de matriz africana, tradições espirituais muito vivas na América Latina em 

geral e no Brasil em particular. (CARVALHO, 2006. P. 4) 

Dessa maneira, os procedimentos rituais, iniciáticos e mágicos, que ocorrem nos 

meandros da O.I.C.D. ou nas explicações de Rivas Neto, não constituem 

necessariamente uma “novidade” ou até mesmo, algo que “não existia na cultura 

brasileira”. Porém as bases explicativas, elucidativas, e referencia livresca que os 

adeptos utilizam, estão fundamentadas num “intercambio cultural” que se entrelaça para 

além da “cosmogonia” Ocidental.  

 

3.6 Conclusão: 

O Esoterismo Ocidental Moderno, como forma de pensar os atuais grupos, 

associações, escolas, seitas, ordens, etc. que lançam mão de processos iniciáticos, 

ocultos, mágicos, entre outros, demonstram tanto nacionalmente, quanto regionalmente 

(Brasília) a sua pluralidade e disseminação. Tais instituições, advém em momentos 

diferenciados na historicidade brasileira, seja no século XVIII, ou na contracultura da 

Nova Era (século XX). Brasília, com seu “ar místico” incorpora essa diversidade de 

seitas e doutrinas, que aqui encontram terreno fértil. 

A Umbanda por sua vez, na busca pela sua institucionalização ou nas análises de 

pesquisadores vários, é constituída e caracterizada pela “pluralidade de suas análises” e 

concepções variadas. Portanto, é pelo seu caráter rizomático, que se torna possível 

compreender suas “características gerais”. Essas por sua vez, dizem respeito às 

particularidades de cada terreiro, casa, roça, centro, tenda... 
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Em se tratando de particularidades, em meio a essas tantas repetições do termo 

“pluralidade”, encontra-se a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, como uma das 

principais correntes da chamada Umbanda Esotérica. 

A O.I.C.D. em Brasília reproduz em sua liturgia, um discurso Mágico, Iniciático, 

contemplativo, etc. de correntes mágicas, doutrinárias, filosóficas, entre outras, 

presentes tanto nas manifestações europeias de séculos passados, quanto das culturas 

orientais antigas, seculares, milenares, etc.  

A presença dessa linha de Umbanda em Brasília encontra um público “disposto” 

a compreendê-la, vivenciá-la, iniciar-se talvez, ou simplesmente utilizar desse 

esoterismo para resolver seus problemas de ordem pessoal. Afinal de contas, esse 

“esoterismo” da O.I.C.D. lança mão de talismãs, incensos, “banhos”, plantas 

específicas, sinais riscados, metais, pedras, etc. que juntos, formam uma gama de 

artifícios variados, a que o indivíduo recorre sem deixar um segundo sequer de “praticar 

Umbanda”. Muito pelo contrário, na Umbanda Esotérica esses artifícios que a priori são 

“de culturas diferentes” encontram suas justificativas, explicações, ligações e 

legitimidade, nas bases teóricas que caracterizam essa modalidade de Umbanda. 

A forma como a O.I.C.D. “dialoga” com o “Esoterismo Moderno”, não é de 

forma subjetiva ou indireta, isto é, os formadores, dirigentes, mestres, entre outros, que 

assumem papéis fundamentais na Umbanda Esotérica, não utilizam esses elementos sem 

antes tecer sobre eles extensas explicações e legitima-los à luz de seus teóricos, no caso 

analisado: Matta e Silva e Rivas Neto.  

Os “teóricos esotéricos da Umbanda” encontram nas “construções simbólicas” 

(GEERTZ, 2013) de culturas outras, possibilidades de lhes combinar, reinterpretar e 

comparar diferentes elementos simbólicos para deles extrair uma “síntese”, um 

“conhecimento uno”. A Umbanda Esotérica é uma das possibilidades de compreender 

esse “conhecimento uno”. O que significa dizer que, através dela o “iniciado” 

compreenderá dos “mistérios do mundo”: a parcela que essa Umbanda revelou, seja 

através da iniciação em seus ritos, ou através de sua Faculdade Teológica.  
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