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RESUMO 

 
Obreiros de Aruanda é um vídeo documentário de 15 minutos sobre a religião 

Umbanda, enfocando principalmente a relação de seus participantes com ela. 

Foram entrevistadas quatro pessoas, sendo três delas chefes de terreiro e uma 

participante. Três terreiros foram escolhidos para a captação de imagens, a 

Tenda Umbandista Estrela dos Obreiros de Oxalá, o Grupo Fraternidade Luz 

do Caminho e a Tenda Umbandista Estrela Guia, todos em Vila Velha, Espírito 

Santo. Os entrevistados foram questionados sobre suas experiências nos 

terreiros, o preconceito, a divulgação da religião e o que a Umbanda significava 

na vida de cada um. Não há locução, os próprios personagens costuram o 

enredo do documentário. A gravação das entrevistas foi realizada dentro do 

terreiro que eles frequentam, onde também foram feitas as imagens das giras. 

Para a realização do trabalho utilizamos a pesquisa bibliográfica, entrevistas 

em profundidade e a observação participante.   
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1. Introdução 
 
Assim como Sílvio Da-Rin, acreditamos que o documentário é uma 

representação de algum aspecto do mundo histórico. E neste trabalho 

procuramos representar através de um documentário audiovisual, o que é a 

religião Umbanda. 

O primeiro fator que nos estimulou a desenvolver o trabalho sobre Umbanda foi 

à realização de uma pesquisa de campo experimental para disciplina de 

Antropologia, no 5º período do Curso de Jornalismo. Na realização da pesquisa 

deveríamos escolher um grupo da sociedade que não conhecíamos, e a 

Umbanda era uma religião que nos despertava muita curiosidade. Por isso, 

fizemos várias visitas ao Terreiro Grupo Fraternidade Luz do Caminho, na 

Barra do Jucu, em Vila Velha.  

Quando tivemos a ideia de fazer esse trabalho conhecíamos muito pouco sobre 

essa religião, tudo o que sabíamos era influenciado pelo senso comum. Não 

sabíamos o que íamos encontrar e nem como deveríamos agir nos cultos 

religiosos.  

Após várias visitas, passamos a conhecer melhor a doutrina e seus seguidores 

e acabamos nos encantando com essa religião que tem como objetivo a 

caridade. Após a apresentação da pesquisa de campo, enxergamos uma 

distorção feita pela sociedade em relação a Umbanda e isso nos intrigou muito, 

pois nossas experiências com o terreiro Grupo Fraternidade Luz do Caminho 

foram muito diferentes das ideias negativas que ouvíamos sobre a religião. 

Como o assunto interessava a todos os componentes do grupo e tínhamos 

vontade de estudar mais a fundo o tema, resolvemos fazer um vídeo 

documentário sobre a Umbanda como trabalho de conclusão de curso.  

A Umbanda é uma religião relativamente recente. Os principais terreiros 

apareceram na década de 20, no Rio de Janeiro. Nos terreiros, além das 

referências ao espiritismo e às religiões africanas, é possível perceber 

elementos do Taoísmo, do Budismo Zen, do Hinduísmo, do Hermetismo, da 

Kaballah, do Cristianismo e da Alquimia.  



 

 

Desde o surgimento essa religião foi proibida e até hoje sofre com os rótulos 

negativos criados pela sociedade. Da mesma forma que passamos a perceber 

a Umbanda com mais naturalidade, gostaríamos de proporcionar isso também 

para as pessoas. Para Paulo Baroukh, o documentário audiovisual é 

modificador das concepções pré-determinadas criadas pela comunidade 

envolvida no assunto em que ele aborda. 

O documentário é uma poderosa ferramenta educacional, não só 
na transmissão do conhecimento como na formação da 
consciência crítica e fomentação de reflexão a respeito dos temas 
que apresenta. (BAROUKH, apud, FACUNDES; ZANDONADE, 
2003, p. 41) 

 

Adeptos da Umbanda nos disseram que religião não se entende, mas se sente. 

Acreditamos que o documentário audiovisual é a melhor forma de mostrarmos 

com muito mais realidade os rituais, os sentimentos e a fé de cada participante.  

Segundo Maria Tereza da Fonseca, professora de cinema na Universidade 

Metodista de Piracicaba, o gênero audiovisual pode proporcionar associações 

que levam aos sentidos e aos significados. 

O audiovisual é um meio eficaz na mediação do processo de 
apropriação do conhecimento, porque comporta em sua 
composição vários elementos de linguagem níveis. Assim, podem 
facilmente desencadear associações que levam aos sentidos e 
aos significados. (FONSECA, apud, FACUNDES; ZANDONADE, 
2003, p. 41) 

  

Não esperamos que esse trabalho mude a visão que as pessoas têm em 

relação Umbanda, seria muita pretensão. Pretendemos apenas expo-lá, de 

acordo com os participantes, e entender porque essa religião recente no Brasil 

sofre tanto preconceito. Para isso entrevistamos quatro umbandistas que 

possuem uma história de vida na religião e gravamos em três Terreiros, 

localizados em Vila Velha: Tenda Umbandista Estrela dos Obreiros de Oxalá, 

Grupo Fraternidade Luz do Caminho e Tenda Umbandista Estrela Guia.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA 

“A religião pertence a uma família de curiosos e às vezes embaraçantes 

conceitos que a gente compreende perfeitamente até querer defini-los” 

(BAUMAN,1998, p.205). A impossibilidade bem descrita por Bauman se aplica 

também, e principalmente, à religião Umbanda. Nesse trabalho não queremos 

definir essa religião e muito menos ousaríamos prendê-la em alguma categoria 

bem delineada. No entanto, para oferecer uma ideia geral sobre ela, vamos 

utilizar alguns conceitos básicos sobre sua história, desenvolvimento e 

principais doutrinas.  

Muito se fala sobre as verdadeiras raízes da Umbanda. Para o doutor em 

Antropologia e especialista em Cultura e Religiosidade Afro-brasileira, Vagner 

Gonçalves da Silva (2007), ao que tudo indica, ela teve início nas primeiras 

décadas do século XX, a partir da junção de religiões africanas, indígenas e o 

espiritismo. Os primeiros terreiros apareceram na década de 20, fundados por 

Zélio Fernandino de Morais. 

 

2.1. Origem 

Zélio nasceu em família de classe média do Rio de Janeiro e começou a sofrer 

“ataques” repentinos com 17 anos. A família, depois de interná-lo em um 

hospício e até levá-lo a sessões de exorcismo, procurou ajuda na Federação 

Kardecista de Niterói. Lá, Zélio incorporou um “Caboclo das sete 

encruzilhadas”, que o orientou a fundar uma nova igreja com o nome de “Tenda 

Nossa Senhora da Piedade”. (BONATTO, 2008, p.72).  

A Tenda era frequentada por curiosos e médiuns vindos do Kardecismo, do 

Candomblé e de diversas outras religiões, que incorporaram a Umbanda 

alguns dos rituais que já existiam em suas antigas religiões. Muitos desses 

médiuns, insatisfeitos com os caminhos que a tenda tomava montaram outras 

tendas com diferentes rituais (BONATTO, 2008). Segundo Vagner da Silva 

(2007) foi provavelmente por isso que, ainda hoje, não existe um ritual 

unificado na Umbanda.  



 

Rubem Saraceni dirige um terreiro em São Paulo e é autor de livros sobre a 

Umbanda e suas entidades. Ele defende que na Umbanda não há uma 

hierarquia uniforme, mas sim muitas hierarquias. 

A umbanda, desde o início, formou casas ou templos que foram 
formando novos sacerdotes. Algumas dessas casas formaram 
tantos sacerdotes, que surgiram federações e associações. Criou-
se em muitos Estados, federações ligadas às casas matrizes. Com 
essa estrutura a relação dos umbandistas entre si é bastante 
segmentada, por um não saber onde o outro está. (SARACENI, 
2008, apud, BONATTO,2008 p. 74) 

 

Cada sacerdote que fundou seu terreiro tem referências diferentes sobre 

espiritualidade, geralmente vindas de outras religiões ou crenças. Para Vagner 

da Silva (2007), por causa da sua origem Banta, a Umbanda tem a 

característica de ser uma religião aberta à incorporação de influências locais e 

de outras crenças. Nos terreiros de Umbanda, além das referências ao 

espiritismo e às religiões africanas, é possível perceber elementos do Taoísmo, 

do Budismo Zen, do Hinduísmo, do Hermetismo, da Kaballah, do Cristianismo 

e a Alquimia. Essa falta de um ritual ou panteão comum a todos os terreiros 

reflete o que disse Canclini sobre as culturas de fronteira. 

Hoje todas as culturas são de fronteira. Todas as artes se 
desenvolvem com relação a outras artes: o artesanato migra do 
campo para a cidade, os filmes, os vídeos e as canções que 
narram os acontecimentos de um povo são intercambiados com 
outros. Assim as culturas perdem a relação exclusiva com seu 
território, mas ganham em comunicação e conhecimento. 
(CANCLINI,1998 p.34) 

 

 

2.2. Entidades 

Nos centros, os médiuns incorporam espíritos na forma de arquétipos para que 

seja identificada a sua linha e seu campo de trabalho. Cada campo de trabalho 

tem uma linha e a Umbanda é composta de sete. De acordo com Vagner da 

Silva cada linha é dirigida por um Orixá principal. Abaixo dos Orixás estariam 

os Pretos-Velhos e Caboclos e, mais abaixo, os Exus e Pomba-giras. Eles 

seguiriam a ordem de elevação espiritual proposta pelo Kardecismo: quanto 



 

mais evoluído o espírito, mais luz ele tem e mais distante do plano carnal ele 

está (SILVA, 2007).  

Rubem Saraceni, em seu terreiro Pai Benedito de Aruanda, aplica a teoria em 

que cada uma das sete linhas de irradiação está manifestada em um desses 

graus: Caboclo, Preto-Velho, Baiano, Marinheiro, Criança (Erê), Exu e Pomba- 

gira. 

Outra explicação é a de Flora Bonatto, segundo ela na estrutura geral da 

Umbanda temos “Olorum e suas sete linhas de manifestação: Fé, Amor, 

Conhecimento, Justiça, Lei, Evolução e Geração.” (BONATTO, 2008, p.73) 

Para definir melhor as principais entidades manifestadas nos terreiros de 

Umbanda vamos utilizar os conceitos de Vagner da Silva. 

Os Caboclos representam os índios brasileiros, os “donos da 
terra”. Quando baixam nos terreiros usam cocar de penas, 
dançam, fumam charutos e bebem cerveja ou vinho. Geralmente 
falam em Português antigo ou em uma língua incompreensível que 
seria sua língua nativa. Uma variação do Caboclo é o Boiadeiro, 
que também representa a imagem do nativo brasileira. (SILVA, 
2007, p.40) 

 

O Preto-Velho, quando incorporado em um médium, se mostra como espírito 

de negros escravos idosos. Por essa razão, geralmente andam curvados e com 

as mãos nas costas. Eles bebem café preto e fumam cigarro de palha e são 

conhecidos por combater doenças e afastar energias negativas. 

Abaixo dessas entidades em elevação espiritual estão os Exus. Eles são 

considerados guardiões dos terreiros. Por não serem tão iluminados estão mais 

“presos à carne”, mais próximos do mundo carnal e, portanto mais 

familiarizados com as paixões humanas, como a raiva, a inveja e a luxúria.  

Os exus foram demonizados pelo cristianismo na época da colonização e isso 

lhes rendeu um estigma ruim que se revela em sua imagem atual: corpo 

vermelho, chifres e tridente. Quando ele baixa no terreiro fala com voz grossa, 

dá gargalhada e usa expressões de baixo calão. A Pomba-gira, grosso modo, é 

a versão feminina do Exu e geralmente se apresenta como prostituta. 



 

2.3. O mito do Exu 

Durante a produção e as entrevistas feitas para o trabalho o que percebemos 

sobre a definição do exu é uma idéia totalmente contrária a demonização 

criada pela sociedade. Os exus e pomba- giras estão mais próximos de nós, 

por estarem mais próximos no mundo carnal e familiarizados com as nossas 

paixões, por isso, alguns umbandistas dizem que eles falam a mesma língua 

que nós.  

Segundo Reginaldo Prandi é comum as pessoas procurarem os exus e pomba-

giras para solucionar problemas relacionados a fracassos e desejos da vida 

amorosa e da sexualidade, além de inúmeros outros que envolvem situações 

de aflição.   

Estudar os cultos da Pomba-gira permite-nos entender algo das 
aspirações e frustrações de largas parcelas da população que 
estão muito distantes de um código de ética e moralidade 
embasado em valores da tradição ocidental cristã. Pois para Dona 
Pomba-gira qualquer desejo pode ser atendido: não há limites 
para a fantasia humana. (PRANDI,1996, p.140) 

 

Deusalina Bitencourt, que recebe a entidade chefe do terreiro Grupo 

Fraternidade Luz do Caminho, localizado na Barra do Jucu, Vila Velha, 

considera que o exu é mal interpretado e o vê como o grande guardião da 

Umbanda. “Acho que os exus são como a vida. A gente precisa de alguém 

para limpar o nosso lixo” (BITENCOURT, 2010). A umbandista Ana Cristina 

Givigi acredita que quando se fala em preconceito contra exu se fala de 

preconceito com o próprio ser humano porque “ele representa aquilo que nós 

temos dentro de nós muito humano, muito energeticamente negativo, ligado a 

terra”. (GIVIGI, 2010)  

Percebemos a partir das entrevistas e do contato que tivemos com a religião, 

que o exu e a pomba-gira nada mais são que entidades como as outras e que 

exercem um papel de guardiões nos terreiros. Lísias Negrão explica isso, para 

ela os umbandistas não se importam com a forma de agir da entidade ou de 

onde ela veio, mas sim a eficácia de seus aconselhamentos. 

 



 

Não importa que sejam eles sérios como os caboclos, dóceis 
como os pretos-velhos, inocentes e bem humorados como as 
crianças, assustadores como os exus, desbocados e folgazões 
como os baianos, ébrios como os marinheiros e zés-pilintras ou 
mesmo sensuais e provocantes como as pomba-giras. O 
importante é sua eficácia, não a qualidade moral do guia ou de 
seu aconselhamento. (NEGRÃO, 1993, p. 115) 

 

2.4. Umbanda na Mídia  

Outro fator que nos instigou a fazer um documentário sobre a Umbanda foram 

os questionamentos que surgiram, durante a pesquisa de campo no 5° período, 

sobre como a umbanda é retratada na mídia. Por mais que o documentário não 

tenha esse objetivo, é preciso entender porque a religião raramente aparece na 

mídia. E porque nas poucas vezes em que é publicada, são utilizados termos 

pejorativos como: ex-macumbeiro, rituais de magia negra, seita demoníaca, 

entre outras expressões. Como encontramos na nota “Ex macumbeiro em noite 

de milagres”, na coluna de religião do jornal A Tribuna, do dia oito de maio de 

2009. A nota refere-se a um pastor da “Igreja Cristo Verdade Que Liberta” 

como ex-macumbeiro. (A TRIBUNA, 2009) 

Para explicar a cobertura distorcida sobre a Umbanda e porque raramente ela 

é exposta na mídia, primeiro é preciso entender como é o processo de 

produção da notícia e quais são os critérios de noticiabilidade. Além de 

conhecer o processo histórico de opressão e preconceito desde o surgimento 

da Umbanda. Segundo a teoria do Gatekeeper as notícias antes de serem 

publicadas passam por um filtro.  

O processo de produção da informação passa por uma série de 
escolhas onde o fluxo de notícias é filtrado e tem que passar por 
diversos portões (gates).  O jornalista seleciona se uma notícia 
vai entrar ou não. (WHITE, 1993, p.143) 
 
 
 

As empresas do campo do jornalismo sofrem a pressão na hora do fechamento 

do jornal e são obrigadas a elaborar estratégias para dar conta da matéria 

principal, as notícias. A produção acontece, desde a captação do 

acontecimento, passando pela edição até a apresentação. Elas são 



 

selecionadas através de alguns critérios, o valor notícia, que vão determinar 

quais acontecimentos são suficientemente interessantes.   

Para Wolf (1985) esses critérios surgem a partir de dois fatores: a importância 

e o interesse da notícia. Estes podem acontecer de acordo com o nível 

hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável. Por 

exemplo, quanto mais a notícia se tratar de um país importante mais provável é 

de ser publicada. Outro fator é o impacto sobre a nação e sobre o interesse 

nacional, quanto mais próximo geograficamente do público, maior o interesse. 

Segundo Gans (1980) a qualidade da história também é outro critério, esses 

podem ser de ação, a notícia fica melhor com ilustrações, ritmo, o caráter 

exaustivo, a clareza da linguagem e o equilíbrio do conjunto. Ele ainda afirma 

que existe um aspecto de proteção das notícias, ou seja, não são publicados 

fatos, cuja cobertura possa provocar traumas ou ansiedade no público ou ferir a 

sensibilidade e os gostos. 

Já para Mário Erbolato (2002) as notícias são selecionadas por critérios como: 

proximidade, característica de todas as notícias locais; raridade, o que foge da 

rotina é interessante; importância, esta cabe ao editor (jornalista) avaliar entre 

várias matérias, qual a mais importante e seleciona-lá; utilidade, há na 

imprensa, seções aparentemente sem muito valor, mas que são procuradas 

pelos leitores, quando necessitam de  informações nela  inseridas; interesse 

humano, pois é importante falar do próprio homem, que participa do que 

acontece.   

Mas será que a religião Umbanda não proporciona notícias referentes aos 

critérios de noticiabilidade? Os terreiros não estão próximos as pessoas?  Não 

proporcionam assuntos raros? Não despertam interesse nos leitores? Não 

possuem interesse humano? Conhecendo os critérios de noticiabilidade 

percebe-se que a religião Umbanda se encaixa neles. 

Luiz Mota (1995) diz que a notícia é um produto gerado por um processo 

historicamente condicionado, com contexto social da produção e suas relações 

organizacionais, econômicas e culturais. O que se percebe nessa sociedade é 

uma falta de conhecimento sobre a religião Umbanda e muitas vezes um 



 

preconceito, gerado desde o surgimento das religiões afro-brasileiras, que será 

explicado mais a frente.  

 

2.5. Religião brasileira 

A forma como a Umbanda se relaciona com seus praticantes diz muito sobre a 

maneira como o povo brasileiro lida com suas questões espirituais. “Somos 

fiéis devotos de santos e também cavalos de santo de orixás, e com cada um 

deles nos entendemos muito bem” (DAMATTA, 1998, p.115). Essas 

experiências religiosas são complementares entre si e nunca excludentes. 

Pedro Oliveira (1977) explica que quando o indivíduo circula livremente entre 

diferentes agências religiosas, ele supre-se de bens religiosos para suas 

necessidades cotidianas.  

É o caso de muitas pessoas que são devotas de Nossa Senhora 
Aparecida, mas que não perdem a crença de um missionário 
petencostal e que freqüentam regularmente um terreiro em busca 
de proteção contra os males da vida. (OLIVEIRA, 1977, p.561) 

 
 

O documentário Santo Forte (1999), de Eduardo Coutinho, que mostra a 

religiosidade na favela, expressa bem essa realidade. Taninha, um dos 

entrevistados, é médium de um terreiro, porém quando indagado sobre qual 

religião ele era adepto, se declarou católico. “Eu digo que sou Católico 

Apostólico Romano, mas eu acho que todo mundo precisa ter um protetor na 

vida seja em qualquer religião. Eu tenho muitos espíritos que me defendem.” 

(TANINHA apud COUTINHO, 1999)1. 

Para Prandi “até hoje o catolicismo é uma máscara usada nas religiões afro-

brasileiras, máscara que evidentemente as esconde também dos 

recenseamentos" (PRANDI apud TOGNOLLI, 2007, p.1). Segundo Pedro 

Oliveira “religião declarada não é a religião praticada e muitos boletins são 

                                                 
1
 Trecho retirado do documentário Santo Forte (1999) de Eduardo Coutinho 



 

incorretamente preenchidos ou mesmo os dados são irreais” (OLIVEIRA, 

1977).  

No senso do IBGE (IBGE apud, TOGNOLLI, 2007) no ano 2000, por exemplo, 

apenas 0,3 % da população se declararam seguidores das religiões 

consideradas tradicionais africanas, onde se encaixam na pesquisa o 

Candomblé e a Umbanda.  

A matéria “A nova cara da Umbanda” da revista Galileu faz a pergunta “dá para 

manter fiéis tão infiéis” (2007). Segundo o IBGE na década de 1990 a 

Umbanda tinha 542 mil adeptos, já em 2000 o número passou para 432 mil. A 

matéria contesta os dados e relata que a década de 90 foi o auge das 

perseguições dos neopentescostais à Umbanda.  

Antes da realização do trabalho considerávamos que os umbandistas não se 

declaravam umbandistas devido ao preconceito, e para nós esse preconceito 

era reforçado pela fato da religião não ter como pretensão se divulgar e 

converter ou agregar pessoas. Rubem Saraceni explica que essa não é a 

função dos terreiros.  

Quando entenderem o que a Umbanda faz, entenderão porque 
não adota a conversão. Quem precisa ser ajudado que venha, 
depois volte para a sua igreja, não tem problema. A Umbanda, 
diferente de outras religiões, não faz conversão. (SARACENI, 
2008,apud, BONATTO, 2008, p. 74) 

 

Terezinha dos Santos, médium que recebe a chefia espiritual do Terreiro 

Tenda Umbandista Estrela Guia, localizado em Vila Velha, compara a escolha 

de se participar de uma religião com a vida, que para ela é um livre arbítrio. 

“Não falo que você tem que ir pro centro. Não faço a cabeça de ninguém, cada 

um faz o que tem vontade” (SANTOS, 2010). 

A Antropóloga e umbandista, Ana Cristina Givigi vê a religião como uma 

síntese cósmica, ordenada pelo plano astral para receber qualquer espírito. 

“Seria incoerente se uma religião ordenada pelo plano astral fizesse 

evangelismo, a umbanda quer se reconhecida para ser respeitada, não para 

encher os terreiros” (GIVIGI, 2010). 



 

2.6. O Estranho? 

Após conhecer bem a religião e as experiências de seus adeptos descobrimos 

que o preconceito não existe apenas pelo desconhecimento, mas também por 

um fator social. Para entender esse preconceito social primeiro é preciso 

compreender como a Umbanda surgiu socialmente e porque o seu hibridismo 

“incomoda tanta gente”. 

Muitos acham que a Umbanda é uma religião afro-brasileira, assim como o 

senso do IBGE, que a delimita como uma religião tradicional africana. Porém, 

ela é genuinamente brasileira, com algumas influências de religiões africanas, 

trazidas para o Brasil pelos escravos e já proibidas desde sua chegada. Devido 

ao preconceito e a proibição, os terreiros apareceram primeiro na periferia 

urbana, onde os escravos tinham maior liberdade de movimento.  

Os Vodus e Orixás foram justapostos com os santos católicos e o 
interior dos terreiros possuíam numerosos elementos católicos, 
incluindo estátuas de santos, enquanto os objetos religiosos 
africanos eram escondidos. As religiões afro-brasileiras eram 
proibidas, e os terreiros eram freqüentemente visitados pela 
polícia. (JENSEN, 2001, p.3) 

 

Mesmo com a abolição da escravatura e a separação da igreja do Estado, a 

república ainda proibia o espiritismo. A elite branca via os negros como uma 

desgraça ao caráter nacional. O kardecismo no Brasil surgiu abraçado pela 

classe média branca, com a participação de governantes. A religião fundada 

por Allan Kardec era menos estigmatizada do que as religiões afro-brasileiras. 

O governo republicano continuou perseguindo as organizações 
espíritas por causa da prática ilegal da medicina, mas apesar 
disso, muitos governadores estavam envolvidos com o movimento 
kardecista que era menos estigmatizado que o Espiritismo Afro-
brasileiro. Foi introduzida uma distinção entre baixo espiritismo que 
era relacionado com as religiões afro-brasileiras e a população 
negra do setor mais baixo e o alto espiritismo que estava 
relacionado ao Espiritismo Kardecista e a população branca dos 
setores mais altos. (NEGRÃO apud JENSEN, 2001, p.4) 

 

O código penal de 1890 não considerava o espiritismo como religião e o tornou 

caso de polícia. Não interessava se o indivíduo era Kardecista ou Umbandista, 



 

praticar espiritismo era um crime punido com detenção de 1 a 6 meses. O 

artigo 157 também previa multa de até 500 mil réis (ARRIBAS, 2008). Em 

1930, na época do Estado Novo no Brasil, havia forte repressão policial contra 

as religiões afro-brasileiras. Nessa época, vários terreiros foram fechados e 

seus líderes, punidos. Isso fez com que os frequentadores buscassem lugares 

mais afastados para estabelecerem os terreiros.  

Numa tentativa de acabar com o “baixo espiritismo”, o governo Vargas 

implantou uma lei que estabelecia que os terreiros espíritas (Kardecistas) 

deveriam ter um alvará de funcionamento, concedidos pelas delegacias de 

polícia. Para conseguir o alvará os Umbandistas se declaravam como espíritas, 

que eram vistos como do “alto espiritismo”. (SAMPAIO, 2007). A necessidade 

da sociedade de excluir e isolar o que eles achavam “estranho” é bem exposta 

por Zygmunt Bauman.  

Aniquilar os estranhos devorando-os e depois metabolicamente, 
transformando-os num tecido indistinguível do que já havia. Era 
esta a estratégia da assimilação: tornar a diferença semelhante: 
abafar as distinções culturais ou lingüísticas: proibir todas as 
tradições e lealdades, exceto as destinadas a alimentar a 
conformidade com a ordem nova e que tudo abarca: promover e 
reforçar uma medida e só uma, para a conformidade.[...] Essa era 
a estratégia da exclusão- confinar estranhos dentro de paredes 
visíveis dos guetos, ou através das invisíveis, mas não menos 
tangíveis, [...] “purificar”- expulsar os estranhos para além das 
fronteiras do território administrado ou administrável; ou, quando 
nenhuma da duas medidas fosse factível, destruir fisicamente os 
estranhos. (BAUMAN, 1998, p. 28- 29) 

 

Por todos esses fatores o preconceito em relação a Umbanda advêm de um 

preconceito histórico, social e cultural. Givigi acredita que:  

Pela Umbanda ser uma religião praticada originalmente por 
negros, faz com que o preconceito se avolume, por conta do 
terrível racismo brasileiro, vestido de miscigenação. [...] O 
preconceito em relação a umbanda é um preconceito  social, que 
é transposto para a religião, e ai vira uma lambança. Que é falta 
de entendimento, uma perversidade de discriminação transposta 
para a religião, com incapacidade de compreensão, falta de 
entendimento, muitas vezes desconhecimento. (GIVIGI, 2010) 

  

A religião Umbanda não se encaixa nos padrões descritos pelas religiões 

dominantes na sociedade. Ela é híbrida e segundo DaMatta (1998) não tem um 



 

ritual unificado e possui uma teologia aberta a muitas variações. Esse seria 

mais um dos motivos de sua exclusão na sociedade e consequentemente na 

mídia. 

Cada terreiro tem um ritual diferente. Alguns possuem imagens, guias, 

tambores, roupas coloridas ou brancas, utilizam bebidas e fumam. Todas essas 

características dependem da linha da chefia da casa. Portanto, é impossível 

estabelecer uma regra para cada um deles.  

O andamento das giras, por exemplo, acontece de acordo com as 

necessidades das pessoas que vão aos terreiros em busca de auxílio. Também 

não existe um padrão na utilização de pontos cantados e na ordem dos 

acontecimentos nas giras.  

Cada vez que visitamos os terreiros as giras ocorriam de forma diferente, não 

era possível saber o momento do descarrego, ou quantas pessoas receberiam 

o passe por vez. Alguns centros estão voltados para o esoterismo, outros 

estabelecem um dia certo para as giras de esquerda ou direita, em um o 

terreiro é de terra, no outro é de piso.  

O fato de vivermos em uma sociedade pós-moderna que preza e busca sempre 

a pureza (BAUMAN, 1998) nos leva a rejeitar o “estranho”, aquilo que não é 

uma coisa nem outra, que não tem classificação. A Umbanda, por ser uma 

religião híbrida se encaixa nesse perfil.  

Os estranhos exalaram incerteza onde a certeza e a clareza 
deviam ter imperado. Na ordem harmoniosa e racional prestes a 
ser constituída não havia nenhum espaço – não poderia haver 
nenhum espaço – para os „nem uma coisa nem outra‟, para os que 
se sentam escarranchados, para os cognitivamente ambivalentes 
(BAUMAN, 1998, p. 28). 

 

Bauman explica esse preconceito, como a busca da sociedade em excluir o 

“diferente”, “preservar a ordem” e a “pureza”. Para ele a sujeira está ligada a 

desordem e a luta contra esta emerge como uma característica universal do 

seres humanos. Ser puro é ter um lugar certo no mundo, estar dentro da 

ordem.  



 

Uma situação em que cada coisa se acha em seu justo lugar e em 

nenhum outro. [...] Há, porém, coisas para as quais o “lugar certo” 

não foi reservado em qualquer fragmento da ordem preparada 
pelo homem. Elas ficam “fora do lugar” em toda a parte, isto é, em 
todos os lugares para os quais o modelo da pureza tem sido 
destinado. O mundo dos que procuram a pureza é simplesmente 
pequeno demais para acomodá-las. Ele não será suficiente para 
mudá-las para outro lugar: será preciso livrar-se delas uma vez por 
todas- queimá-las, envenená-las, despedaçá-las, passá-las a fio 
de espada. (BAUMAN, 1998, p.14)  

 

Nesse desejo de se preservar a “ordem” e a “pureza” a sociedade pós- 

moderna tenta banir o “estranho”. “O umbandista quer ter direito ao seu 

emprego e dizer que é umbandista, quer ter direito a passar na rua e não ter os 

terreiros queimados. [...] Nós queremos ser respeitados constitucionalmente.” 

(GIVIGI, 2010) 

 

2.7. Documentário 

Vertov defendia que o documentário é uma filmagem que “mostra as pessoas 

sem máscara, para captá-las através do olho da câmera em um momento em 

que elas não representam, para ler com o aparelho de filmagem seus 

pensamentos nus.” (VERTOV, 1971, apud DA-RIN, 2006, p.147). Neste 

trabalho pretendemos como Vertov, “tornar visível o invisível”, mostrar aquilo 

que não vemos no dia-a-dia nas matérias de jornais e revistas, talvez por não 

existirem matérias sobre isso. 

O vídeo documentário é o melhor meio para disseminar nosso objetivo, que é 

mostrar a Umbanda a partir das experiências dos seguidores da religião. 

Pretendemos tornar a Umbanda visível, para assim tentar diminuir a visão 

distorcida criada pela sociedade em relação a ela.  

Acreditamos que através do vídeo poderemos atingir um maior número de 

pessoas com o nosso trabalho. É possível expressar como é uma religião com 

as palavras, mas através do olho da câmera podemos exprimir com muito mais 

emoção os rituais, os sentimentos e a fé de cada participante. 



 

Ao estudar o documentário esbarramos na dificuldade de definir o conceito do 

gênero, bem como, seu tempo de existência. Por não ter o campo delimitado e, 

portanto, não possuir fronteiras, o documentário, é por alguns estudiosos do 

meio, questionado como gênero audiovisual. 

Não existe isso que se chama documentário – esteja este termo 
designando um tipo de material, um gênero, uma abordagem ou 
um conjunto de técnicas. Esta afirmação deve ser 
incessantemente recolocada, apesar da bem visível existência de 
uma tradição do documentário. (MINHA-HA, apud DA-RIN, 2006, 
p. 17) 

 

Neste trabalho não temos a intenção de definir o documentário e nem 

levaremos a frente os debates a respeito do documentário, ser ou não, um 

gênero audiovisual. Partiremos do conceito desenvolvido por Bill Nichols, e 

pelos autores que tem essa mesma concepção. 

A definição de “Documentário” não é mais fácil do que a de “amor” 
ou de “cultura”. Seu significado não pode ser reduzido a um 
verbete de dicionário. [...] Não é uma definição completa em si 
mesma que possa ser abarcado em um enunciado [...] A definição 
de “documentário” é sempre relativa ou comparativa. [...] O 
documentário defini-se pelo contraste com filme de ficção ou filme 
experimental e de vanguarda. (NICHOLS, 2005, P. 47) 

 

 

2.8. Então é tudo verdade? 

Historicamente o cinema começou com uma filmagem documental, registrada 

pelos irmãos Lumière, mostrando a saída dos operários de uma fábrica, ou da 

chegada de um trem a estação. Porém, o documentário não se limita ao 

conceito de “recorte da realidade”, expressão já utilizada em diversos textos, 

visto que toda imagem traz a subjetividade de quem filma, escolhe os 

enquadramentos, a iluminação, a edição, dentre tantas outras atribuições que 

fazem parte de um documentário. 

Cada seleção que se faz é a expressão de um ponto de vista, quer 
o documentarista esteja disso consciente ou não. Cada plano 
oferece um determinado nível de envolvimento, quer isso tenha 
sido ou não deliberadamente controlado pelo documentarista. 
(PENAFRIA, 2001, p.3) 



 

Muitos tendem a pensar que por ser um documentário ele está comprometido a 

mostrar a verdade absoluta do que esta sendo colocado diante da câmera.  

O cinema documentário esteve desde a sua origem, por volta dos 
anos 1920, envolvido em uma forte ideologia realista, em uma 
crença de que a imagem em movimento tinha uma função nobre a 
cumprir: a de representar o real. Se a relação entre a imagem e o 
real sempre foi uma questão presente para a ficção 
cinematográfica, ela foi fundamental para a invenção do 
documentário. (LINS, 2007, p. 227) 

 

Porém, o conceito de verdade no caso do áudio-visual é muito relativo. Quando 

gravamos o nível de intervenção na vida do personagem é muito grande. 

Vimos um exemplo disso na gravação do nosso vídeo. Muitas das coisas que 

nos foram faladas na pré-entrevista não foram repetidas na frente da câmera. E 

é impossível saber até que ponto nossa presença com a câmera nos dias de 

gira modificou o comportamento das pessoas que ali estavam. 

Diante da pergunta o que é documentário, somos levados a 
responder que são filmes que mostram/representam a realidade. 
Mas qual é, afinal, tal estatuto da representação? E em que 
constitui a relação com a realidade? O argumento que embasa a 
utopia da representação da realidade é falho e não se sustenta 
com firmeza. Por um lado, porque é palpável a presença da 
subjetividade em toda e qualquer enunciação, em toda articulação 
de linguagem. Por outro, porque não existem, inscritas no filme ou 
fora dele, marcas explícitas que garantam a presença de um real 
mais que perfeito, imanente e elevado ao estatuto de verdade 
absoluta. (BALTAR, 2004, p.152)  

 

E essa modificação da realidade acontece em vários níveis desde a produção 

até a edição final. Muito da nossa subjetividade é colocada a mostra na escolha 

dos personagens que fizeram parte do vídeo, ouvimos a história de várias 

pessoas, mas sem nenhum critério específico escolhemos as que nós julgamos 

serem as melhores histórias.  

Um dos principais momentos onde a realidade é modificada é na edição. 

Tínhamos quase quatro horas de entrevista e pouco mais de 11 minutos foram 

selecionados para o vídeo. Isso não quer dizer que as entrevistas foram ruins, 

muito pelo contrário, mas tivemos que escolher o que iria entrar e o que não 

seria usado. 



 

Os documentaristas saem e filmam eventos que afetam a vida de 
pessoas especificas. Eles filmam no lugar em que o evento ocorre 
com as pessoas que estão envolvidas. Então, eles montam o 
filme. [...] Poderia uma “verdadeira” representação dos fatos ser 
obtida por uma simples junção de toda a filmagem ou alguma 
formatação é necessária? Logo que o processo de formação 
começa, as questões éticas surgem. O evento é apresentado 
honestamente? Ele reflete de maneira precisa as percepções dos 
participantes? [...] Em geral, a montagem do documentário leva à 
distorção do evento. A finalidade de montagem do realizador 
frequentemente suplanta o material bruto. (DANCYNGER, 2007, p. 
338) 

  

Nesse processo de escolha a realidade foi mais uma vez alterada e a nossa 

verdade sobre os fatos foi novamente imposta. “As imagens de um 

documentário são impregnadas de realidade, mas não constituem por isso a 

verdade.” (BALTAR, 2004, p. 152) 

Nós acreditamos que tudo que aconteceu lá era verdade e que aquelas 

pessoas realmente receberam espíritos. Em nenhum momento pensamos em 

comprovar a história que cada um contou, se não acreditássemos no que 

diziam, não os teríamos entrevistado. Mas não temos a pretensão de que todos 

pensem da mesma forma.  

 

2.9. Realidade e Ficção  

A falta de fronteiras é apontada como uma das principais características desse 

gênero audiovisual, “se o documentário coubesse dentro de fronteiras fáceis de 

estabelecer, certamente não seria tão rico e fascinante em suas múltiplas 

manifestações” (DA-RIN, 2006, p. 15). E é inclusive essa falta de fronteiras que 

o aproxima de outros gêneros como a ficção. Mas como a linha é muito tênue 

entre esses dois gêneros nem sempre essas verdades são absolutas e nem as 

mentiras são tão impossíveis assim de acontecer. 

O público tende a tomar o documentário como uma representação 
da realidade, uma representação verdadeira da realidade, e isso 
dá ao documentarista uma responsabilidade grande de checar o 
máximo se o filme que o documentarista fez corresponde a 
realidade e não destorce aquela realidade. [...] O documentário é 
um filme, a avaliação depende do avaliador. (PADILHA, 2010) 



 

Quando fazemos um filme de ficção nos baseamos em culturas, histórias, 

pessoas, ou mesmo situações, que muitas vezes já foram vividas por alguém. 

Outras vezes também transmitem nossos medos ou desejos reais. “São filmes 

cujas verdades, ideias ou pontos de vista podemos adotar como nossos ou 

rejeitar.” (NICHOLS, 2005, p. 26). Para Manuela Penafria todos os filmes são 

documentais já que remetem a pontos de vista e diferentes formas de ver o 

mundo. 

Documentário e ficção são dois modos de documentar, de 
comentar o mundo. Retirar a componente documental dos filmes 
de ficção é retirar-lhes um componente essencial, mas também, 
podemos dizer que retirar ao documentário a sua parte ficcional é 
retirar-lhe uma componente essencial. (PENAFRIA, 2005, p. 4) 

 

Outro fator que os aproxima, é o fato de o documentário se utilizar dos mesmos 

recursos da ficção. “Tem personagens, cenários e locações, toda uma série de 

intervenções, da câmera, do entrevistador, do narrador, do montador, que 

„alteram‟ e modificam de forma significativa o mero „registro‟.” (BENTES, 2008. 

p.3). 

Opor o documentário à ficção é um erro, já que os dois são marcados por 

nuances e sobreposições (DA-RIN, 2006). “Todos os grandes filmes de ficção 

tendem ao documentário, como todos os grandes documentários tendem à 

ficção. [...] E quem opta a fundo por um, encontra necessariamente o outro no 

fim do caminho” (GODARD, 1985 apud DA-RIN, 2006, p.17). 

Porém, obviamente algumas diferenças devem ser estabelecidas. Como, por 

exemplo, a relação com os atores. Diferente do diretor de ficção que dirige os 

atores em cena, o documentarista não constrói os personagens nem mostra 

como ele deve se expressar. 

 

2.10. Atores sociais 

Os personagens do documentário são chamados de atores sociais. Sobre eles 

o diretor não tem qualquer controle na “atuação”. Lidamos com pessoas que 

nos confiam a suas histórias, percepções e particularidades, isso nos remete 



 

também a uma questão ética, já que essas pessoas têm o direito de saber as 

conseqüências da sua participação no trabalho, bem como, o uso que será 

feito de suas declarações. 

E se o convite for não para atuarmos num filme, mas para 
estarmos no filme, para sermos nós mesmos o filme? O que os 
outros pensarão de nós? Como nos julgarão? Que aspectos da 
nossa vida podem ser revelados que não previmos? [...] Essas 
perguntas têm várias respostas [...] Elas fazem recair uma parcela 
de responsabilidade diferente sobre os cineastas que pretendem 
representar os outros ao em vez de retratar personagens 
inventados por eles mesmos. (NICHOLS, 2005, p.32) 

   

Nichols faz uma análise dessa relação diretor x ator social, propondo uma série 

de indagações sobre a responsabilidade do documentarista em relação ao 

efeito que o documentário terá na vida das pessoas retratadas. “Os cineastas 

que têm a intenção de representar pessoas que não conhecem, mas que 

tipificam ou detêm um conhecimento especial de um problema ou assunto de 

interesse, correm o risco de explorá-las” (NICHOLS, 2005, p.36)  

Todas as indagações feitas por Nichols são muito pertinentes ao nosso 

documentário. Durante nossas pesquisas sobre a Umbanda percebemos que o 

desconhecimento sobre ela é um dos fatores que gera o preconceito, esse 

desconhecimento citado diz respeito a conhecer a religião de verdade, não 

sobre o que o senso comum tem a dizer sobre a Umbanda. E esse preconceito 

faz com que vários umbandistas escondam da família, amigos e colegas de 

trabalho sua religião, temendo retaliações. 

Durante as gravações fomos várias vezes interpeladas pelos participantes da 

Umbanda sobre o que seria feito daquelas imagens que estávamos fazendo, se 

elas iriam pra televisão, ou mesmo por pedidos para que os seus rostos não 

fossem gravados. 

No processo de produção e escolha dos personagens que seriam 

entrevistados, tivemos dificuldades por estarmos lidando com um tema que 

muitas vezes é esquecido pela mídia, e quando lembrado, tratado 

levianamente. Antes de qualquer entrevista tínhamos que ganhar a confiança 



 

das pessoas, mostrar a seriedade com a qual estávamos tratando o tema para 

assim garantir que faríamos o melhor uso de suas declarações.       

O grau de mudança de comportamento e personalidade nas 
pessoas, durante a filmagem, pode introduzir um elemento de 
ficção no processo do documentário. Inibição e modificações de 
comportamento podem se tornar uma deturpação, ou distorção, 
em um sentido, mas também documentam como o ato de filmar 
altera a realidade que pretende representar. (NICHOLS, 2005, p. 
31) 

 

 

2.11. Modos de representação 

Bill Nichols, um dos teóricos que mais contribuíram para o estudo do vídeo 

documentário, sintetizou seis modos de representação: O expositivo, 

observativo, participativo, poético, performático e reflexivo. 

Cada modo compreende exemplos que podemos identificar como 
protótipos ou modelos: eles parecem expressar de maneira 
exemplar as características mais peculiares de cada modo. Não 
podem ser copiados, mas podem ser emulados quando outros 
cineastas, com outras vozes, tentam representar aspectos do 
mundo histórico de seus próprios pontos de vista distintos. 
(NICHOLS, 2005, p. 135-136) 

    

O modo expositivo seria o documentário clássico. Imagens passando e o 

comentário sendo feito por off ou letreiro. A lógica do documentário depende 

dessa narração, as imagens têm um papel secundário, servindo apenas para 

reforçar o que esta sendo dito. Desse modo o documentário fica muito parecido 

com as matérias jornalísticas. 

No modelo observativo não há qualquer tipo de intervenção do diretor ou da 

equipe técnica, nem o uso de roteiros, encenação, entrevista ou off. O diretor 

apenas observa o que acontece na frente das câmeras, na busca da verdade 

absoluta. Muitos dos diretores defendem a não edição do material gravado, 

pois isso implicaria em interferir na realidade das pessoas. 

Já o modo reflexivo é uma resposta aos que duvidavam do documentário como 

representação objetiva do mundo. Os filmes mostram o processo de produção, 



 

colocando o cineasta em contato conosco. Porém o documentarista não 

intervém no que está sendo filmado.   

O modo poético utiliza a subjetividade e padrões abstratos de forma e cor ou 

figuras animadas, se baseiam no mundo histórico como fonte, muita vezes não 

nos localizam no tempo e nem seguem uma montagem continua. Se 

assemelha muito com o modo performático, que também usa a subjetividade, 

emotividade e narrativas menos convencionais. Nesse modo, porém, nos 

coloca em contato com o nosso modo de entender o mundo.          

No modo participativo a intervenção do diretor e da produção é enfatizada 

através das entrevistas e perguntas feitas aos personagens, sua subjetividade 

é assumida e seu ponto de vista colocado em jogo. 

O cineasta despe o manto do comentário com voz-over, afasta-se 
da meditação poética, desce do lugar onde pousou a mosquinha 
da parede e torna-se um ator social (quase) como qualquer outro. 
(quase como qualquer outro porque o cineasta guarda para si a 
câmera e, com ela, um certo nível de poder e controle potenciais 
sobre os acontecimentos. (NICHOLS, 2005, p.154) 

 

No decorrer do documentário utilizamos recursos que cabem em vários modos 

de representação, porém, como nosso documentário é todo montado com base 

nas entrevistas feitas, o modo predominantemente usado é o participativo. 

Nessas entrevistas não nos preocupamos em confirmar a veracidade das 

informações que nossos personagens disseram. Acreditamos que aquela era a 

verdade para cada um deles, e para nós, isso é o suficiente. 

 

 

2.12. Roteiro 

Uma das teorias sobre como surgiu o roteiro fala sobre a necessidade de 

poupar custos durante a gravação. Imaginem os custos de voltar várias vezes 

em diferentes locações, algumas vezes em cidades diferentes para gravar uma 

sequência? Os gastos com atores, equipamento, locomoção, sem dizer o 

tempo gasto, inviabilizariam a produção do filme. 



 

Os cineastas logo perceberam que se economizava dinheiro se 
todos os planos, a serem feitos em um determinado lugar ou set, 
fossem feitos de uma só vez, ao invés de serem feitos seguindo a 
ordem final do filme. [...] Para assegurar que uma ordem disjuntiva 
de planos suprisse todas as partes da história, era necessário um 
roteiro (script) de filmagem. (STAIGER, 1985, apud PUCCINI, 
2009, p. 174)  

 

Um roteiro nada mais é que o planejamento de das imagens, locações, 

diálogos e descrições técnicas sobre como será feito o vídeo. O roteiro conta 

uma história, sua estrutura é feita de forma que sustente os elementos do 

enredo.  

O roteiro é como um substantivo – é sobre uma pessoa, ou 
pessoas, num lugar, ou lugares, vivendo sua “coisa”. Todos os 
roteiros cumprem essa premissa básica. A pessoa é o 
personagem, e viver sua coisa é a ação. [...] Se o roteiro é uma 
história contada em imagens, então o que todas as histórias têm 
em comum? Um início, um meio e um fim, ainda que nem sempre 
nessa ordem. (FIELD, 1995, p.2)  

 

Porém, esse modo de fazer o roteiro sofre algumas alterações quando falamos 

de documentário, as histórias não são criadas, portanto, não é possível prever 

até que ponto aquele planejamento dará certo. Alguns documentaristas 

defendem, inclusive, que não é necessário o uso de roteiro. 

Um dos exemplos é Robert Flaherty, considerado um dos precursores do 

documentário, ele gravou alguns de seus filmes sem o uso de roteiro, no que 

foi bastante criticado, pelo dinheiro e tempo demandado.  

Algumas pessoas defendem que o filme documentário não precisa 
de um argumento. Robert Flaherty é citado como precedente 
histórico. Pelo fato de ele ter consumido milhões de metros nos 
pouquíssimos filmes que nos deixou. [...] Até porque hoje quase 
ninguém pode sonhar vir a ter as mesmas condições de rodagem, 
por ser impossível encontrar quem se responsabilize 
economicamente pelo consumo de tão enorme quantidade de 
película virgem. (MARNER, apud PUCCINI, 2009, p. 176)    

 

Outros autores defendem que dependendo do tipo do documentário não é 

necessário o roteiro já que é impossível saber o que vai acontecer. Em um 

documentário histórico a pesquisa e o uso de um scrip é fundamental, não só 



 

para que nenhuma informação relevante fique de fora, mas para que a edição 

flua com maior rapidez.  

Por outro lado, se a produção é de um documentário espontâneo 
sobre algum tipo de comportamento ou sobre algum evento único, 
não deve haver um “script”, no sentido de um roteiro 
cinematográfico tradicional, porque ninguém sabe o que realmente 
vai acontecer na hora da filmagem. Escrevendo um documentário 
espontâneo, a ênfase é na visualização e na organização, não na 
narração ou no diálogo. Isto é o que eu chamo de “a arte de 
escrever sem palavras”. (HAMPE, 2007, p.1) 

 

É exatamente nesse segundo caso que o nosso documentário se encaixa. 

Antes de começarmos as gravações fizemos toda a pesquisa histórica e as 

pré-entrevistas com os participantes. As perguntas e os enquadramentos foram 

definidos antes. Porém, na gravação outras perguntas foram feitas de acordo 

com o que cada personagem falava. O roteiro só foi fechado depois de termos 

finalizado as gravações e visto todas as entrevistas e imagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Realizar um documentário vai muito além do que apenas apertar o “rec”. O 

primeiro passo é preciso pesquisar sobre o assunto, fazer pré-entrevistas e 

visitas para, assim, conhecer um pouco sobre o sujeito abordado, como 

veremos neste capítulo.   

 

 

3.1. Pesquisa Bibliográfica  

Após a escolha do tema para o vídeo documentário, começou a busca por 

livros e outras publicações, na internet e na biblioteca, que falassem sobre a 

Umbanda. Encontramos de tudo, desde revistas e livros muito úteis e 

esclarecedores, até alguns que retratavam a Umbanda de forma 

preconceituosa. Ida Stumpf assim define a pesquisa bibliográfica 

É um conjunto de procedimentos que visa identificar informações 
bibliográficas, selecionar documentos pertinentes ao tema 
estudado e proceder à respectiva anotação ou fichamento das 
referências e dos dados dos documentos para que sejam 
posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. 
(STUMPF, 2005, p.51) 

 

Eva Maria Lakatos e Marina Marconi dizem que o objetivo da pesquisa 

bibliográfica é “colocar o pesquisador em contato com tudo aquilo que foi 

escrito sobre determinado assunto” (LAKATOS; MARCONI, 1995, p.14). 

Perceber os diversos pontos de vista permitiu que tivéssemos uma ideia geral 

sobre o que já havia sido pesquisado sobre essa religião e foi importante para 

começarmos a escolher a direção teórica que tomaríamos no trabalho.  

Dentre a literatura específica sobre a Umbanda, destacamos um artigo escrito 

por Vagner Gonçalves da Silva, para a revista História Viva, onde ele explica 

um pouco sobre a doutrina da Umbanda; o texto Herdeiras do Axé de 

Reginaldo Prandi e uma entrevista concedida por Rubens Saraceni, pai de 

santo e estudioso da Umbanda à revista Caros Amigos. Dessas publicações 

retiramos os principais conceitos da Umbanda, assim como o aspecto histórico. 



 

Como não tivemos, durante a graduação, aulas sobre documentário, 

procuramos nos livros entender um pouco sobre esse gênero do audiovisual. 

Espelho Partido de Sílvio Da-Rin e Introdução ao documentário de Bill Nichols 

foram obras importantes para termos uma boa base sobre esse gênero 

audiovisual, sua história e definições. Eles também foram fundamentais para 

decidirmos o tipo de documentário que queríamos fazer. 

Esses autores foram indicados pelo nosso orientador. Segundo Stumpf, é do 

orientador o papel de direcionar a bibliografia pertinente ao assunto escolhido. 

(STUPF, 2005) 

Para isso, o orientador deve ser alguém que tenha conhecimento 
e/ou que venha investigando o assunto de interesse do aluno há 
algum tempo. Ele poderá indicar, com mais propriedade o material 
básico ou fundamental para a investigação. (STUMPF, 2005, p. 56) 

 

Outras literaturas também nos ajudaram a analisar melhor o nosso objeto e 

entender a relação da Umbanda com a sociedade. Dentre essas destacamos O 

que faz do Brasil, Brasil? de Roberto Damatta, que nos ajudou a compreender 

a relação dos brasileiros com a religiosidade e a espiritualidade; e O mal-estar 

da pós modernidade de Zygmunt Bauman, onde ele explica o processo de 

exclusão e eliminação de tudo que é considerado “estranho” na sociedade pós-

moderna, o que acreditamos acontecer com a Umbanda. 

O vídeo documentário Santo Forte, de Eduardo Coutinho foi muito importante 

para analisarmos a questão da religiosidade nas comunidades carentes e ter 

como referência para edição e roteiro, visto que também se trata de um 

documentário sobre religião.  

 

3.2. Entrevista em profundidade 

Decidimos que a melhor forma de expor a Umbanda seria através de 

depoimentos de adeptos da religião. Na construção das entrevistas, 

escolhemos quatro participantes da Umbanda, três são chefes dos terreiros em 

que gravamos. A quarta entrevistada é médium em um dos terreiros. 



 

As entrevistas foram realizadas como uma conversa: as perguntas eram feitas 

e o entrevistado tinha o tempo que quisesse para expor suas respostas. Assim 

como Nilson Lage descreve, a circunstância de realização da entrevista foi 

dialogal.  

Marcada com antecipação, reúne o entrevistado e entrevistador 
em ambiente controlado- sentados, em geral, e, de preferência, 
sem a interveniência de um aparato (como uma mesa de 
escritório) capaz de estabelecer hierarquia [...] Entrevistador e 
entrevistado constroem o tom de sua conversa, que evolui a partir 
de questões propostas pelo primeiro, mas não se limitam a esses 
tópicos: permiti-se o aprofundamento e detalhamento dos pontos 
abordados. (LAGE, 2002, p. 77) 

 

As conversas com os entrevistados, mesmo aquelas realizadas antes da 

gravação, também foram fundamentais para a construção teórica do trabalho. 

Jorge Duarte classifica a entrevista em três tipos: aberta, semi-aberta e 

fechada. Para a captação dos depoimentos para o documentário escolhemos a 

entrevista aberta, descrita por Duarte como “essencialmente exploratória e 

flexível, não havendo seqüência predeterminada de questões ou parâmetros de 

resposta” (DUARTE, 2005, p.65).  

Esse tipo de entrevista não tem geralmente um roteiro, apenas uma questão 

central a ser discutida e é aprofundada em determinados momentos de acordo 

com a percepção do entrevistador. Dessa forma, a resposta de uma pergunta 

leva à pergunta seguinte. O entrevistado “define a resposta segundo seus 

próprios termos, utilizando como referência seu conhecimento, percepção, 

linguagem, realidade, experiência” (DUARTE, 2005, p.65). 

O modelo de entrevista que realizamos também se assemelha ao que Isabel 

Travancas (2005) descreve como entrevista etnográfica, principalmente porque 

tiveram muitas horas de duração e tinha como função contar a história de vida 

dos entrevistados. Outra semelhança é o tratamento dado às respostas 

obtidas. Procuramos não julgar ou desconfiar das informações dadas pelas 

fontes, apenas acreditamos que aquela era a verdade para as pessoas naquele 

momento. Segundo Travancas:  

 



 

O entrevistador não julga seu discurso, suas atitudes, suas 
escolhas. [...] Ele não está em busca de uma resposta verdadeira, 
objetiva. O próprio fato de um entrevistado não querer responder 
uma questão, por exemplo, pode dizer tanto dele e de sua visão de 
mundo, quanto uma resposta. (TRAVANCAS, 2005, p.103)  

 

Já para Nilson Lage (2002), existem quatro tipos de entrevistas, a ritual que 

está mais focada no entrevistado e não no que ele tem a dizer, geralmente é 

breve; a temática que aborda um tema que o entrevistado tenha capacidade de 

discorrer e pode expor um ponto de vista; a testemunhal trata-se do relato do 

entrevistado sobre algo que ele testemunhou ou participou, ele usualmente 

acrescenta suas próprias interpretações. E por fim a de profundidade, que 

usamos nas entrevistas do documentário. Esse tipo procura construir uma 

história a partir dos depoimentos e impressões dos personagens. 

O objetivo da entrevista aí, não é um tema particular ou um 
acontecimento específico, mas a figura do entrevistado, a 
representação de mundo que ele constrói, uma atividade que 
desenvolve um viés de sua maneira de ser, geralmente 
relacionada com outros aspectos de sua vida. (LAGE, 2002, p. 75) 

 

Nas entrevistas não procuramos só saber como é o cotidiano do entrevistado 

dentro dos centros, mas também como é a relação da Umbanda fora do 

contexto do terreiro. Buscamos saber como é a relação da religião com as suas 

famílias, se sofrem preconceito e como é lidar no dia a dia com a mediunidade.  

Todas essas perguntas proporcionaram a representação do mundo do 

entrevistado, com um viés no tema em que abordamos. A partir desses temas 

iam surgindo outros questionamentos que faziam as entrevistas se estenderem 

por horas, tornando possível uma abordagem mais profunda da vida e da 

experiência de cada um deles.  

Por ser um produto audiovisual, procuramos também captar aquilo que não era 

dito pelas fontes, mas que continha grande significado como os movimentos, 

ênfases, pausas, gestos e silêncios. “Os aspectos relacionados ao 

comportamento do entrevistado e o contexto da entrevista ajudam a 



 

complementar a informação semântica, aquilo que se torna explícito 

verbalmente” (DUARTE, 2005, p.74) 

 

3.3. Observação participante 

Nossa pesquisa sobre a Umbanda não se ateve apenas aos livros e relatos, 

nós fomos à campo verificar como funcionavam os terreiros, como as pessoas 

se relacionavam e participamos de diversos rituais nos três terreiros visitados. 

Segundo Cicília Peruzzo “a pesquisa participante consiste na inserção do 

pesquisador no ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua 

interação com a situação investigada.” (PERUZZO, 2005, p. 125) 

A autora lista os comportamentos a serem adotados pelo pesquisador na 

pesquisa participante. Dentre eles, destacamos a interação com o grupo 

pesquisado e o comprometimento do pesquisador com os membros daquele 

grupo quanto às intenções e aos resultados da pesquisa. 

Durante o período de observação, nós tomamos o passe, participamos do 

descarrego e nos consultamos com as entidades. Obedecemos às regras de 

cada terreiro quanto ao que vestir, onde pisar com ou sem sapato, de que lado 

se sentar e como se comportar durante as sessões. Sobre isso Peruzzo diz 

que na pesquisa participante “o investigador interage como membro. Além de 

observar ele se envolve, assume algum papel no grupo”. (PERUZZO, 2005, p. 

137) 

Assim como orienta Peruzzo (2005) a nossa participação nos terreiros para a 

pesquisa foi previamente discutida com os participantes da Umbanda. Nós 

expusemos as nossas intenções e objetivos para o trabalho e todas as 

entidades chefes dos terreiros concordaram em deixar participássemos do 

grupo e fizéssemos as gravações necessárias. Também nos comprometemos 

a voltar aos terreiros pesquisados e entregar a eles o resultado do nosso 

trabalho. 



 

Em cada um dos terreiros, nós conversamos não só com as nossas fontes, 

mas também com outros médiuns e outras pessoas que participavam dos 

rituais. Eles nos tratavam com naturalidade, porém, durante a captação das 

imagens, percebemos que por mais que não fosse a intenção, a nossa 

presença mudava de alguma forma a gira.   

O pesquisador deve observar e saber que também está sendo 
observado e que o simples fato de estar presente pode alterar a 
rotina do grupo ou o desenrolar de um ritual. Isso não quer dizer 
que ele também não deva ou não possa participar. (TRAVANCAS, 
2005, p.103) 

 

A Observação participante é um instrumento geralmente aplicado à estudos 

antropológicos. Porém, nesse trabalho, não só utilizamos as ferramentas da 

área, mas também nos sujeitamos as suas conseqüências, como explica Isabel 

Travancas: 

O antropólogo não determina verdades, não aponta equívocos, 
não pergunta por que as coisas não são diferentes. Ele ouve e 
procura entender quais são as verdades para aqueles “nativos”, 
quando e por que se enganam e muitas vezes se surpreendem 
perguntando por que as coisas na sua sociedade não são 
diferentes.  (TRAVANCAS, 2005, p.102)   

 

Nesta pesquisa procuramos entender a realidade daqueles que 

considerávamos que fossem muito diferentes de nós, mas percebemos que 

essa diferença não é tão grande assim. Todos têm suas histórias de vida, 

problemas, dúvidas e alegrias. 

 

 

 

 

 



 

4. Metodologia de Produção 

No último capítulo vimos o que é necessário fazer antes de iniciarmos as 

gravações. Neste capítulo vamos ver detalhadamente os processos pelos quais 

passamos até transformar nossa ideia em um vídeo documentário. 

    

4.1. Mexer com isso pra que? 

Não conhecíamos quase nada sobre a Umbanda e, hoje mesmo, conhecemos 

muito pouco. Por que então fazer um TCC sobre isso? Bom, a resposta é 

simples: pelo desafio. A faculdade proporciona um momento único em que 

você pode fazer uma pesquisa sobre os mais variados temas, tendo para isso 

um professor para te orientar.  

Durante o curso, ao longo dos vários trabalhos que fizemos juntas o desafio do 

novo, do diferente, sempre nos moveu. Nada mais coerente que procurarmos 

um desafio também no trabalho de conclusão de curso. Além disso, o tema 

também ganhou nossa admiração. Mesmo quando tudo estava dando errado 

relutamos em mudá-lo.       

 

4.2. Como chegamos até aqui? 

Começamos a estudar a Umbanda no 5º período da graduação. Num trabalho 

de antropologia em que tínhamos que fazer parte de um grupo social em que 

nenhuma das integrantes do grupo estivesse inserida. Escolhemos a 

Umbanda, pois tínhamos curiosidade e não sabíamos nada sobre o assunto.  

Nesse primeiro trabalho visitamos apenas um terreiro, o Grupo Fraternidade 

Luz do Caminho, em Vila Velha, que é um dos terreiros que fazem parte do 

documentário. A partir dessa pesquisa, fizemos um artigo científico e um 

registro fotográfico. 

É necessário dizer que o fato de termos sido muito bem acolhidas nessa 

primeira experiência na Umbanda foi essencial para a decisão de transformá-la 



 

em nosso trabalho de conclusão de curso. Se não tivéssemos ficado tão bem 

impressionadas com o trabalho desenvolvido pelo terreiro comandado por 

Dona Deusalina, provavelmente não teríamos voltado e nem avançado nos 

estudos sobre essa religião. 

Esse primeiro trabalho foi apresentado na Jornada Científica da Faesa e da 

UVV de 2009 e no Intercom sudeste de 2010. Ele teve uma repercussão muito 

positiva e notamos que não éramos as únicas a ter curiosidade sobre o 

assunto. Muitas pessoas que assistiram às apresentações se mostraram 

interessadas e bem curiosas sobre o tema. 

Percebemos então que a Umbanda era um assunto relevante e que merecia 

ser mostrado. Durante nossa vivência nessa religião nos surpreendemos com a 

entrega das pessoas, com a caridade pela caridade, sem esperar nada em 

troca. Assim decidimos que nosso tema de pesquisa não poderia ser outro, 

senão a Umbanda. 

 

4.3. Caminhos Fechados 

No momento que escolhemos o tema já sabíamos que teríamos dificuldades. 

Nosso conhecimento sobre a Umbanda era muito superficial e não 

conseguíamos definir nosso problema de pesquisa. Outro ponto é que durante 

nossa formação acadêmica não tivemos nenhuma aula especifica sobre vídeo 

documentário, portanto, estávamos cientes de que precisaríamos de ajuda para 

a captação das imagens e produção do roteiro.  

Foi nesse momento que os amigos que fizemos ao longo do curso viraram o 

jogo a nosso favor. Sem a ajuda desses seria praticamente impossível terminar 

o trabalho.  

Apesar de sabermos que não tínhamos condições de fazer tudo no 

documentário queríamos fazer parte de tudo. Participamos ativamente de todo 

o processo de produção, gravação e edição do documentário, porém, para que 

isso desse certo seria preciso de ajuda. Vamos começar do começo. 



 

Nas aulas de projetos experimentais do jornalismo, onde escrevemos o pré-

projeto do TCC, expusemos nossas dúvidas para a professora, que também 

seria a orientadora do trabalho, Vanessa Maia. Ela nos passou o contato de 

uma amiga e antropóloga, Ana Cristina Givigi “Kiki” que é umbandista e nos 

ajudou, nesse primeiro momento, a definir o nosso problema de pesquisa. 

Mas encontramos uma série de outras dificuldades, entre elas a mudança do 

professor que orientaria nosso trabalho. Como Vanessa passou em um 

concurso e foi para outra Universidade, em Minas Gerais, passamos um 

período sem orientador e quase mudamos de tema. Tínhamos dúvidas muito 

específicas sobre a Umbanda e não conseguíamos definir os personagens do 

documentário.  

Só em agosto definimos nosso orientador e novamente Kiki nos ajudou a 

encontrar o caminho. Além da ajuda acadêmica, que foi essencial naquele 

momento, ela também nos levou para conhecer o terreiro que ela frequenta. Lá 

fomos apresentadas a outras pessoas que foram determinantes para 

entendermos melhor a Umbanda.  

Outro problema que enfrentamos foi técnico. Não sabíamos fazer iluminação e 

nem tínhamos a segurança necessária para usarmos a câmera solta durante a 

gravação das giras. Nunca tínhamos feito um trabalho assim, portanto, 

precisávamos mais uma vez de ajuda.  

Desde quando pensamos em fazer um documentário já sabíamos que 

poderíamos contar com a ajuda de Stéfani Merlin. Além de nossa amiga, ela 

trabalha com audiovisual e seria a pessoa mais adequada para nos ajudar. 

Durante as primeiras entrevistas ela fez a iluminação e câmera de apoio. 

Também nos acompanhou no processo de edição e finalização do vídeo.  

Bom, mas a revelação do Documentário foi Juane Vaillant, que se ofereceu 

para nos ajudar nas gravações, mas não tínhamos ideia de que ela se sairia 

tão bem. Ela é aluna de Rádio e Tv na Faesa, mas nunca tinha visto uma gira, 

e não se intimidou. Em nenhum momento ficou impressionada com o que 

estava acontecendo e fez ótimas imagens.     



 

Outra demanda era a capa do vídeo. Não estávamos fazendo fotos das 

gravações e precisávamos de uma imagem com boa resolução. Letícia 

Machado, também nossa amiga da Faesa, nos acompanhou em algumas giras 

resolvendo assim o nosso problema com as fotografias. 

Os que foram citados tiveram uma participação direta no documentário, mas 

outros tantos nos ajudaram a superar essas dificuldades que foram aparecendo 

ao longo do trabalho. 

 

4.4. Personagens 

O processo de escolha dos personagens foi feito de acordo com a nossa visita 

nos terreiros. Desde o inicio sabíamos que o Grupo Fraternidade Luz do 

Caminho entraria, não só por ter sido o primeiro terreiro que visitamos, mas 

porque Dona Deusalina, que incorpora a entidade chefe do terreiro, seria uma 

ótima personagem, pelo tempo que ela tem na Umbanda e pelas várias 

histórias que tem para contar. 

Tínhamos uma meta de mostrar diferentes tipos de rituais da Umbanda para 

reforçar o que falamos sobre a falta de uma unificação dos rituais da religião. 

Por isso o outro terreiro escolhido foi o Tenda Umbandista Estrela Guia que 

tem Dona Terezinha dos Santos “Tutti” como médium chefe. Chegamos até ela 

por intermédio de uma participante do terreiro que conhecíamos. Ao 

conversarmos com dona Tutti percebemos que ela tinha uma história de mais 

de 40 anos na religião, e que para ela era muito importante um trabalho para a 

desmistificação da Umbanda.  

Os outros dois personagens, Kiki e Rewan Baumann, são da Tenda 

Umbandista Estrela dos Obreiros de Oxalá. Desde o início percebemos que 

Kiki teria que ser uma das entrevistadas, não só porque conhece muito sobre a 

religião, mas por ter uma história diferente dos outros participantes. Ela é a 

única entrevistada que não recebe a entidade chefe do terreiro e tem menos 

tempo de Umbanda, portanto, uma experiência diferente dos outros 

depoimentos. 



 

Conhecemos Rewan na primeira vez que fomos ao terreiro, em um dia de 

estudo. Enquanto acontecia a reunião ele ficou conversando com a gente e 

contando sua história. No mesmo dia ele recebeu o Marino, a entidade que 

subchefia a casa. Conversamos com Marino e ele nos autorizou a fazermos as 

gravações nas giras.  

As entrevistas que fizemos superaram em muito nossas expectativas, tanto que 

depois delas mudamos o enfoque do trabalho. Antes queríamos entrevistar 

especialistas em religião e antropólogos. Depois dessas gravações e de 

participarmos das giras percebemos que ninguém melhor para falar sobre 

Umbanda que seus participantes. As histórias de cada um deles são muito 

mais representativas para o objetivo do nosso trabalho, do que a opinião de um 

especialista que nunca viveu a religião.            

 

 

4.5 Os Terreiros 

Segundo DaMatta (1998) a Umbanda não tem um ritual unificado e nos 

terreiros onde visitamos isso não é diferente. Focados na caridade, cada um 

tem sua particularidade e características marcadas pelas entidades chefes dos 

terreiros.  

O primeiro terreiro visitado foi o Grupo Fraternidade Luz do Caminho. Ele fica 

localizado na Barra do Jucu, em Vila Velha, próximo à praia. É um templo 

grande, com um salão principal, possui também duas salas menores para as 

giras de esquerda e uma grande sala no andar superior para as cirurgias 

espirituais. Dona Deusalina Bitencourt, que recebe a entidade que chefia o 

terreiro, mora nos fundos do prédio, em outra casa. 

 Muitas imagens enfeitam o interior do local. Além do gongá, no terreiro existem 

cinco pontos: de preto velho, caboclo, erê, marinheiro e iemanjá. Em cada 

ponto das entidades, assim como no gongá, é possível observar uma infinidade 

de esculturas das mais variadas vertentes religiosas, como o catolicismo e 

budismo. 



 

O Grupo Fraternidade Luz do Caminho tem como chefia espiritual, a Cabocla 

Sara, que vem no início das giras para abrir os trabalhos. Neste terreiro são 

realizadas separadamente, e em dias distintos, as giras de preto-velho, de 

caboclo, de cura e de esquerda, geralmente nos fins de semana. As cirurgias 

espirituais e as desobsessões são feitas em reuniões privadas, podendo 

participar apenas alguns médiuns e as pessoas atendidas. 

O terreiro tem cerca de 80 médiuns, que se vestem todos de branco e usam 

apenas as guias como adereço identificando o orixá de cada um. Eles não 

fumam e não bebem por determinação da chefia da casa. O chão é de piso 

branco e as paredes também são brancas. 

Durante a semana, acontece na segunda-feira uma reunião de estudo com os 

médiuns e às terças-feiras são realizadas massagens, aplicação de reiki, 

cromoterapia, banhos da casa e orientações espirituais. A casa tem muitas 

referências à astrologia, budismo e esoterismo. São realizadas curas com 

cristais e pirâmides e por isso eles se auto-intitulam Umbanda Esotérica. 

O segundo terreiro visitado foi a Tenda Umbandista Estrela dos Obreiros de 

Oxalá localizado na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Na 

entrada ficam as chamadas “tronqueiras” de cada entidade que guia os rituais 

da casa. No salão onde são realizadas as giras, o chão é de areia da praia e as 

paredes são todas brancas. Não há muitos adereços a não ser uma grande 

cruz torta, pedras e flores em cima do gongá. Em outras salas menores 

funcionam a administração do terreiro, a cantina, a sala de cirurgia espiritual, 

um depósito de velas e bebidas e um quarto sem telhado, onde atende uma 

pomba gira. 

A entidade-chefe da casa é o Pai João de Angola, também presente no início 

de todas as giras. As giras acontecem quinzenalmente, aos sábados e 

abrangem ao mesmo tempo todas as linhas de manifestação. Isso quer dizer 

que pretos velhos, exus e caboclos podem chegar no mesmo momento, na 

mesma gira. Portanto, não há um dia diferenciado entre gira de esquerda e 

direita. 



 

Durante os trabalhos, que podem durar mais de seis horas, os médiuns se 

vestem todos de branco e nenhum adereço de metal é permitido dentro do 

terreiro. O cigarro e a bebida são muito utilizados, assim como outros 

elementos, a fumaça de incenso e a água do mar. Os homens e as mulheres 

sentam-se em lugares separados e os passes são sempre dados em grupos de 

número impar de pessoas, segundo as ordens das entidades. 

Além dos passes são realizados atendimentos individuais com as entidades.  

Estas cantam e gritam bastante durante os rituais, se comportando segundo a 

entidade incorporada.  

A Tenda Umbandista Estrela Guia, foi o último terreiro visitado por nós. Ele 

funciona na laje da casa da Dona Terezinha dos Santos, que recebe a entidade 

que chefia o terreiro. Fica localizado no bairro Sagrada Família, em Vila Velha. 

É uma área pequena, com apenas uma sala principal, um quarto pequeno para 

a cigana e um banheiro.  

As paredes são principalmente azuis, mas tecidos coloridos enfeitam o ponto 

da cigana e o gongá. Além disso, muitas imagens, velas e quadros enfeitam o 

local. Há também um ponto de preto-velho suspenso em uma das paredes. 

As giras acontecem todos os sábados na parte da tarde e duram 

aproximadamente quatro horas. Elas são divididas em duas partes: a primeira 

é dedicada às entidades de direita (pretos-velhos e caboclos) e a segunda, às 

entidades de esquerda (pomba-giras e exus). Os pontos cantados são, neste 

terreiro, acompanhados pelo tambor. 

Os médiuns se vestem de acordo com as entidades que recebem e todos usam 

muitos adereços. Eles inclusive trocam de roupa e acessórios quando vão 

incorporar entidades de outra linha. Durante a gira eles bebem e fumam de 

acordo com as necessidades das entidades incorporadas. Os passes são 

realizados individualmente, cada entidade dá a benção em uma pessoa por 

vez, utilizando principalmente a fumaça de cachimbos.  

 

 



 

4.6. Pisa no terreiro devagar   

A linguagem do documentário foi definida de acordo com as limitações 

impostas para gravar as giras. Para que fizéssemos a gravação das giras 

tivemos que pedir autorização às entidades que chefiavam os terreiros. Eles 

autorizavam nossa gravação e falavam sobre o que poderia e o que não 

poderia ser mostrado, bem como os equipamentos que íamos levar.  

Apesar dos três terreiros visitados serem bem diferentes entre si, as 

orientações que nos davam sobre como deveríamos nos vestir e portar eram 

bem parecidas. Sempre éramos orientados para que fossemos com blusas 

claras e com mangas e calças compridas. Que evitássemos cruzar os braços e 

pernas, para não interromper o fluxo de energias e que andássemos descalças 

nos lugares onde os médiuns se reuniam para a incorporação.        

Cada casa tem suas particularidades, portanto tentamos nos integrar com os 

terreiros visitados. Para isso, nos vestimos de cores claras e ficamos descalças 

nos locais em que isso era necessário, não usamos luz artificial, tripé, nem 

nenhum aparelho móvel de captação de som. Somente a câmera nas mãos. E 

mesmo assim, obviamente, não passamos despercebidas, seria impossível 

carregando uma câmera. 

O Cameraman, como o técnico de som, deve carregar seu 
aparelho com a discrição que só o hábito do mimetismo pode 
trazer. Devem saber instintivamente se dissimular na multidão, 
nunca fazer gestos bruscos para chamar atenção dos 
companheiros de equipe, nunca gritar, falar o mínimo possível e 
nunca sobre a filmagem – em resumo, não fazer nenhum 
movimento que pareça insólito. É preciso armarem-se de 
paciência, serem ao mesmo tempo simpáticos e ausentes, em 
uma palavra, confundir-se com as paredes.  (RUSPOLI, 1963 
apud DA-RIN, 2006, p. 125) 

 

A recomendação mais importante era a para que não atrapalhássemos o 

andamento da gira. Alertaram-nos da seriedade do que estava acontecendo e 

da importância da gira tanto para os espíritos encarnados como para os 

desencarnados. Isso nos fez prestar mais atenção no que estava acontecendo 

para não perder nenhum momento importante, afinal, não poderíamos pedir 



 

para que repetissem alguma ação, ou que se posicionassem de forma a 

aparecer melhor na gravação. 

No terreiro „Tenda Umbandista Estrela dos Obreiros de Oxalá‟, inclusive, o uso 

do metal atrapalhava a gira, um dos motivos para que não usássemos o tripé. 

Nesse terreiro tínhamos que tomar o cuidado de não irmos com nenhum 

acessório de metal, afinal, ficaríamos circulando por todo local. 

 

4.7. Agora aperta o REC 

As gravações foram divididas em duas partes. Primeiro fizemos as entrevistas 

e depois gravamos as giras. Elas ocorreram em dias diferentes porque nos dias 

das giras os médiuns têm que fazer uma preparação espiritual e física, o que 

impossibilita que eles dêem entrevista.  

Todas as entrevistas foram gravadas dentro dos terreiros com duas câmeras, 

uma fixa e uma solta para fazer planos detalhes. Desde o início queríamos 

gravar as entrevistas em um lugar que fosse representativo para os 

entrevistados, até para que eles se sentissem mais a vontade para contar suas 

histórias. Como o terreiro é um lugar especial para todos eles, decidimos que 

seria lá. 

A única manipulação que fizemos na gravação das entrevistas foi o uso de luz 

artificial. Não mudamos as coisas de lugar nem inserimos objetos nos planos. 

Só procuramos o melhor local, visualmente, para colocar a cadeira do 

entrevistado.    

Os planos podem ser explicados por algumas restrições que tivemos na hora 

das gravações. Fomos orientadas a não mostrar o rosto das pessoas que 

freqüentavam os terreiros em busca de auxilio espiritual. Poderíamos mostrar 

os médiuns da casa, que autorizaram serem gravados, mas não as outras 

pessoas.  

Optamos então por planos fechados e o uso de imagens desfocadas. 

Utilizamos muito o plano detalhe e o primeiríssimo plano. A escolha desses 



 

planos nos ajudou a tornar a edição mais dinâmica e a dar a idéia, para quem 

assiste, de estar dentro da gira.  

Outra explicação para a escolha desses planos é que em cada terreiro o 

número de médiuns era muito grande e nem todos eles queriam ou podiam 

aparecer na gravação. Apesar de termos levado autorizações de imagens, não 

conseguíamos ter controle sobre quem tinha ou não assinado. Quem não 

queria aparecer nos falou. Por isso evitamos o plano geral e em muitos 

momentos gravamos as pessoas de costas.  Só apareceram os rostos de quem 

tínhamos certeza que assinaram a autorização.    

Um recurso que utilizamos durante todo o documentário, muito importante para 

reforçar o tema tratado, é a trilha sonora. Inicialmente pensamos em colocar 

músicas umbandistas disponíveis em CDs. Depois da visita ao primeiro terreiro 

percebemos que seria muito mais representativo usar o áudio das gravações, 

pois em todos os terreiros os pontos, modo como são chamadas as músicas, 

são cantadas com muito fervor pelos participantes.  

Costumamos avaliar a organização de um documentário pelo 
poder de persuasão ou convencimento de suas representações 
e não pela plausibilidade ou pelo fascínio de suas fabricações. 
Muito desse poder de persuasão vem da trilha sonora do 
documentário, ao passo que muito de nossa identificação com o 
mundo fictício e seus personagens depende das imagens que 
temos deles. (NICHOLS, 2005, p.58 e 59)  

 

A importância da trilha para reforçar o nosso tema é muito grande. Durante as 

giras o canto é incessante e ajuda a marcar o que esta acontecendo no 

terreiro.  

 

4.8.Com a gente foi assim 

Inicialmente o que nos motivou a estudar a umbanda foi a curiosidade, mas 

uma curiosidade revestida de medo. Lembrando a primeira vez que fomos num 

terreiro, percebemos como estávamos com medo e esperando encontrar o pior 

cenário possível.  



 

Hoje, após termos feito várias visitas em terreiros diferentes, vemos como 

mudamos o nosso conceito. Nós escolhemos esse tema para o nosso TCC 

porque admiramos a Umbanda e as pessoas que dela fazem parte. A religião 

nos tocou e aprendemos a sentir o que acontece.   

Muita gente quando fica sabendo sobre a nossa escolha de tema nos pergunta 

se não tivemos medo de entrar nos terreiros, bom... É claro que tivemos! Todo 

mundo teme o desconhecido, e o ritual da Umbanda, a gira, era uma coisa que 

não tínhamos ideia de como ia ser. Não sabíamos direito que roupas vestir, 

onde sentar, pisar, se podíamos cruzar as pernas e de que cor nos vestir. 

Existiam dúvidas das mais variadas, e que ao longo do trabalho foram sendo 

esclarecidas. Hoje, nada mais é visto com a estranheza do início. Pode não ser 

visto com naturalidade, mas nos sentimos bem indo nos terreiros. Bauman 

explica no livro O Mal-estar da Pós-modernidade essa mudança do olhar e 

atitude. 

As coisas que são sujas num contexto podem tornar-se puras 
exatamente por serem colocadas num outro lugar e vice-versa. 
Sapatos magnificamente lustrados e brilhantes tornam-se sujos 
quando colocados na mesa de refeições. Restituídos ao monte de 
sapatos, eles recuperam a prístina pureza. (BAUMAN, 1998, p. 14) 

 

Quando a Umbanda não fazia parte do nosso cotidiano e não conhecíamos 

nada sobre isso é como se ela estivesse fora de contexto, assim como o 

sapato em cima da mesa de refeição descrito por Bauman. A partir do 

momento em que nos familiarizamos com os rituais e entendemos alguns 

significados, a religião voltou para o contexto da “prístina pureza”. 

Quando a Umbanda deixou de ser o “desconhecido”, passamos a ver de forma 

diferente as pessoas caindo no chão, batendo forte no peito, gritando, brigando 

e rindo exageradamente nas giras. Por mais que não consideremos “normal”, 

sabemos que isso é necessário para o andamento das giras e para que os 

participantes cumpram suas missões, como estes sempre dizem. 



 

Participamos de vários rituais como o passe, a sessão de descarrego e fizemos 

as consultas individuais com as entidades. Perdemos nossos medos, não 

todos, mas muitos. 

 

4.9. Edição 

A edição foi dividida em duas partes, primeiramente selecionamos as falas 

mais importantes que tinham que entrar sem nos importarmos com as imagens. 

Montamos toda a estrutura e só depois procuramos as imagens e as músicas 

que entrariam.  

Como as imagens e entrevistas já estavam todas decupadas não tivemos muita 

dificuldade. Mas ainda não tínhamos ideia sobre como iríamos começar o 

vídeo. Só decidimos após uma conversa com Marcelo Castanheira, nosso 

orientador. Ele sugeriu que a gente tentasse mostrar no início do documentário 

o mesmo sentimento de confusão que sentimos ao ir pela primeira vez em uma 

gira. Por esse motivo os primeiros momentos do vídeo parecem confusos e 

desconfortáveis para quem vê.  

Para trocar de assunto, após os depoimentos dos entrevistados, colocamos 

sobe sons com imagens das giras nos terreiros. E a cada fala procuramos 

cobrir com imagens que condiziam com o assunto tratado. Numa forma de não 

tornar os depoimentos cansativos, utilizamos dinamicamente a troca de 

câmeras, variando os planos dos entrevistados.   

A segunda parte foi a finalização do vídeo, a única parte que não fizemos, 

apesar de termos acompanhado. A responsável foi Stefani Merlin, que nos 

auxiliou durante esse processo.  

Optamos por um vídeo curto com apenas 15 minutos, apesar de termos quase 

vinte horas de gravação. Um dos motivos é nosso desejo de inscrevê-lo em 

festivais de vídeo e geralmente o tempo máximo permitido é esse. 

Pretendemos fazer outra versão com mais tempo, pois temos ótimas 

entrevistas e obviamente muita coisa ficou fora dessa primeira versão.      



 

4.10. Filhos de fé 

Em nossa pouca experiência na Umbanda, percebemos que o mais marcante é 

a doação de vida e do corpo feita pelos médiuns. Aprendemos na Umbanda, 

que cada pessoa na terra tem uma missão, e os médiuns dos terreiros não 

medem esforços para cumpri-la. Se for preciso cair no chão eles vão cair, não 

vão comer carne, não vão sair se tiver gira no outro dia, ou seja, eles não 

medem tempo, nem esforços para ajudar os outros.  

A arte religiosa afro-brasileira expressa basicamente uma 
concepção na qual o corpo ocupa um lugar central, pois é nele 
que se localizam as encruzilhadas entre o indivíduo e o coletivo, a 
cultura e a natureza, o sagrado e o humano. No corpo, ou por 
meio dele, manifestam-se o mundo do invisível habitado por 
deuses e ancestrais que podem voltar à terra durante o transe 
ritual, e do visível habitado pelos vivos em suas redes de 
parentesco e de afinidade. (SILVA, 2008, p.100) 

Nossa escolha do título foi baseada nessa entrega dos participantes. Aruanda 

é uma colônia espiritual onde estão os espíritos de luz que trabalham na Terra 

ajudando as pessoas. Os Obreiros de Aruanda são esses indivíduos que 

cedem seu corpo para a ação desses espíritos.   

Outro ponto que nos marcou muito foi dito por Ana Cristina Givigi, entrevistada 

no documentário. Ela ressalta que os “pretos velhos, os caboclos, os índios e 

negros veem aos terreiros fazer o resgate dos brancos, que os escravizaram e 

os mataram” (GIVIGI, 2010).  

Um Brasil onde as desigualdades de nosso passado e 
presente pudessem ser recompensadas por meio da 
confraternização numa nova ordem mítica na qual índios, 
negros, pobres, prostitutas e malandros pudessem retornar 
como espíritos, seja como heróis que souberam superar as 
privações e opressões que sofreram em vida, seja como 
categorias que ao menos pela evolução espiritual mantêm 
viva a esperança de ocupar espaços de prestígio que a 
ordem social lhes negou. (SILVA, 2008, p.106) 

 

Por que então a sociedade enxerga a Umbanda de uma forma totalmente 

contrária ao que presenciamos? Através desde trabalho queremos mostrar, 

como é essa religião. 

 



 

 5. Roteiro 

 

Aline Fadlalah 
Hozana Fraisleben 
Natalia Bourguignon 
 
Orientação: Marcelo Castanheira 
 

Roteiro: Obreiros de 
Aruanda 

 
Flashes dos terreiros intercalados por Blacks. 
Edição rápida com a intenção de provocar confusão 
no espectador. Duas trilhas que se misturam por 
alguns momentos.  
 
 
Apresentação dos personagens- Frases rápidas e 
marcantes. Intercaladas por blacks  
 
Rewan- D.I.“Eles mesmos...” 
              D.F. “... acabei aceitando”   
 
Deusalina- D.I. “Bater na porta...” 
                   D.F. “...fechar a porta”      
 
Terezinha-  D.I. “ Dentro da minha...” 
                   D.F. “...ele vai embora” 
 
Ana Cristina- D.I. “Não acredito...” 
                      D.F. “... através de você” 
 
 
Black. Imagens Tenda Umbandista Estrela Guia 
sem corte. black 
 
 
História de cada um na Umbanda. Imagens 
intercaladas da câmera fixa e câmera de apoio. 
 
Terezinha-  D.I. “Eu procurei...” 
                   D.F. “... a espiritualidade” 
Sobe som imagens dela incorporando.  
 
Rewan- D.I. “Pai Joaquim...”  
              D.F. “... pra época” 
Fala intercalada com Imagens dele no Terreiro.   
 
Deusalina- D.I. “ Tem uns 27 anos...”   
                   D.F. “...como eu falo” 
Sobe som com imagens do Grupo Fraternidade Luz 

 
Trilha Sonora: Pontos 
cantados: Maria Navalha 
e vestimenta de caboclo. 
 
 
 
Trilha Sonora: Pisa no 
terreiro devagar, durante 
todo o tempo das falas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilha Sonora: Áudio 
ambiente, com a música 
“Mesa de Umbanda”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem trilha  
 
 
 



 

do caminho com a oração Ave Maria. 
 
 
Ana Cristina- D.I. “Sete garfos...” 
                      D.F. “...espiritualidade” 
Fala intercalada com imagens dela no terreiro. 
 
Black. Imagens sem corte do passe, na Tenda 
Umbandista Estrela dos Obreiros de Oxalá. Black. 
 
 
 
O que é a Umbanda? Imagens intercaladas da 
câmera fixa e câmera de apoio. 
 
 
Ana Cristina- D.I. “A Umbanda...” 
                      D.F. “... vezes repele”     
Fala intercalada de imagens dos terreiros. 
 
Rewan- D.I. “Muitas pessoas...” 
              D.F. “... dela existir”  
 
Terezinha- D.I. “ A Umbanda...” 
                  D.F. “...seus sonhos” 
Sobe som, com a desobsseção no Templo 
Umbandista Estrela Guia.  
 
Deusalina- D.I. “ A gente tem...” 
                   D.F. “... eles mudam”           
 
Black. Sobe som do Terreiro Grupo Fraternidade 
Luz do Caminho. Black.  
 
 
 
Preconceito na Umbanda. Imagens intercaladas da 
câmera fixa e câmera de apoio. 
 
 
Rewan- D.I. “O preconceito...” 
              D.F. “... um caráter”      
 
Deusalina- D.I. “ De pessoas...” 
                   D.F. “... a gente abraça” 
 
Terezinha- D.I. “Há muito...” 
                  D.F. “... o espiritismo” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trilha Sonora- Áudio 
ambiente: “Pisa no 
terreiro devagar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem Trilha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilha Sonora: Áudio 
ambiente- Hino na 
Umbanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem Trilha 
 
 
 
 
 



 

Ana Cristina- D.I. “A umbanda...” 
                      D.F. “... ser umbandista” 
 
 
 
Black. Sobe som na Tenda Umbandista Estrela dos 
Obreiros de Oxalá. Black 
 
 
 
Mito do Exu. Imagens intercaladas da câmera fixa e 
câmera de apoio. 
 
 
Rewan- D.I. “A Umbanda...” 
             D.F. “... equilíbrio do universo” 
Fala intercalada com imagens dos terreiros.  
 
Ana Cristina- D.I. “Deus na sua...”  
                      D.F. “... ligado a Terra.” 
Sobe som da Tenda Umbandista Estrela dos 
Obreiros de Oxalá, com imagens intercaladas. 
 
Deusalina- D.I. “Eu acho...” 
                   D.F. “...da Umbanda” 
 
Terezina- D.I. “ As pessoas...” 
                D.F. “...de ajuda.” 
Fala intercalada de imagens dos terreiros.        
 
 
Black. Sobe som do descarrego na Tenda 
Umbandista Estrela dos Obreiros de Oxalá. Black. 
 
 
Divulgação da Umbanda 
 
Ana Cristina- D.I. “Veja bem...” 
                      D.F. “...o terreiro.” 
Fala intercalada de imagens dos terreiros. 
 
Deusalina- D.I. “Você pega...” 
                   D.F.  “...porque isso” 
 
Terezinha- D.I. “A vida é um...” 
                  D.F. “... constante cheia”   
 
Black. Sobe som Tenda Umbandista Estrela Guia. 
Black. 
 

 
 
 
 
 
Trilha sonora: Áudio 
ambiente: prece de 
Cáritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilha Sonora: Áudio 
ambiente “Portão de 
Ferro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilha Sonora: Áudio 
ambiente: música “Corta 
Língua” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilha sonora: Áudio 
ambiente: “Trabalha 
nego velho” 



 

 
A Umbanda para cada um deles. Imagens 
intercaladas da câmera fixa e câmera de apoio. 
 
 
 Ana Cristina- D.I. “Eu quis...”  
                       D.F. “...pretensão vaidosa” 
 
Rewan- D.I. “Eu não....” 
              D.F. “... que faz” 
Fala intercalada de imagens do terreiro. 
 
Terezinha-  D.I. “Virei uma...” 

           D.F. “... tudo isso.” 
Fala intercalada de imagens dos terreiros. 
 
Deusalina- D.I. “A Umbanda...”  
                              D.F. “... dá tempo.” 
Fala intercalada de imagens dos terreiros 
 
Black. Sobe som com senhor cantando a oração do 
“pai nosso”, na Tenda Umbandista Estrela dos 
Obreiros de Oxalá. Black 
 
Rewan- D.I. “Todo espírito...” 
              D.F. “... dá tempo” 
 
Black. Imagem Tenda Umbandista Estrela Guia, 
detalhe de uma pessoa batendo palma. Depois 
sobe os créditos com a música no fundo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem trilha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilha Sonora: Áudio 
ambiente 
 
 
 
 
 
Trilha sonora: Áudio 
ambiente: Hino da 
Umbanda.  

 

 

 

 

 



 

6. Ficha Técnica 

Título: Obreiros de Aruanda 

Descrição: Esse documentário coloca você em contato com uma religião 

genuinamente brasileira. Em depoimentos quatro participantes da Umbanda 

contam como é lidar com a mediunidade e o preconceito. Pirâmide, Cruz, Exu 

tranca-rua, cerveja, descarrego e Orixás, uma síntese cósmica explicada por 

quem vive a religião. 

Duração: Aprox. 15 minutos  

Gênero: Documentário 

Formato: Vídeo 

Formato de gravação, padrão de gravação: MiniDv 

Edição (sistema / software): Não-linear – Adobe Premier Pró 3.0 

Roteiro, direção e edição: Aline Fadlalah, Hozana Fraisleben e Natalia 

Bourguignon 

Cinegrafista ou câmera: Aline Fadlalah, Hozana Fraisleben, Juane Vaillant, 

Natalia Bourguignon, Stéfani Merlin.  

Pesquisa e Produção: Aline Fadlalah, Hozana Fraisleben e Natalia 

Bourguignon 

Finalização de áudio e vídeo: Stéfani Merlin 

Capa DVD: Jefferson Rodrigues 

Destinatário (público alvo): Todas as idades. 

Revisão de texto: Aline Fadlalah, Hozana Fraisleben e Natalia Bourguignon 

Orientador: Marcelo Castanheira 



 

7. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação MAIO/ 
10 

JUN/
10 

JUL
/10 

AGO/
10 

SET
/10 

OUT/
10 

NOV/
10 

DEZ
/10 

Leitura de 
textos 

X X X X X X X  

Pesquisa do 
Tema 

X X X X X X   

Levantamento 
de fontes 

 X X X     

Gravação    X X X   

Escrita do 
Memorial 

   X X X X  

Entrega do 
primeiro 
capítulo 

     X   

Edição       X  

Entrega do 
TCC 

      X  

Apresentação         X 



 

8. ORÇAMENTO 

 

20 Fitas de Mini DVD R$ 177,00 

Gasolina R$ 200,00 

HD Externo R$ 260,00 

Impressão  R$ 100,00 

Material para gravação R$ 30,00 

Gasto com papel R$ 50,00 

Compra de livros  R$ 150,00 

Arte da capa R$ 100,00 

DVD´s e Capa R$ 60,00 

TOTAL R$ 1.127.00  

 

*Todos os equipamentos utilizados na gravação foram emprestados da Central 
de Empréstimos da Faesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Considerações Finais 
 

Esse trabalho foi um desafio. Não só porque o documentário é um gênero 

audiovisual que não estudamos durante a graduação, mas porque nenhuma de 

nós é umbandista. E entender o documentário e seus conceitos foi muito mais 

fácil que entender a Umbanda. Até porque, enquanto tentamos entender a 

religião, não saímos do lugar, o trabalho só começou a dar certo quando 

paramos de tentar entender e resolvemos sentir. 

A Umbanda em sua riqueza de rituais e detalhes é grande demais pra ser 

olhada racionalmente. Religião não é razão, é emoção e fé... E Não é possível 

explicar a fé.  

De modo geral, “definir a religião” importa em substituir um 
inefável por outro - ou na substituição do incompreensível pelo 
desconhecido... Isso é verdade para as definições mais comuns, 
que servem principalmente para aplacar a consciência científica 
de sociólogos ansiosos por declarar a inclusão do inincluível. 
(BAUMAN, 1998, p. 206)  

 

Quando escolhemos fazer um documentário sobre religião, e uma religião a 

qual não tínhamos nenhum vínculo, estávamos certas de que conseguiríamos 

fazer sem nos envolver, manteríamos a “imparcialidade jornalística”. No auge 

da nossa arrogância, chegamos a imaginar que iríamos nos terreiros, 

gravaríamos nossas imagens, entrevistaríamos as pessoas, tudo isso sem nos 

comprometermos, sem deixar que nada daquilo nos tocasse.  

Mas se a Umbanda não tivesse nos tocado, nós provavelmente não a teríamos 

escolhido como nosso tema, e se mesmo assim tivéssemos, não teria sido 

esse nosso resultado final. 

Nunca entramos na questão de acreditar ou não nos preceitos da Umbanda. Já 

partimos do pressuposto de que essa era a verdade. E diante de tudo o que 

vimos nunca tivemos motivos para duvidar que o que estava acontecendo não 

era de alguma forma, verdadeiro.  

 



 

O documentário não é perfeito nem tecnicamente nem esteticamente, longe 

disso. Temos limitações técnicas por nunca termos feito um vídeo neste 

formato, mas por nossa opção participamos ativamente de todo o processo de 

produção do documentário, mesmo nos momentos em que sabíamos que não 

éramos as mais indicadas para certas funções. Por isso não contratamos um 

profissional para fazer a gravação e edição. 

Queríamos participar do processo de transformação do nosso projeto desde o 

papel até a edição final do vídeo, e não ficar só observando isso acontecer. 

Contamos com ajuda na gravação, mas de estudantes, como nós. A única 

ajuda profissional foi na finalização do vídeo. Queríamos no final do trabalho ter 

a sensação que ele foi feito por nós, com todos os erros e acertos.   

No decorrer do trabalho falamos sobre a modificação do nosso olhar sobre o 

tema. Essa modificação ocorreu por termos participado dos rituais, e não 

ficarmos só assistindo. Deixamos de lado o nosso preconceito sobre uma 

religião que também não conhecíamos e fomos a campo formar o nosso 

conceito sobre a Umbanda. 

Foi um trabalho diferente de todos que fizemos durante a graduação. 

Passamos por novas experiências que contribuíram muito para nossa 

formação. Estudamos o tema, pesquisamos sobre ele, participamos de 

diferentes rituais, e ganhamos a confiança daquelas pessoas, que nos 

confiaram suas histórias.    

Ao terminarmos o trabalho nos demos conta de que a intolerância religiosa 

ainda é muito forte. Com esse documentário não pretendemos acabar com o 

preconceito, seria impossível, mas dar uma pequena contribuição para a 

desmistificação da Umbanda.  Para que seus seguidores tenham preservado o 

direito à uma religião, e dela poder ser Umbandista.  

 

 

 

 



 

Nota Pessoal  

 

Quem tem medo não tem fé 

 

Nunca tinha ido a um terreiro de Umbanda, não sabia nem o que era há um 

ano. Mas mesmo sem conhecer tinha medo. Na primeira vez que fomos gravar 

no terreiro, achei que esse medo já tinha passado, não tinha motivo pra ele 

existir, mas de qualquer forma, eu só queria ir fazer as imagens e ir embora, 

não queria me envolver.  

Quando uma entidade me chamou pra participar do passe fui sem problemas, 

já tinha recebido outros passes, mas quando pisei na areia senti que seria 

diferente. Fui pra roda, dei as mãos as outras pessoas, fechei os olhos e me 

concentrei. Sentia a fumaça, os estalos de dedos, pessoas passando a mão 

nos meus cabelos, minhas mãos sendo molhadas e uma força muito grande 

querendo sair de mim, e ai veio o medo muito forte me fazendo abrir os olhos e 

ter vontade de sair o mais rápido possível dali. 

Quando já estava quase saindo da parte de areia a mesma entidade que me 

chamou para o passe me abraçou, num abraço muito forte que trouxe toda 

aquela força de volta e me fez chorar, chorar muito e tremer, de um jeito que eu 

nunca tinha sentido. 

É complicado explicar tudo que eu senti e tudo que as entidades me disseram. 

Não sei como passar para as palavras as sensações que eu senti lá, todos os 

tremores, choro, medo, todos os abraços que recebi de pessoas que eu não 

conhecia, todas as coisas que me falaram sobre a minha personalidade. Eles 

conseguiram me descrever de uma forma que nem os meus melhores amigos 

podem fazer. Tocaram fundo no meu coração.      

Me falaram dos meus medos, minhas suscetibilidades, de umas coisas muito 

minhas, e que eu não conto a ninguém. Sempre repetindo pra mim que quem 

tem medo não tem fé.  



 

No texto falamos de preconceito e o que criticamos era muito parecido com o 

que eu sentia antes de começar esse trabalho. Ainda não deixei de ter medo, 

mas acho que continuar voltando no terreiro me faz ter um pouco mais de fé.   

 

No meio do descarrego  

Colocar aqui todos os detalhes da experiência de participar de um descarrego, 

seria impossível. Só posso dizer que é uma experiência única não só em 

detalhes, mas também em emoções. Não sei de onde vem aquela força, mas 

te leva a chorar até soluçar.  

Quando fui chamada para sentar naquela cadeira no meio do terreiro e os 

médiuns fecharam uma roda em volta de mim, dizendo que o trabalho era 

pesado, fiquei com muito medo. Mas quem me tranqüilizou foi a entidade vista 

com olhos negativos pela sociedade, a mesma pomba gira, a “prostituta”, foi 

quem pegou na minha mão e disse “fica tranqüila ninguém vai encostar em 

você”.  

Dois médiuns ficaram perto de mim, estes seriam quem receberiam entidades 

que de alguma forma estavam atrapalhando minha vida, só o que eu tinha a 

fazer era abrir as mãos e rezar. 

De repente um médium perto de mim começou a gritar e chorar, eu não 

conseguia entender o que estava acontecendo, em meio aos cantos e gritos, 

só fechei o olho, chorei e rezei. Não sei quanto tempo aquilo durou, mas foi o 

suficiente para eu me sentir melhor. 

A pomba gira, a Gorete, disse para mim, que a partir daquele dia minha vida 

mudaria. Não sei de que forma mudou, mas posso dizer que meus conceitos, 

sim, se tornaram muito diferentes.  

Quando pensamos em estudar sobre Umbanda nunca imaginaríamos que 

íamos passar por situações como o descarrego. Pensamos que gravaríamos, 

entrevistaríamos e sairíamos sem nem sequer tomar um passe.  



 

Durante uma das giras, uma participante que nunca se simpatizou conosco 

disse “elas vieram aqui fazer um filminho e olha o que aconteceu”, realmente 

ela estava certa, muita coisa aconteceu.  

Conversamos com entidades, descobrimos problemas de vidas passadas, 

manifestamos mediunidades, descobrimos em nós, coisas que nunca teríamos 

conhecido se não tivéssemos feito esse trabalho.  
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