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Nesta  comunicação proponho discutir  o  processo de  cruzamento, que se dá na
Religião de Linha Cruzada, entre diferentes ontologias (africana, ameríndia, cristã,
kardecista,  do  Oriente,  Povo Cigano,  Linha de Exus...).  Compreendo que essas
diferenças ou “lados” são parte de uma relação cosmopolítica e, portanto, de uma
“diplomacia cósmica” (ANJOS & ORO, 2009). Indico que a conectividade e o jogo
das  diferenças que compõem as  religiosidades  de  matriz  africana nos  mostram
elementos-chave para percebermos outros modos de existência que vão além das
formas essencialistas de identidade. É pela lógica rizomática que se torna possível
pensarmos a religião como “percurso nômade”. Os elementos de interpenetração
cosmos e sociopolítica, humano e extra-humano são tomados pelas/os umbandistas
como possibilidades de conectividade entre cosmologia ameríndia e afro-brasileira.
Assim,  o  intermediário para  o  Orixá  que  trabalha  na  pedreira  será  algum(a)
caboclo/a da linha de Xangô. O Sete Encruzilhadas foi quem abriu a Umbanda para
que os espíritos de negros escravizados, de indígenas e de outros povos pudessem
chegar.  Ele é intensivamente ligado a práticas rituais tanto do Batuque como da
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Quimbanda.  O  caboclo  Sete  Encruzilhadas  se  cruza e  pode  vir  como Exu  das  Sete
Encruzilhadas. É da noção de encruzilhada que podemos tirar respostas potencialmente
fortes para os conceitos de sincretismo e mestiçagem.

Palavras-Chave: Cosmopolítica. Linha Cruzada. Encruzilhada. Diferença. Sincretismo.

Se há toda uma cartografia afrorreligiosa que envolve a praia, a mata, a pedreira, o

mar, a Lagoa e a rua, há também os cruzamentos (de corpos, de espaços, de terreiras e

de ontologias) e há intensidades diversas de santos, orixás, caboclos e pretos-velhos. Há

encruzilhadas dos exus e das pombagiras, os  cruzeiros do Bará e o canto do mesmo

cruzeiro para o Exu da Quimbanda. Esses  cruzamentos se dão em modos de conexão

disjuntiva, mas também em aberturas.

A lógica rizomática da Linha Cruzada não opera oposições estritas. Os rituais e

cerimônias das linhas são independentes: há a Linha Branca e a Linha dos Exus. Dentro

da Linha Branca pode ter uma linha de caboclos e outra linha de pretos-velhos. Considero

que estamos diante de teorias plenas nas quais umbandistas são tanto praticantes como

estudiosos de suas práticas e suas controvérsias.  Proponho  –  conforme Anjos e Oro

(2009) também o fazem – elevar suas teorias ao lugar epistemológico de uma referência

do mesmo tipo que Roger Bastide, Bruno Latour e Claude Lévi-Strauss. 

Levando isso adiante, podemos compreender o que as pessoas nomeiam como

Umbanda e também o motivo pelo qual elas referem-se a si mesmas como batuqueiras.

Por mais que as práticas religiosas sejam entendidas como umbandistas e/ou de matriz

africana,  o  que  ocorre,  na  maioria  dos  casos,  é  o  cruzamento  entre  as  práticas  e

concepções diferentes.

A análise  que  segue  centra-se  na  viabilidade  de  compreendermos  as  relações

entre humanos e extra-humanos, da e na religião de Linha Cruzada, como momentos em

que a política cósmica opera. A percepção de política, tal como a concebo aqui, não é só

a  da  “forma-Estado”  –  que  diz  respeito  a  eleições,  partidos,  instituições,  poder

administrativo,  Estado  –,  mas  a  que  se  opera  por  meio  de  relações  cotidianas  e

ritualmente estabelecidas ou rompidas, entre pessoas e outros entes (incluindo-se os que

chamamos como objetos). A ideia de política como forma-Estado precisa ser decodificada

“por  meio  de filtros  oriundos de outros  campos sociais”  (Goldman,  2006:38)  e,  deste

modo,  ela  pode  ser  vista  mais  no  seu  “funcionamento”,  nas  relações,  do  que  nas

hierarquias e no Estado. É, portanto, a cosmopolítica (STENGERS, 1997) que abordamos

aqui, considerando o modo como elementos – que são tomados como de “ordem mística”



ou “sobrenatural” – interferem nas ditas “relações mundanas”.

Esta comunicação pretende, assim, mostrar as possibilidades de entendimento das

ontologias que não são as dos cânones ocidentais de pensamento1. Por isso, ao invés de

pensar o essencialismo de uma “religião afro”, seguimos o cruzamento das linhas que a

compõem. É que o “cruzamento de nações”, que se opera na Linha Cruzada, “não é a

imagem que normalmente se faz do sincretismo”, pois essas nações “não são essências

identitárias pertencentes a indivíduos, mas territórios simbólicos de intensidades diversas,

passíveis  de  serem  percorridos  por  multiplicidades  de  raças  e  indivíduos”  (Anjos,

2006:22).

A conectividade,  o  cruzamento  e o jogo das diferenças que compõem a lógica

rizomática da Linha Cruzada indicam elementos-chave na compreensão de outros modos

de existência nos quais a política e suas relações acabam  incorporando (em diversos

sentidos) ações rituais e cotidianas, que envolvem diferentes perspectivas. As relações

estabelecidas entre a religião e a política são mais do que apenas “crença” ou somente

religião: são relações entre humanos e extra-humanos.

Em termos gerais, podemos dizer que na Linha Cruzada, existem, no mínimo, três

linhas, ou lados2: o Batuque ou a Nação (dos orixás), a Umbanda (dos caboclos, pretos-

velhos e ibejis) e a Gira ou Quimbanda (dos exus, pombagiras, Povo Cigano e Povo do

Oriente). Cada uma dessas tem seus rituais e cerimônias independentes, mas que podem

se conectar com as diferenças existentes em outro lado: orixás e santos católicos, quando

há relação entre o Batuque e a Umbanda; os pontos de caboclos e pretos-velhos, quando

há referências cristãs  junto  a  referências ameríndias  e africanas;  concepções cosmo-

ontológicas que juntam elementos  do espiritismo kardecista,  quando termos como,por

exemplo, evolução, aparelho3 e médium são acionados; ciganos e o Povo do Oriente, da

Linha do Oriente, quando chegam na Linha de exus e pombagiras... 

Conforme Goldman (2009:106), no contexto de pesquisa no candomblé da Bahia,

as religiões afro-brasileiras podem ser compreendidas como conjunto “heteróclito”, mas

articulado,  “de  práticas  e  concepções  religiosas  cujas  bases  foram  trazidas  pelos

escravos africanos e que, ao longo da sua história, incorporaram, em maior ou menor

grau,  elementos das cosmologias e práticas indígenas”,  como também do catolicismo

popular  e  do  espiritismo  de  origem  europeia.  Para  o  autor,  esses  elementos

1 Este  texto  apresenta  elementos  que  compõem  um  dos  capítulos  de  minha  tese,  intitulada  “O
Cruzamento das Linhas: Aprontamento e Cosmopolítica entre umbandistas em Mostardas, Rio Grande
do Sul” (PPGAS-UFRGS), 2015a.

2 No interior de cada uma, há inúmeras diferenças, podendo existir no Batuque o lado do Candomblé, por
exemplo.

3 Outra referência para a pessoa que incorpora uma entidade, que recebe um espírito.



transformaram-se à medida em que foram sendo combinados uns com os outros. Assim

como  as  outras  religiões,  a  afro-brasileira  é  um  complexo  que  “contém  inúmeras

possibilidades ou virtualidades que se atualizarão com maior ou menor força segundo as

situações” (:110).

O que está em jogo é seguirmos o que umbandistas falam e fazem, por meio de

suas  diversas  relações  e  entender  a  Linha  Cruzada,  a  religião,  a  partir  de  suas

concepções próprias. Nos termos de Anjos e Oro (2009), entendo que é preciso tomar

nossas/os  interlocutoras/es  religiosas/os  como  portadores/as  de  filosofias  plenas,

reconhecendo filosofias em meios que seriam menos propensos a serem reconhecidos.

E,  fazendo-se  isso,  alargamos  as  concepções  sobre  a  política.  Para  os  autores,  na

religião, as “coisas 'de outro mundo' destacam-se como o lugar da presença se puderem

ser encadeadas à série preexistente, conformando um novo enunciado” (Anjos &

Oro, 2009:90, grifos meus). Partindo disso, é que vejo a possibilidade de entendermos o

encadeamento cósmico e a forma da encruzilhada, do cruzamento, como conectividade e

como  operação  cosmopolítica.  A  própria  religião  –  sendo  caracterizada  enquanto

“percurso nômade” (ANJOS, 2006) e enquanto lógica rizomática – funciona nesse sentido.

***

O Centro Espírita Umbandista Reino d'Oxum e Ogum Beira Mar e Seguidores do

Sete Encruzilhadas está situado na zona urbana do município de Mostardas4. O terreiro5

conta com a participação de diversas pessoas oriundas de uma comunidade quilombola,

chamada  Beco  dos  Colodianos6,  na  corrente,  organização  interna,  religiosa  e  nas

atividades abertas ao público (festas,  homenagens,  atendimentos,  benzeduras,  dia de

terreira).  Cerca  de  20  pessoas  participam  da  corrente do  terreiro  –  em  sua  quase

exclusividade composta por mulheres7. O terreiro8 está estabelecido junto à residência da

4 Município situado no litoral do Rio Grande do Sul, distante 200 km da capital Porto Alegre.
5 A pesquisa  que desenvolvi  no doutorado foi  possível  a  partir  de questões que  surgiram durante a

pesquisa de mestrado. Junto a quilombolas, obtive informações de que havia, no centro do município de
Mostardas,  uma  Casa  de  Umbanda,  cuja  mãe  de  santo  era  uma  mulher  nascida  na  comunidade
quilombola Beco dos Colodianos. E foi a partir do contato e da vivência no terreiro com a mãe de santo
e com as demais pessoas que nele participam, que pude compreender o que era a incorporação e isso
me permitiu contrapor o sentido essencialista que as teorias acadêmicas operam sobre a identidade.

6 Para maiores informações sobre essa comunidade quilombola e suas relações com a religiosidade afro-
brasileira ver Ramos, 2015b.  O município de Mostardas possui três comunidades negras rurais que
pleiteiam o reconhecimento como quilombola. Uma delas, a comunidade de Casca, já conseguiu a
titulação do INCRA, em 2010. As outras duas – a comunidade de Teixeiras e de Beco dos Colodianos –
ainda lutam para conquistar suas titulações definitivas junto ao INCRA, órgão federal responsável pela
titulação.

7 A presença de homens é bem menor que a presença de mulheres. Há, quase sempre, um ou dois
tamboreiros e um ou dois homens que são da corrente.

8 Uso aqui a denominação “terreiro” para designar o local, espaço onde ocorrem as atividades e “terreira”
como momento, ou seja, como atividade em si. Entre umbandistas que contribuíram com a pesquisa, se



mãe de santo, Mãe Irma d'Oxum, e possui, aproximadamente, 30 anos de existência. Mãe

Irma fez seu apronte com Mãe Jalba de Iansã9, cujo terreiro Ilê África Reino de Iansã e

Xangô, Iemanjá e Bará e Seguidores do Sete Encruzilhadas10 está localizado na cidade

de Rio Grande, região sul do Rio Grande do Sul.

Na terreira de Mãe Irma há sempre uma primeira parte, que é a  Linha Branca:

dedicada a caboclos, pretos-velhos e crianças11 e, uma segunda parte, para a Linha dos

exus, pombagiras e eventuais ciganos/as. Essas duas  linhas ou lados ocorrem em um

mesmo terreiro e na mesma noite e nelas operam-se intensidades que se conectam, se

cruzam, mas que se mantêm em diferença. Não há unificação, nem das formas, nem das

forças/intensidades.  Vemos que há diversos segmentos:  ameríndio,  africano,  cristão e

oriental e, em cada linha, alguns deles são acionados e outros não. As diferenças podem

ser  conectadas, mas não são colocadas como unidade. Seguindo o que Anjos (2006)

afirma,  há  uma  forma  rizomática  nessa  conectividade  que  opera  “em  oposição  ao

pensamento arborescente que caracteriza a definição de sincretismo (usual na definição

das práticas religiosas africanas no Brasil)”:

A ideologia da democracia racial fecundou toda uma imagem do
Brasil como o país do sincretismo, da miscigenação racial. Para
essa ideologia, a imagem do cruzamento das diferenças está mais
próxima de certo modelo biológico, em que espécies diferentes se
mesclam numa resultante que seria a síntese mulata. A
religiosidade afro-brasileira tem um outro modelo para o
encontro das diferenças, que é rizomática: a encruzilhada como
ponto de encontro de diferentes caminhos que não se fundem
numa unidade, mas seguem como pluralidades (:21, grifos
meus).

Para aquilo  que  chamamos  como  “objetos” há também intensidades e não

representações! Tanto os assentamentos – pedras, ferros, plantas... –, como aquilo que é

utilizado nos rituais –  as vestimentas das pombagiras, a espada do Ogum, o cigarro de

palha do preto-velho, o chapéu do exu, entre outros –, são operadores das relações

entre humanos e extra-humanos. 

usam as duas formas para designar a Casa, o local e apenas a segunda para designar um momento,
acontecimento (por exemplo, dia de terreira).

9 Importantíssima interlocutora da pesquisa.
10 Durante a pesquisa de doutorado, acompanhei, nesse terreiro, o reforço e o aprontamento de Mãe Irma

e uma Festa de Seu Sete Encruzilhadas, no ano de 2012 e, em agosto de 2015 participei de uma
homenagem ao Seu Sete.

11 Os  Cosmes ou ibejis possuem a entrada como uma  linha,  mas,  na terreira de Mãe Irma, recebem
homenagem no dia de Cosme e Damião, 27 de setembro (ou nos dias próximos). Geralmente, nesse
dia, há a linha de caboclos primeiro e, após, chegam os ibejis.  



O assentamento do orixá é o  local  onde a divindade está, portanto,  o

assentamento não “representa” o orixá, o acutá é o/a orixá. O “acutá não remete para um

poder que do além se faz representar num mediador simbólico. O acutá – essa pedra

sagrada aqui e agora – já carrega de imediato a totalidade do ser da divindade. Esta

pedra sagrada, aqui e agora, é o Xangô, o Ogum, a Iemanjá” (Anjos, 2008:89). A pedra é

feita (aprontada), embora ela tenha a potência do orixá desde sempre. Desse modo, não

está se representando algo: ela tem vida. Se a pedra, assim como outros entes, têm vida,

eles podem ser agregados às relações políticas?

Religião permeada e operada por constantes e intensos devires, a Linha Cruzada

conecta, desconecta e reconecta os seres e ontologias e se reporta a cada diferença

existente dentro do complexo com agenciamentos possíveis e necessários para tal. É nas

intensidades das imagens que os encadeamentos e o sincretismo operam e são

possíveis. Mãe Irma aponta que a santa dos anjinhos é a imagem de uma virgem branca

que possui aos pés rostinhos de anjos; já  a Oxum pretinha será a Nossa Senhora

Aparecida, a santa negra. O São Jorge, que combate o dragão e protege uma santa tem,

como retrato pictórico, instalado no terreiro de Mãe Irma, ao fundo, um castelo e uma

virgem. Sobre essas relações, escreve Anjos (2009):  

Enquanto injunção e interpelação ao catolicismo, a religiosidade
afro-brasileira se apresenta como sendo também um regime de
retificação ontológica. Na há religação ao catolicismo sem recusa
ontológica. Trata-se de uma proposta de pacto cósmico e
simultaneamente de uma controvérsia sobre o mundo possível e as
possibilidades de se viver junto. O regime afro-brasileiro de
enunciação apresenta-se como incompatível ao monoteísmo
cristão. Sob a controvérsia, se há algum sincretismo, é mais
como guerra de cosmos do que enquanto fusão de horizontes.
A interpelação afro-brasileira é a de que só um mundo é
possível: o plurimundo politeísta (Anjos, 2009:24, grifos meus).

Mãe  Jalba  também  postula  algo  muito  próximo,  sobre  as  passagens,  e  que

podemos relacionar com a composição de plurimundo politeísta: para ela, num ponto que

diz “Seu Sete Encruzilhadas, Santo Antônio ele é”, ele tem uma passagem [com Santo

Antônio]. E o Santo Antônio é o Bará novo [jovem]! Além disso, as passagens, no caso do

Batuque, são também referentes aos lugares onde Deus colocou os orixás: Não tem o

Ogum Haiti? O Ogum Beira-Mar? Então, o Ogum Haiti é do Haiti, e o Beira-Mar é da beira

do mar. 

Como me disse Mãe Jalba, logo que a conheci, em 2010, no terreiro de Mãe Irma,

tu  estás  indo  nos  quilombos  e  tu  tens  muito  a  aprender  indo  lá.  Ou  seja,  se  a



cosmopolítica afro-brasileira ocorre,  também, nas e pelas práticas quilombolas,  pensei

como as práticas ameríndias, propriamente falando, de espíritos ameríndios, ocorridas na

Umbanda  e  em  outros  territórios,  como  veremos,  podem  ser  agregadas  à  esta

cosmopolítica? Assim, apresentarei alguns dos elementos que mostram isso, de algum

modo.

Espíritos ameríndios e a cosmopolítica

Em uma conversa com Mãe Irma e Vanderli12 sobre a questão dos territórios, que a

religião atribui sempre à  existência de potencialidades, podemos entender como são

possíveis os processos de conectividade realizados pela Linha Cruzada:

Mãe Irma: Dizem que no Rincão13 tem tipo uma pedreira. Não é
bem uma pedreira [...] Porque aqui  [em Mostardas] nós não temos,
oficial [um lugar], para Xangô e para Oxum. Porque não tem
cachoeira e não tem pedreira.
Vanderli: Nós tínhamos que ver com a Tacimara, porque ela disse
que tem uma pedreira lá, na qual  existiam índios. Dizem que lá
moraram os índios. Nessa pedreira, onde tem desenhos de índios,
gravuras de índio [...]
João: Vamos combinar mesmo de ir até lá. Eu voltei a falar nisso
porque a senhora estava falando de ir aos lugares, a própria função
esta de se fazer um local, uma pedreira...
Mãe Irma: Realmente. A gente tem que ter um lugar porque o Pai
Xangô é um santo  justiceiro e aqui ninguém se interessou  [em
colocar uma pedreira]! 
Vanderli: É, em assentar uma pedra!
Mãe Irma: Assentar uma pedra, para a gente, porque essa mesmo
[Mãe Irma trouxe pedras de outro município, São José do Norte, na
mais recente visita que fez], ela não é muito grande, mas é batizada
para ele, não é?
Vanderli: Sim, mas mesmo onde a Tacimara disse que tem, se tiver
[pedra] solta, já dá para trazer [para outro lugar, mais perto].
Mãe Irma: Só que é lá no Rincão, é muito longe!
Vanderli: Mas tem que ver, se tiver pedras soltas, dá para dar um
jeito de trazer uma!
João: E tem desenhos?
Vanderli: Tem uns desenhos dos índios, aquelas gravuras de índios.
É descobrir com a Tacimara se é verdade aquilo lá. Aquilo é a coisa
mais boa. Dizem que tem umas gravuras dos índios, onde que
os índios ficaram lá.
Mãe Irma: Aha.
João: E isso teria alguma importância, se tivesse algum tipo de

12 Companheiro de Mãe Irma.
13 Localidade  distante  da  sede  do  município  de  Mostardas,  próximo  à  Lagoa  dos  Patos.  Segundo

Tacimara, uma das mulheres da corrente, esse local é chamado de Taroca.



coisa assim?
Mãe Irma: Tem!
Vanderli: É porque os índios têm os pajés! Que os pajés eram
antigamente os batuqueiros, os feiticeiros, quer dizer, eram os
preservadores. É uma história que vem da religião (Conversa em
Mostardas, outubro de 2012, grifos meus).

A partir dessa menção de Vanderli sobre os pajés – os feiticeiros e preservadores

–, busco traçar relações entre a Linha Cruzada e o elemento ameríndio. Entendo que o

elemento ameríndio faz parte do processo de abertura da Umbanda, realizado pelo Seu

Sete Encruzilhadas, consequentemente, conectando  processos cosmo-ontológicos da

religião às cosmo-ontologias ameríndias e de outros povos.

Considero  que  essas  conexões,  quando  atribuem  forças  intensivas  aos  pajés

ameríndios,  podem  ser  relacionadas  aos  estudos  que  tratam  da  questão  ontológica

ameríndia, principalmente, segundo Lima (1996) e Viveiros de Castro (1996, 2002, 2007),

bem como ao que Anjos afirma acerca da lógica nômade da “tribo indígena”, existente na

Linha Cruzada (2006:34). É que o complexo religioso e cosmológico da Linha Cruzada só

é possível porque ele é heteróclito e algumas religiões que  são cruzadas são ou se

tornam heteróclitas. Este é o caso do Batuque, que é cruzado tanto com o Catolicismo,

quanto com a Quimbanda e com a Umbanda.

Assim,  não  podemos  tomar  essas  “indicações”  sobre  os  grupos  e/ou  práticas

ameríndias como “folclóricos” ou como apenas ligações “culturais”. Temos de ver essas

questões em termos espirituais ou melhor, infinitesimais, conforme afirma Gabriel Tarde

( 2007). 

Outra  referência à questão ameríndia é trazida por Paulo d'Ogum14,  quando ele

aponta que os caboclos eram índios, eram caciques; eles têm o conhecimento das ervas,

da medicina: 

Na cidade de Bagé15 tinha muitos índios, e pode crer, vou te dizer
uma coisa: sou natural de Bagé, mas moro em Rio Grande. Eu nasci
numa  bacia  de  Umbanda,  porque  a  minha  mãe  é  de  Umbanda,
minha família é todinha de Umbanda e é grande a quantidade de
casas  de  Umbanda  que  tem  em  Bagé  e  lá  é  a  bacia  da
Umbanda,  porque  ali  existia  o  foco  do  índio.  A  força  da
natureza,  do índio,  o  contato  do índio  com a natureza  é  em
Bagé e de Bagé passou para Porto Alegre.  No Rio de Janeiro,
onde surgiu a Umbanda, tinha muitos índios também.  Porque
falam da Amazônia, com certeza é o coração ou pulmão do mundo,
mas do lado disso tem um braço, uma perna e tem um local que tem
uma  cabeça,  é  tudo  parte  de  um  corpo  (Entrevista  com  Paulo
d'Ogum, Mostardas, dezembro de 2012, grifos meus). 

14 Paulo d'Ogum é um amigo de Mãe Jalba e de Mãe Irma, residente em Rio Grande.
15 Bagé é um município situado ao sul do estado do Rio Grande do Sul. 



Seguindo o que Paulo d’Ogum aponta vemos que não há aqui a referência de um

índio idealizado e que está fora das territorialidades e potencialidades que a Umbanda

opera nos seus próprios locais. A referência é de que a força indígena, de um passado

que se atualiza no presente, enquanto fluxos energéticos, é operada como elemento

disjuntivo –  a conexão entre ontologias diferentes –  e como abertura ao diferente. A

Umbanda é “fundada” por um espírito caboclo, ameríndio, o Sete Encruzilhadas, mas ela

opera outras potências e “vibrações” ligadas aos espíritos indígenas que podem estar

tanto na Amazônia como numa pedreira com gravuras indígenas no interior do município

de Mostardas. A referência, além de ser histórica, é intensiva e atualizada. Paulo d'Ogum

também explica que, na Umbanda, os caboclos: 

são nossos índios, os espíritos indígenas, não é? Eles são os
mensageiros dos orixás. Porque os orixás não chegam na
Umbanda, eles são da Nação Afro, então os caboclos são
mensageiros dos orixás. A comunicação deles é espiritual, a bem
dizer. A pessoa faz um pedido para o caboclo e ele leva o pedido ao
alcance do orixá. Faz o intermédio (Paulo d'Ogum, Mostardas,
dezembro de 2012, grifos meus).

No diálogo que mencionei anteriormente, com Mãe Irma e Vanderli, a intensidade

de um local opera uma força energética porque há ali gravuras e demais continuidades

“não-visíveis” de práticas ameríndias. São essas continuidades energéticas, dos espíritos

ameríndios enquanto mediadores espirituais, que são atualizadas no pensamento e nas

práticas umbandistas quando há a referência aos caboclos da Umbanda. Em conexão

com a fala de Paulo d'Ogum, de Mãe Irma e de Vanderli, cito Norberto Peixoto (2008)16,

que concebe os caboclos como:

[...] espíritos de índios brasileiros, sul ou norte-americanos, que
dispõem de conhecimento milenar xamânico do uso de ervas para
banhos de limpeza e chás para auxílio à cura das doenças. São
entidades simples, diretas, por vezes altivas, como velhos índios
guerreiros [...] São exímios na limpeza das carregadas auras
humanas, experientes nas desobsessões17 [...] Na magia que
praticam, usam pembas para riscar seus pontos, fogo, essências
cheirosas, flores, ervas, frutas, charutos e incenso (:27).

Os processos de cura e de auxílio às pessoas, também indicados como caridade,

são muito importantes para as práticas da Umbanda. Eles estão ligados ao xamanismo

16 Agradeço ao amigo Tiago Lemões por ter apresentado e me emprestado esse livro.
17 O autor  indica como “desobsessão” a prática de retirada de espíritos chamados como obsessores,

espíritos que,  na concepção umbandista,  operam forças negativas  às pessoas e que precisam ser
lapidados por espíritos de luz. Os caboclos são espíritos de luz que lapidam as pessoas e os espíritos –
os delas e os de outros. O xamanismo também opera algo nesse sentido: o xamã precisa mediar a
saída dos espíritos dos animais abatidos antes de a comunidade consumir a carne da caça.



indígena, à pajelança e também às relações com a natureza. Essas  conexões entre as

práticas da Umbanda e das  cosmo-ontologias  ameríndias podem ser compreendidas

como parte de uma cosmopolítica. Seguindo a ideia mencionada anteriormente, exposta

por Anjos (2006)18, acredito que podemos atribuir esses elementos como possibilidades

de outras formas de lidar com aquilo que aprendemos como miscigenação e como

sincretismo. As práticas da Linha Cruzada vão além dos conceitos de democracia racial,

sem cair no luso-tropicalismo e nos mitos nacionalistas da mestiçagem cultural, porque

mostram que estamos diante de acontecimentos e de passagens que são operados na

lógica rizomática de disjunção inclusiva, que podem articular elementos ameríndios e

afro-brasileiros e orientais e católicos e...e...e...

Sobre a cosmopolítica ameríndia, tomo as considerações de Lima (1996) sobre um

evento – a caça de porcos-do-mato, realizada por um grupo Juruna –, por meio do qual é

possível apreender algo sobre a cosmopolítica operada na relação do xamã humano com

o porco-xamã:

O porco-xamã diferencia-se dos demais por carecer de pêlos no
traseiro e ter pêlos avermelhados na cara. Representa um dos
espíritos auxiliares que o xamã pode adquirir na iniciação. Em
sonho, o xamã vê esse porco se transformar em homem, e
busca fazer amizade com ele, oferecendo-lhe o cigarro para
fumar. Ao sentir que a amizade está consolidada, o xamã lhe diz
que os homens de seu grupo pretendem fazer uma caçada; e o
porco-xamã combina com ele o local e o dia da travessia. Os
caçadores vão à caça (:23, grifos meus).

 Nessa relação, podemos entender o xamanismo como cosmopolítica entre o xamã

(humano) e o xamã (animal). Enquanto outra forma de perceber a existência de cosmo-

ontologias ameríndias atuando no interior da Linha Cruzada é que tomo o xamanismo

como  imagem  para  pensarmos  o  entrosamento  entre  essa  prática  ameríndia  e  as

relações políticas de abertura da e na Umbanda – nos modos como espíritos indígenas e

as formas cosmopolíticas os conectam aos elementos afro-brasileiros. A fim de ampliar

esse entendimento, evoco o sentido proposto por Viveiros de Castro (2002) de que:

O xamanismo amazônico pode ser definido como a habilidade
manifesta por certos indivíduos de cruzar deliberadamente as
barreiras corporais e adotar a perspectiva de subjetividades
aloespecíficas, de modo a administrar as relações entre estas e os
humanos. Vendo os seres não-humanos como estes se veem (como
humanos), os xamãs são capazes de assumir o papel de
interlocutores ativos no diálogo transespecífico; sobretudo, eles são
capazes de voltar para contar a história, algo que os leigos
dificilmente podem fazer. O encontro ou o intercâmbio de

18 E, também, por comunicação pessoal (novembro de 2012).



perspectivas é um processo perigoso, e uma arte política – uma
diplomacia (:357-358, grifos meus).

Em sentido muito próximo, Sztutman (2009)19 afirma que, na perspectiva

ameríndia,

[…] pessoas como os xamãs –  ou pajés, se quisermos manter a
palavra de origem tupi – podem ter acesso a essa humanidade dos
tais não-humanos, que se apresentam de variadas maneiras […] Se
xamãs são aqueles que podem, com mais facilidade, gerenciar seu
próprio trânsito, eles são necessários, muitas vezes, para intervir nos
trânsitos malsucedidos de seus congêneres. Não por acaso, muitas
vezes foram referidos na literatura etnológica como
mediadores, diplomatas, curadores ou mesmo médicos (grifos
meus).

Em outro trabalho, o autor também aponta “que o xamanismo pode redundar em

uma guerra invisível, assim como as guerras visíveis carecem de reforço sobrenatural,

como encantamentos, predições, ritos preparatórios etc. Isso posto, é preciso imaginar

que as coisas se interpenetram: domínio humano, cosmo e sociopolítica” (Sztutman,

2012:96, grifos meus). 

Nessas referências ao perspectivismo, vemos que o xamanismo ameríndio opera

também em termos  de  uma  política  cósmica.  Os  pajés são  os  “que  administram as

relações dos humanos com o componente espiritual dos extra-humanos, capazes como

são de assumir o ponto de vista desses seres e, principalmente, de voltar para contar a

história” (Viveiros de Castro, 1996:120). No caso da Linha Cruzada, entendo que se opera

uma relação cosmopolítica quando é evocada por umbandistas a importância do lugar

onde viveram indígenas e pajés, que realizavam curas e auxílios e estabeleciam relações

com  os  espíritos  auxiliares:  os  animais  e  as  plantas.  Na  Umbanda,  essas  relações

cosmopolíticas  são  atualizadas  com  os  caboclos,  nossos  índios,  que  são  os

intermediários entre orixás e pessoas.  As relações se dão em um território no qual  a

mediação não só será possível como é intensamente necessária. É naquela pedreira dos

índios que o Xangô trabalha.

Os elementos de interpenetração cosmos e sociopolítica, humano e extra-humano

são tomados pelas/os umbandistas como possibilidades de conectividade da cosmologia

ameríndia  com  a  cosmologia  afro-brasileira.  Elas/eles  indicam  que  o  intermediário

caboclo,  para  o  orixá  que  trabalha  na  pedreira,  será  algum(a)  caboclo/a  da  linha de

Xangô. Cristian20 explica bem isso:

19 Retirado de http://www.pontourbe.net/04/sztutman-pu4.html, acesso em 10 de agosto de 2013.
20 Cristian é um amigo de Mãe Jalba e de Mãe Irma, reside em Rio Grande.



Cristian: Se a filha [carnal] da Tia Irma for à beira da praia fazer um
serviço, não vai ser a Jurema das Matas quem vai chegar, quem vai
chegar é a Jurema da Beira da Praia. Se ela estiver na pedreira,
quem vai chegar é a Jurema da Pedreira, de Himalaia, que é a
Jurema que eu trabalho.
João: Depende do...
Cristian: Do local. A mesma coisa o Seu Sete Encruzilhadas, ele vai
trabalhar em Sete lugares. 
João: Mas só alguns [caboclos] fazem isso?
Cristian: Só alguns caboclos, não são todos. A mesma coisa: tem o
Pena Branca, tem o Pena Roxa, tem o Pena Verde, o Pena Preta,
então cada um tem o seu território. Cada um tem a sua passagem!
E um é enviado por Xangô, outro é enviado por Xapanã, outro pela
Iansã.
João: Esta é a relação entre o caboclo e orixá?
Cristian: Exatamente! Mas pelo lado de Umbanda. E na Umbanda
só existem sete Orixás: Bará, Ogum, Iansã, Xangô, Oxum, Iemanjá
e Oxalá. Quando eu falo Bará, ele não fica restrito só a um Bará,
entendesse? Este Bará que eu falo para o lado da Umbanda, ele
puxa o Xapanã para a linha dele. Junta os outros. É o único que faz
isso, o restante não, é só ele.
João: Mas cada orixá tem quantos caboclos?
Cristian: Ah, vários! E daí cada um vai para um lado. É  muito
relativo, tem um monte de caboclos que são Oguns. São vinte e sete
Oguns, não é Tia Irma?
Mãe Irma: É.
João: Junto deste um Ogum que está entre os Sete [orixás]?
Cristian: É, tem uns 27. E destes 27, saem os caboclos. Cada um
tem o seu caboclo. Tem mais, vários.
João: E dos outros orixás, daqueles sete [da Umbanda], funciona
assim?
Cristian: Nesta mesma função: mais de um caboclo. E tem mulher e
tem homem, eu mesmo custei a deixar chegar a minha cigana, mas
a minha cabocla eu deixei, pois ela vinha mais forte do que a própria
cigana (Conversa coletiva em Rio Grande, agosto de 2012).

Da fala de Cristian podemos apreender relações intensas entre caboclos e orixás.

Ele salienta as possibilidades de atuação e  trabalhos, pois,  se o  serviço for  realizado

numa pedreira, a pessoa vai receber uma Jurema da Pedreira, cabocla que vem na linha

de  Xangô; se  for  na  beira  da  praia,  uma  Jurema  da  Beira  da  Praia.  Assim,  é  na

intensidade, nas passagens e nas forças energéticas que o território opera, porque todos

os orixás estão na natureza, no local da evocação da intermediação: o orixá da pedreira é

o Xangô; da praia de água salgada, é Iemanjá; da mata, é tanto Oxóssi, como também

Ogum, mas cada orixá tem vários caboclos e caboclas que fazem a conectividade de

forças, de intensificação do processo e que vão operar o trabalho necessário e operar a

política cósmica, a intermediação, a atualização de relações. Na terreira, quando ocorrem

os rituais, vemos que cada  ponto chama uma linha específica de cada orixá e dos/das



caboclos/as a ele/a associados. No ponto de Ogum, por exemplo, vão chegar caboclos/as

de  Ogum,  que  podem  incorporar  em  algumas  pessoas  da  corrente.  Num  ponto de

Jurema, cantado no terreiro de Mãe Irma, vemos a referência de que essa cabocla é filha

de um Cacique, Tupinambá:

Como são lindos os cabelos de Jurema,
mas tão brilhante o seu olhar!

Salve a Jurema, saia das matas,
Salve a Jurema do juremá,

ela é filha do Cacique Tupinambá,
a Jurema no terreiro vem trabalhar.

Uma pessoa pode receber um caboclo ou uma cabocla de uma linha de orixá e, ao

tocar-se outro ponto, para outro orixá, pode receber outro/a caboclo/a. Quando a pessoa

já está bastante lapidada, já passou por determinadas fases de aprontamento, ela recebe

um(a) caboclo/a e fica com este/a até o final da Linha Branca ou pode dar passagem para

outro/a  caboclo/a.  Já  as  pessoas  que  ainda  estão  se  desenvolvendo recebem  uma

entidade e, antes de darem o  passe,  desincorporam e ficam, enquanto  cambonos,  no

auxílio das pessoas que vão ter com as entidades que estão na terra.

Os processos operam-se em relações que vão além das formas humanas, elas

evocam a participação de formas e de práticas extra-humanas: as pedras da pedreira, as

gravuras ameríndias no Rincão, bem como os objetos,  oferendas e as substâncias que

nela serão depositados; as caboclas e os caboclos que chegarão para o trabalho e outras

forças  que  ali  serão  trabalhadas  são,  o  tempo  todo,  agregados  nessa  participação,

porque,  sem os  intermediários  –  os  diversos  espíritos  e  as  energias  –  essa  política

cósmica não realiza a potência que precisa.

No caso que mencionei, em que Mãe Irma trouxe pedras de um dos molhes da

praia  de  São  José  do  Norte,  ela  viu  nessas  pedras  intensidades  que  poderiam  ser

atualizadas e, assim, ela as batizou para possibilitar que Xangô pudesse nelas trabalhar.

Do  mesmo  modo,  as  pedras  onde  viveram  os  índios e  que  mostram  em  grafismos

rupestres a existência desses povos no local – não importando a época nem o período

histórico preciso – são potencialmente importantes porque, nesse local em que viveram

índios, viveram também seus pajés, que ali fizeram curas, relações com outras pessoas e

entes e, ainda, os grafismos, que também agenciam as relações! Assim, as pedras, os

espíritos, as gravuras e o local inteiro da pedreira são potencialmente importantes para

aqueles/as  umbandistas: Pai Xangô também  trabalha  ali. Do mesmo modo, uma pedra

que estava em contato  com a água do mar  também pode ser  batizada  para  Xangô,

porque ela tem a intensidade desse orixá, mas tem, certamente, a intensidade da água,



da orixá Iemanjá, que fará ligação entre orixás e outros entes.

Na pedreira em que estão as gravuras, há os intermediários – espíritos ameríndios

e de pajés – do Xangô, orixá africano. E isso não é contradição justamente porque a

Linha Cruzada conecta as diferenças – não para formar uma unidade, mas para manter

as diferenças intensivas. É por isso que é cosmopolítica: nada se faz sozinho e nada

opera pelo uno, há as ligações e há os distanciamentos possíveis.  A conectividade é

operada  quando  na  pedreira  dos  índios pode  ser  feito  trabalho  para  Xangô.  Isso  é

realizável porque os espíritos indígenas que ali estão operam como intermediários entre

humanos  e  orixás,  sobretudo  caboclas  e  caboclos  da  falange do  Xangô.  Podemos

entender que quando umbandistas de Mostardas evocam a pedreira do Rincão, elas e

eles realizam um encadeamento, uma conexão de diferenças, atualizando intensidades.

Nos espíritos de caboclos e caboclas que atuam na Umbanda aparecem essas

atualizações possíveis. Se o xamanismo era realizado na pedreira do Rincão, porque lá

havia os pajés, ele pode ser atualizado dentro de outros espaços, como o terreiro, e em

outros momentos, como num atendimento, quando o caboclo ou a cabocla que ali atuam

possuem a agência de pajé, porque  têm o conhecimento das ervas, da medicina. Aqui

podemos retomar a ideia trazida por Anjos (2006) de que a Linha Cruzada “de algum

modo, resgata a 'sociedade primitiva'” e sugerir que o terreiro opera por meio de uma

lógica  nômade  e  enquanto  “sociedade  contra  o  Estado”  (:34).  Assim,  referindo  uma

experiência numa festa de Nossa Senhora dos Navegantes, o autor considera que existe

uma autonomia das Casas de  religião  “que coloca essas organizações fora do modelo

Estatal” e que

[…]  o conceito de grupo nômade não tem a acepção de grupo em
deslocamento espacial, mas sim dessa forma de se constituir como
coletividade: indiferença formal entre os grupos e uma intensa
circulação de pessoas, consequentemente de informações quanto à
forma dos cultos. Os grupos permanecem absolutamente autônomos
entre si (:35).

É pelo nomadismo e pelas formas e práticas cosmopolíticas que podemos entender

a  Linha  Cruzada  como  uma  lógica  diferenciante,  enquanto  disjunção  inclusiva.  As

reterritorializações  que  aqui  se  operam  colocam-nos  diante  de  uma  filosofia  plena,

carregada de respostas pertinentes aos conceitos de sincretismo, de política e da própria

religião. O Orixá Xangô, por exemplo, que trabalha na pedreira, tem como intermediários

de seu trabalho caboclos/as, e estes/as possuem as “práticas indígenas milenares”. 

Algumas práticas são atualizadas pelos espíritos ameríndios e estão estritamente

ligadas  àquilo  que  Viveiros  de  Castro  (2002)  aponta  sobre  o  xamanismo,  em que  o



“conhecer é personificar”, já que é preciso, para o pajé, “tomar o ponto de vista daquilo

que deve ser conhecido”. Isso, segundo o autor, é um “modo de agir que implica um modo

de conhecer […]  oposto polar da epistemologia objetivista favorecida pela modernidade

ocidental” (:358).

Esse conhecer é estritamente próximo ao que está imbuído nas formas de

apreendizagem que a pessoa opera na Linha Cruzada: a pessoa não pode e não deve

conhecer sem ter a percepção e a vivência na e da religião, a percepção da natureza e de

tudo aquilo que envolve seu corpo, e também seu espírito e suas relações com orixás,

com substâncias, com outras entidades, com animais, com plantas, com o Cosmos. É

pela vivência, pelo entrosamento ritual e na prática, no cotidiano, entre pessoas e extra-

humanos, que a pessoa vai conhecer mais e saber como fazer a religião. Isso é

constantemente evocado no conceito de lapidação, no desenvolvimento do espírito e do

corpo. Assim como ocorre  no xamanismo, a pessoa,  na  religião  de  matriz  africana,

passará por rituais de apreendizagem, por apreensão de substâncias, por relações entre

ela e outros seres e poderá chegar ao grau de chefe de terreiro, Mãe ou Pai de Santo.

A potência dessas práticas ameríndias, como o xamanismo, deve ser levada em

conta, pois estamos diante de intensidades, continuidades e descontinuidades que essas

práticas operam e que são, de certa forma, atualizadas na Umbanda: os/as caboclos/as

são intermediários/as de orixás e estas duas referências diferentes, a  africana e a

ameríndia, são conectadas, sem precisar entrar numa unidade e nem numa “idealização”

essencialista do que é ameríndio ou do que é  africano. Cada intensidade é diferente e

produz  diferença: o Sete Encruzilhadas, como veremos, cruza-se: ele é Caboclo, mas

poderá chegar no Batuque, porque, segundo Mãe Jalba, ele já é quase Orixá e ele  já

chega como Exu, na Linha de Exu, na virada.

Há o encadeamento de processos e elementos ameríndios com orixás e

conhecimentos  africanos, a partir da intermediação e das potências que  se  operam.

Sobre os processos que envolvem a cura, umbandistas afirmam que a religião também é

uma medicina. Em diversos textos umbandistas21 encontramos  a  ideia  de  que  o

Africanismo é mais que religião, é ciência. Mesmo a palavra Umbanda – que, segundo

vários estudos, é oriunda do kimbundo, uma das línguas africanas – quer dizer “arte de

cura”22. Neste sentido, a religião é uma medicina, é uma ciência. Se ela é a arte de curar,

21 Recordo o livro de Paulo Tadeu Barbosa Ferreira, “Os Fundamentos Religiosos da Nação dos Orixás –
Nação Cabinda” –, livro do qual obtive uma cópia graças à Jurema, filha carnal de Mãe Irma, a quem
agradeço.

22 Ao afirmar que praticantes da Linha Cruzada se reconhecem como umbandistas ou chamam a religião
de Umbanda, vemos que eles e elas operam a arte de curar com tal reconhecimento –  a palavra é
potência.



encontramos algo que a aproxima, de certa forma, dos elementos xamânicos, dos pajés,

não no sentido simbólico, mas da práxis. 

A proposição de abertura que a Umbanda realiza vai  além: nas sociedades de

natureza (cf.  DESCOLA, 2001), plantas, animais e outras entidades pertencem a uma

comunidade sociocósmica. Logo, os processos de cura de pessoas só podem estar

ligados aos outros elementos porque esses processos fazem parte de uma coletividade

maior que a humana: eles envolvem entidades, animais, plantas etc, numa interação

constante. Ainda, sobre essa relação entre natureza e cultura, Sztutman (2009:4) enfatiza

que:

Ora, nem todos os povos veem-se atados a uma ontologia como a
dos modernos. Outros povos, como os ameríndios, estariam
acostumados a conceber o que chamamos de natureza como um
domínio fortemente dependente da ação humana, em interação
constante com o domínio humano. Desse modo, se quisermos
manter o termo ocidental “natureza”, que nem sempre encontra
tradução nas línguas indígenas, devemos lembrar que a “natureza”
de uns não é a mesma que a “natureza” de outros e isso conduz a
uma série de malentendidos.

Para  umbandistas esse termo e suas classificações não opera do mesmo modo

que a concepção ocidental. Para eles, a natureza é permeada de diversos seres e o peso

que essa dimensão possui  dá-se  em termos de  aprontamento,  cruzamento e cura. A

natureza  é  conectada  a  outras  dimensões  humanas  e  extra-humanas:  não  se  trata

apenas  de  um  “cuidado”  com  a  natureza,   trata-se  de  uma  relação  intensiva  entre

natureza, Cosmos, pessoas e seres existentes, operado por conectividades. E é nesse

sentido que o acontecimento de  cruzar  pessoas,  corpos,  outros seres e locais,  curar

pessoas e realizar sacrifícios, operam cosmopolíticas.

Para ampliar o entendimento da existência de conexões na Linha Cruzada, aciono

a noção de diferença, que nos permite compreender outros modos de relação que não

tomam o essencialismo identitário nem a formulação do uno como modelos. Ao contrário,

possibilita  que  as  diferenças  se  toquem,  se  cruzem  e  se  afastem.  Nesse  sentido,

caboclos, santos e orixás são agregados em modos nos quais há mediação de relações e

mobilização de agentes no mundo.

O  sincretismo,  que  é  operado  aqui,  toma  o  aspecto  de  um  mosaico,  porque,

disjuntivamente, relaciona as diferenças num plano rizomático, ao contrário do sincretismo

de  academia,  fortemente  baseado  no  modelo  arbóreo  de  pensamento.  A noção  de

sincretismo,  a  partir  da  discussão  sobre  cosmopolítica  e  encruzilhada, toma  outros

sentidos.



O Caboclo Sete Encruzilhadas

Roda Sete Encruzilhadas,
Na sua Linha de Bará.

Ele comanda a sua terreira,
Louvado seja em nome de Oxalá!

Saravá meu pai,
No reino da Oxum,

Ele que é o nosso chefe,
A segurança do Congá!23 

O Sete Encruzilhadas abre a Umbanda  para que os espíritos de negros

escravizados, de indígenas e de  outros povos, possam chegar. Nos textos  de alguns

umbandistas, assim como de alguns teóricos da Umbanda, aponta-se como

acontecimento fundador da Umbanda a incorporação de um espírito indígena por Zélio de

Moraes: ele recebeu o Caboclo das Sete Encruzilhadas numa sessão espírita no Rio de

Janeiro, em 1908. Em  outros textos, vemos  que se  considera o mesmo acontecimento

como um  processo de propagação da religião, como  abertura, efetivamente, às linhas,

aos povos e como potencialização de elementos - como a cura - e como modo de gerar a

caridade.

Essa  consideração  que  evoca  uma  propagação  da  Umbanda,  atualizada  pelo

acontecimento  operado pelo  Sete  Encruzilhadas,  está  fortemente  baseada no sentido

exposto por vários/as umbandistas ao afirmarem que a Umbanda existe há milênios, de

que ela é uma das religiões mais antigas do mundo e que ela possui ligações com o Egito

Antigo, com a Índia e com o Oriente. Segundo Peixoto (2008), a Umbanda é caracterizada

como um “movimento caritativo mediúnico de inclusão espiritual [...] A natureza cósmica

não é rígida e imutável, e sim flexível e em constante transformação”  (:23). De modo

próximo à isso, Paulo d'Ogum disse que a Umbanda abriu muitas portas para todas as

entidades que não tinham [entrada]. E que o Sete Encruzilhadas fundou a Umbanda, ele

abriu portas para todo mundo! Todos! Porque na Umbanda do Sete Encruzilhadas entra

qualquer linha, porque cada linha tem seu comandante e tem uma porta para passar, para

entrar e sair. Sobre a propagação da religião feita pelo Sete Encruzilhadas, Paulo d’Ogum

diz que:

Ele quebrou aquele preconceito, não é!? Era considerado um
preconceito isso aí! E outra coisa, os pretos-velhos, eles são os
espíritos dos negros africanos da época, que trouxeram a Nação

23 Ponto cantado no terreiro de Mãe Irma. Em Mostardas, o nome do terreiro é Reino d'Oxum e d'Ogum
Beira-Mar e Seguidores do Sete Encruzilhadas. Por isso, sempre começam a terreira com o ponto de
abertura dos trabalhos, e, após, vem esse ponto do Sete Encruzilhadas.



Afro! E daí, os pretos-velhos que não tinham onde chegar, porque
na religião africana eles não podiam chegar porque eram espíritos
considerados sofredores e não podiam chegar no Candomblé.
Então, teve um espaço, uma porta aberta na Umbanda para os
negros africanos chegarem. Aí começou a chegar a Linha dos
Pretos-Velhos. Tem a Tia Maria, Pai José, Pai Joaquim e é infinita a
quantidade deles. E eles têm uma 'baita' sabedoria. Então eles
chegam agachados, velhos, porque morreram muito velhos e aquilo
ficou neles e o espírito evoluiu na conversa, mas os costumes deles
não evoluíram, continua a mesma coisa e não vai evoluir, porque
aquilo está entranhado no espírito, aquele sofrimento que ele
passou: chibata, senzala, aquela coisa toda não evolui e cada vez
que eles chegam no mundo, eles conversam, mas nunca deixam de
comentar o que eles passaram! Aquilo machucou muito eles e
nunca mais esqueceram. Os próprios pontos cantados contam a
história deles (Paulo d'Ogum, Mostardas, 07 de dezembro de 2012).

Essa  abertura realizada pelo Sete Encruzilhadas é tomada como potência

cosmopolítica, porque realiza um encadeamento no qual espíritos tidos como “atrasados”

e  “sofredores”  possuem,  na  realidade,  intensidades  energéticas  superiores.  Para

compreendermos  como  houve  a  abertura  pelo  Sete  Encruzilhadas,  em plena  sessão

kardecista,  tomamos  o  que  Peixoto (2008) fala sobre  Zélio de Moraes. Este, aos

dezessete anos,

[…]  começou  a  sofrer  estranhos  surtos,  durante  os  quais  se
transfigurava  totalmente,  adotando  a  postura  de  um  idoso,  com
sotaque diferente e tom manso,  como se fosse uma pessoa que
tivesse vivido em outra época. Muitas vezes, assumia uma forma
que  mais  parecia  a  de  um  felino  lépido  e  desembaraçado  que
mostrava conhecer muitas coisas da natureza (:15).

Nesse relato do autor, vemos que a pessoa de Zélio estava apreendendo potências

oriundas  de  outras  intensidades,  devires,  antes  mesmo  da  incorporação  pelo  Sete

Encruzilhadas numa sessão espírita: “os estranhos surtos” que o “transfiguravam” em um

idoso que teria  vivido em outra época e,  muitas vezes,  num ágil  felino que conhecia

“muitas coisas da natureza”. Peixoto lembra o fato de quando Zélio foi levado pelo seu pai

à Federação Espírita de Niterói, “manifestaram-se nos médiuns kardecistas entidades que

se diziam pretos escravos e índios”. O dirigente da casa achou isso um absurdo e alegou

que esses espíritos eram “atrasados espiritualmente”. O autor conta que Zélio foi então

tomado por uma força estranha e que  disse: “'Por que repelem a presença desses

espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? É por causa de suas

origens e de sua cor?'”. Ao ser  questionado a respeito  de  que força  era  aquela que

tomava Zélio, ela respondeu que era o Caboclo das Sete Encruzilhadas24,  “'pois, para

24 Peixoto (2008) explica que o espírito havia falado que era, no momento, “'resquícios de uma encarnação



mim, não haverá caminhos fechados'” (:16):

[...] a entidade revelou a missão que trazia do Astral: 'Se julgam
atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã
(16 de novembro) estarei na casa de meu aparelho, às 20 horas,
para dar início a um culto em que esses irmãos poderão transmitir
suas mensagens e cumprir a missão que o plano espiritual lhes
confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a
igualdade que deve haver entre todos, encarnados e
desencarnados'” (Peixoto, 2008:17).

Em outro sentido, Emerson Giumbelli (2002), ao falar de Zélio, pontua uma série de

autores e autoras que se debruçaram a explicar o “surgimento”  da Umbanda no Brasil.

Algumas explicações colocavam Zélio como “pioneiro” ou como “veículo” de “propagação

da Umbanda”, e outras nem mencionavam seu nome. Para o autor, “mesmo os textos que

tratam das origens ou da história da Umbanda, ou mesmo do Caboclo Sete Encruzilhadas

[…] não se sentem obrigados a mencionar o nome de Zélio”. Assim, segundo Giumbelli,

“a centralidade de Zélio de Moraes no surgimento da Umbanda é uma construção

posterior ao início da década de 1960”  (:194). Mesmo sendo a figura de Zélio uma

“construção tardia”, “não significa que [...] nada possa dizer sobre o surgimento da

Umbanda no Rio de Janeiro e seus arredores”, pois “é justamente quando abandonamos

a questão da precedência que podemos extrair da figura de Zélio e de seu centro os

elementos mais interessantes para pensar o processo formativo da Umbanda” (:196). O

autor é enfático também em mostrar que:

[…]  o que sabemos sobre a figura do Caboclo das Sete
Encruzilhadas não deixa de ter relação com esse processo formativo
da Umbanda [...] Alçar uma entidade espiritual específica ao lugar de
'chefe', com todas as implicações que isso traz se pensamos em
diretrizes de dinâmica institucional, oferecia uma alternativa em
termos do foco de regulação religiosa. Submeter-se às 'orientações
do Caboclo das Sete Encruzilhadas' significava também liberar-se
de normatizações cuja referência seguia estritamente a codificação
kardecista (de acordo com as interpretações que certas instituições
pretendiam lhe dar) e abrir-se para outras influências de natureza
cosmológica e ritual (:209).
 

É nesse sentido que podem ser percebidas as referências de umbandistas que não

arrolam uma precedência a Zélio, mas que não deixam de evocar o Caboclo  Sete

Encruzilhadas como chefe da Umbanda, como o primeiro caboclo. Há também menções

de  umbandistas  a outros caboclos também  importantes, caboclos antigos, como o

em que fui o padre Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição...
Mas, em minha última existência física, Deus me deu o privilégio de reencarnar como um caboclo
brasileiro'” (:16-17). Esse padre jesuíta passou pelo Brasil, em meados do século XVIII, segundo o sítio:
<http://pt.cyclopaedia.net/wiki/Gabriel-malagrida> Acesso em 09/10/2013.

http://pt.cyclopaedia.net/wiki/Gabriel-malagrida


Cacique Tupinambá, o Caboclo Arapuiã, a Cabocla Jurema, entre outros. Em se tratando

da questão das precedências, Giumbelli (2002) reconhece que

[...] o problema das origens da Umbanda não pode ser reduzido a
questões de prioridades e de fundadores […] porque não faz muito
sentido procurar por prioridades e fundadores em um processo que
em boa medida ocorreu, por assim dizer, rizomaticamente, sem
direção única e sem controle centralizado […] (:209, grifos meus).

Como  vimos,  o  Caboclo  das  Sete  Encruzilhadas  chegou,  primeiramente,  num

médium  espírita  (Zélio  de  Moraes)  e,  com  base  neste  acontecimento,  poderíamos

considerar o espiritismo kardecista como uma parte,  digamos, aliançada à codificação

religiosa (Giumbelli, 2002:210) para a abertura da Umbanda, porque foi  na chegada do

caboclo que a Umbanda enquanto processo milenar, pôde, a meu ver, ser atualizada e

abrir-se.  É por esse processo rizomático que abre caminhos diferenciantes que indico a

possibilidade de vermos as conexões operando enquanto encadeamentos, como modos

criativos de regimes de existência, nos quais, na Linha Cruzada, processam aberturas e

fechamentos.

Voltando ao Caboclo Sete Encruzilhadas, Paulo d'Ogum explica que ele 

chegou dentro do kardecismo e eles [kardecistas] não aceitaram!
Não foi aceito, e o Caboclo Sete Encruzilhadas ordenou que
juntassem um povo e fizessem só terreira de Umbanda e ela
começou só na palma da mão, sem tambor. O tambor foi adaptado
da Nação. Era só na palma, todo mundo vestido de branquinho, só
na palma, na mão. E começou, na Umbanda, a chegar os caboclos,
índios [...] Eles chegavam um pouco crus [...] falando Tupi-Guarani.
Com linguagens que ninguém entendia. Com o passar do tempo, os
índios foram se lapidando e conseguiram se entrosar, mas o Sete
Encruzilhadas, ele como Caboclo chefe, entendia tudo (Paulo
d'Ogum, Mostardas, 07 de dezembro de 2012).

A menção de Paulo d'Ogum de que os índios foram se lapidando apresenta-nos a

ideia de que o lapidar é o movimento constante, por meio do qual se aprontam espíritos,

corpos, pedras, para que haja conexão, (dis)juntando os processos, operado pelo “regime

afro-brasileiro de religação”  (Anjos, 2009:17). Quando é evocado que os espíritos, no

caso, dos ameríndios, foram se lapidando, estamos diante de uma noção que envolve

tanto o sentido de agregação (conseguiram se entrosar) que a Umbanda opera, como

também o próprio conceito de aprontamento, já que também os espíritos vão

apreendendo elementos, formas e forças, ou seja, vão sendo aprontados, assim como

também a pedra e a pessoa são aprontadas. Ao mesmo tempo, quando Paulo d'Ogum

menciona que chegavam os caboclos, os índios, vemos que ele aciona a ideia de que os



espíritos e forças ameríndias andam com as forças de orixás e com as  práticas afro-

brasileiras. 

Mãe Jalba, que recebe o Seu Sete Encruzilhadas, refere que os caboclos chegam

na linha dos Exus. Cristian também ressalta que  o Caboclo Sete Encruzilhadas chega

pelas Sete Linhas! Ele trabalha em qualquer linha. Assim,  na Festa de Seu Sete

Encruzilhadas, em agosto de 2012, no terreiro de Mãe Jalba, num determinado momento,

o Sete Encruzilhadas puxou um ponto no qual mencionava que ele era Exu. O ponto, que

eu já ouvi em outras oportunidades, inclusive cantado por pombagiras, diz: Se ele ganhou

esse presente/ É porque ele é o Exu (bis). Ele lhe agradece/ Muito obrigado, na Lei de

Exu. Após ele puxar esse ponto ele falou que, se a terreira é cruzada, tem que puxar o

ponto de Exu! Ele puxou esse ponto no momento em que caboclas e caboclos dançavam

com o bolo. Naquela noite de Festa de Caboclo, não ocorreu  a Linha de Exus, mas  o

próprio Sete lembrava que, na semana seguinte, haveria a Festa da Pombagira de Mãe

Jalba, Maria Padilha. Ele puxou o ponto de Exu, trazendo à tona que o Sete

Encruzilhadas é Caboclo, mas também é Exu, na linha respectiva. Uma coisa não exclui a

outra, portanto.

Em um dos diálogos que fiz com Mãe Jalba e Mãe Irma, chegamos a outra

dimensão de abertura operada pelo Caboclos Sete Encruzilhadas. Mãe Jalba mostra

como ele  tem a virada para o exu e, consequentemente,  como há a “composição de

mundos”  e a possibilidade de agregar outros elementos, outras religiões, outras

ontologias:

Mãe Jalba: E tem três passagens do Seu Sete: da mocidade dele à
velhice! São as passagens, o tempo dele. A Nanã, por exemplo, é a
Nossa Senhora, quando ela era mais velha. São  as  passagens.
Xangô da Pedreira é o [Xangô] que se escondeu na pedreira.
João: E como Seu Sete cruza as linhas?
Mãe Jalba: Porque ele é o índio mais velho. O primeiro protetor que
veio na terra. Ele tem escada para subir, compreendeu? Ele vai
evoluindo e passa pela Linha do Povo da Rua. Ele comanda a tribo
dele toda! E ele é humilde!
Mãe Irma: Mas, quando ele chega bravo, sai de perto!
Mãe Jalba: E, na discussão, ele só observa. Era assim na vida dele.
A bandeja dele é caça, mas a gente não pode caçar para dar para
ele! Vinho, até hoje não sei porque é a bebida dele, porque era
cerveja preta. Ele deu uma virada e hoje é vinho! É como eu te
disse, ele fez muita virada! É uma tribo […] E é a virada dele! É um
segredo. E quando ele veio começou a Umbanda. E com muita
dificuldade: era tudo sem tambor, escondido e luz apagada! Era à
luz de velas. Não se acendia a luz para não verem! E eu comecei
numa casa ali perto da Santa Casa, em Rio Grande, eu trabalhava
com o Seu Sete. E todo mundo se apavorava com o Seu Sete em
mim, eu era muito nova. E era tudo escondido,  se  não,  vinha a



polícia!
João: Eu lembro que quando eu falei com o Paulo d'Ogum, ele disse
que o Seu Sete abriu a Umbanda...
Mãe Jalba: Isso, ele trouxe toda a tribo dele! Outro caboclo antigo
é  o  Arranca-Toco.  O  Girassol  é  outro  caboclo  antigo  e  é  muito
poderoso,  é  curador  (Entrevista  com Mãe Jalba  e  Mãe Irma,  em
Mostardas, 12 de dezembro de 2013, grifos meus).

Na  fala  de  Mãe  Jalba,  vemos  que  o  encadeamento  cósmico  não  opera  por

unidade, por identidade e nem por identificação dos entes enquanto agregados na ordem

de uma solução para o problema levantado. Se os entes são encadeados,  cruzados no

processo, é porque além de fazerem parte para que o processo em si funcione, eles são

confrontados, ligados e dispersados enquanto forças possíveis de atuação.  E,  nessas

forças, existem as  viradas  e existem, como veremos abaixo, na mesma conversa com

Mãe Jalba, outros espíritos – que a ela estão ligados – de outros lados:

E tem os caboclos que trabalham com medicina! E eu trabalho com
o doutor Guaíba  [...] e o  doutor José de Bezerra, só que pelo
Alan Kardec! Eu estive no Alan Kardec,  porque eu não queria
nada com Umbanda! E um médico, que já morreu, da FURG25, ele ia
muito  lá  [no  kardecismo]. E  lá  [os  espíritos] se  manifestaram  e
disseram: “irmã, a senhora está num lugar errado, só que a senhora
vai trabalhar com dois médicos da medicina e vai operar!” E elas
[entidades  desses  médicos] já  chegaram  em  mim  e  já  fizeram
operação  e  curaram!  E  é  tudo  de  branco,  numa mesa,  não  tem
cigarro e [este lado] faz parte comigo! E são outras entidades que,
se a coisa está feia, eles vêm! E me peguei muito com eles […]  E
não tem superiores,  no mundo dos Orixás e dos Caboclos, não
tem superiores! É uma Irmandade (Mostardas, 12 de dezembro de
2013, grifos meus).

Lembrando-se do Caboclo Girassol como curador, a Mãe de Santo lembra que ela

possui  espíritos  que  a  possuem e  que  trabalham com a  medicina,  são  oriundos  do

kardecismo e fazem parte dela: são os médicos da medicina, que já chegaram nela para

operar e  curar. E, quando Mãe Jalba atribui o fato de que, no mundo dos Orixás e dos

Caboclos, há uma Irmandade, sem superiores, é que podemos entender o aspecto das

conexões, mas também o da política cósmica. Ainda sobre o Caboclo Sete Encruzilhadas

Mãe Jalba diz que:

Eu venho trabalhando com ele há muitos anos e ele faz muita coisa!
Não desfazendo a minha mãe e meus orixás, mas ele me dá muita
força! Eu sou desiludida é com o ser humano, mas com a religião,
não! Eu, a primeira coisa quando estou na pior, grito para o Seu
Sete […] Ele faz virada para o Exu. Ele trabalha na Linha de Exu!
Ele cruza, ele se cruza! É porque o Exu das Sete Encruzilhadas é o

25 Fundação Universidade de Rio Grande.



mesmo que o Seu Sete Encruzilhadas [caboclo]. É que ele faz
virada, quer dizer, ele tem luz suficiente para isso! Chega na terreira
e chega na Linha de Exu.
João: Como exu?
Mãe Jalba: Como exu, ele tem a permissão disso. E no momento
que ele for considerado um Orixá, ele já não faz mais isso [...] Ai virá
o sucessor dele, compreendesse? Agora não sei quantos anos isso
vai, quanto tempo [...] mas acontece, é o que a lenda dele diz, o livro
dele diz [...]
João: Como é o trabalho do Seu Sete?
Mãe Jalba: Mais para cura, para doutrina, ele doutrina os aparelhos
[...] Dá fala [...] O caboclo, quando está pronto, a gente apresenta
ele, que ele está pronto para atender as pessoas [...] Agora, a fala a
gente dá com milho quente, com ponto de fogo [...] mas, se a
entidade está na terra, faz a prova, e não sente e, se [a pessoa] não
se garante [não está pronta], não pega [não incorpora]! Se ele
castiga, o Seu Sete, ele faz isso  invisível. Ele faz serviço para
saúde, para abrir caminho, para união, faz casamentos (Mostardas,
12 de dezembro de 2013, grifos meus)26.

Se a  casa é  cruzada,  consequentemente, a  chefe da casa  e outras pessoas (e

entidades) também o são: Mãe Jalba tem como caboclo o Sete Encruzilhadas, que chega

em outra linha, ele é cruzado com o Exu, ele faz a abertura para a Linha de Exus. Essa

abertura ele já fez também quando chegou no Kardecismo e quando, necessariamente,

abriu a Umbanda para que espíritos de negros escravizados e de ameríndios pudessem

chegar. Mãe Jalba ainda disse que o Sete  é um caboclo. Não está considerado ainda,

mas ele é quase um Orixá! O Seu Sete é quase um Orixá! Se ele vier numa Linha de

Nação, ninguém diz que ele é um Caboclo!

Assim,  vemos  como  as  possibilidades  de  abertura  e  de  conectividades  são

estritamente  ligadas  ao  processo  de  cruzamento.  É  da  noção  de  encruzilhada  que

podemos tirar respostas potencialmente fortes quanto aos conceitos de sincretismo e de

relações.  Segundo Anjos (2009:3), “o  africanismo”  pode  ser  “apreendido  como  um

conjunto  de  procedimentos  de  composição  de  mundos”.  É  nesse  entendimento  que

podemos tomar as atividades que o terreiro opera no sentido religioso e nos tratamentos

médico-espirituais (as benzeduras, as curas, os atendimentos, chás e banhos de ervas).

O cruzamento, enquanto conceito êmico que auxilia nossa percepção sobre os modos de

existência, mobiliza os procedimentos de composição de mundos. É por meio de uma

diplomacia cósmica de (e entre) mundos e entes que vemos a potência de abertura, de a

religião estar  relacionada  ao  cruzamento, ao  encadeamento  cósmico  e  à  mediação

26 Dois  dias  depois  dessa  entrevista,  eu  pude  acompanhar,  já  participando  da  Festa  de  Oxum  em
Mostardas, ainda na Linha de Caboclo, uma desobsessão que  Seu Sete e  Mamãe Oxum fizeram em
uma pessoa, que viera até o terreiro procurando socorro.



realizada pelas entidades caboclas da Umbanda. Sobre a abertura e o cruzamento, o

autor, em outro trabalho, postula que:

A 'abertura de caminhos' também passa pelos cruzeiros, aqueles em
cruz  (+)  ou  num  xis  (x).  Abrir  os  caminhos  significa  aliviar  os
percursos  de  um  empreendimento  de  possíveis  interferências
negativas.  Os  empreendimentos  da  vida  também são  percebidos
como caminhos: realizar-se profissionalmente, ter sucesso escolar,
fazer um bom casamento.  As linhas de vida devem ser mantidas
livres de obstrução espiritual. Muito além de uma simples metáfora
entre a vida e os caminhos, temos, creio eu, um pensamento que
faz da vida um território (2006:19, grifos meus).

Também a noção de aliança pode ser estendida para compreender o modo como

os elementos cosmo-ontológicos ameríndios são agregados à Umbanda. A partir de um

devir-orixá, o que a Mãe de Santo opera e encadeia é uma aliança intensiva, porque

envolve o Cosmos. Ela ativa a potência de um(a) orixá no local, no território em que ele

ou ela trabalham, quando se faz o cruzamento, e ativa, consequentemente, uma série de

outros actantes que são espíritos mediadores (que também são potencialmente fortes).

Haveria,  assim,  um devir-caboclo  quando  um  umbandista  ressalta  a  importância  dos

pajés? 

Os  caminhos  potencializam  aberturas,  fechamentos,  cruzamentos, conexões,

atualizando-se  nos  diferentes  acontecimentos  da  religião.  Esses  caminhos  só  são

possíveis  se houver  o  encadeamento com diversos entes,  nos quais o agenciamento

cosmopolítico opera,  relacionando-os. Vimos que há os seres  intermediários,  que são

caboclos  e  caboclas  e  há  passagens  e  há  ainda  fluxos  e  energias  que  operam

cruzamentos nos corpos, nas pessoas, nas Casas, nos territórios e no Cosmos.
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