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Resumo: Apesar de várias pesquisas atestarem que mulheres investem mais 

em religião do que homens, verifica-se que, em maior parte das religiões, são os 

homens que dominam a produção do sagrado, a construção das doutrinas e das 

regras religiosas. A mulher está, assim, ausente dos espaços definidores das 

crenças e das políticas pastorais e organizacionais das instituições religiosas. 

Em contrapartida, o Candomblé, religião surgida no Brasil colônia sob influência 

de crenças africanas, vai de encontro à tendência de liderança masculina. 

Estudos recentes atestam a predominância feminina na hierarquia mais alta dos 

terreiros. O mesmo, entretanto, não ocorre em todas as religiões de matriz 

africana como é o caso de alguns terreiros de umbanda. Isso tem sido observado 

de forma inicial num terreiro de Umbanda Esotérica na cidade de Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil, local onde se dará esta investigação. Tem se percebido 

que, neste terreiro, além de não ocorrer a mesma predominância feminina do 

Candomblé, há uma associação da mulher à natureza e corpo, pouco 

compreendido e “controlável”. As justificativas são baseadas em suas 
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características físicas ou fisiológicas que a relegam a uma atuação secundária 

no terreiro. Há também uma literatura clássica de teologia umbandista que 

corrobora para propagar essa visão. Tendo em vista esses elementos, percebe-

se a necessidade de se analisar e repensar questões de gênero ligadas às 

funções femininas no terreiro de Umbanda Esotérica. Para tanto, serão 

realizadas observações de campo e análise da literatura de teologia umbandista 

com o viés das teorias de gênero. 

Palavras chaves: Gênero, Mulher, Religiões afro-brasileiras, Umbanda, 

Igualdade. 

 

Introdução 

 

Tradicionalmente, verifica-se o controle masculino da produção do 

sagrado nas grandes religiões do mundo. Apesar de a mulher investir mais em 

religião do que o homem, é ele quem domina a construção das regras e doutrinas 

religiosas. A mulher está ausente dos espaços definidores das crenças e das 

políticas pastorais e organizacionais das instituições religiosas (Rosado-Nunes, 

2005: 363). 

Além disso, as religiões utilizam seus dogmas para explicar as atribuições 

femininas e masculinas em seus rituais, reproduzindo as diferenças de gênero 

da sociedade, mas sob o amparo de seres não humanos. Ou seja, a perspectiva 

de gênero existente nas grandes religiões não deixa espaço para contestações 

das funções de homens e mulheres em seu interior, já que o divino, o espiritual, 

não é algo que possa ser contestado (Ibid: 363). 

Em contraposição a esta dominação masculina do religioso, encontramos 

uma realidade aparentemente distinta no Candomblé brasileiro. Em 1940, Ruth 

Landes já constatava a presença de “relações de gênero transgressoras” nos 

cultos de possessão que observou na Bahia. Estes cultos eram controlados por 

mulheres e possibilitavam a participação efetiva de homossexuais masculinos, o 

que ia totalmente de encontro aos valores da época (Birman, 2005: 405). Como 

relata Édison Carneiro a Ruth Landes (2002) em diálogo sobre o candomblé na 

década de 1940, 
há lugar para os homens. Financiam terreiros. Tocam os instrumentos 
musicais para as danças sagradas, abatem os animais nos sacrifícios 
e coletam ervas. Fazem muitas coisas, mas não vão até a tontura. 



Podem até dançar, mas com sobriedade e sozinhos, jamais na 
companhia de mulheres. As mulheres são sagradas para os deuses, 
compreende? E se supõe que os homens estejam profanados pelas 
relações comerciais e com outras mulheres. Imagina-se que o sangue 
dos homens seja “quente” e isso é considerado ofensivo aos deuses 
para quem as mulheres se preparam. (Landes, 2002: 77) 

 Estudos recentes sobre o candomblé também afirmam haver uma 

predominância feminina na direção dos terreiros, conforme constatação de 

Jesus (2011), Birman (2005) e Bastos (2009). Em Jesus (2011), podemos 

encontrar diversos elementos que corroboram com esta afirmação. A autora cita 

alguns autores que se dedicaram a investigar as práticas e os significados do 

candomblé no Brasil e registra o fato de grande parte deles ter constatado a 

predominante presença feminina nos terreiros (Jesus, 2011: 1). A autora parte 

deste princípio para 
analisar os discursos que perpassam a religião, seus ritos, mitos, 
narrativas e ações cotidianas, os processos de identificação que 
permeiam a relação com os Deuses / orixás (e seus diversos aspectos 
identitários), em suma, a maneira como este sistema simbólico atua na 
produção de identidades, aqui dando ênfase às questões de gênero 
(Jesus, 2011: 3). 

A constatação da presença feminina marcante nos terreiros de candomblé 

foi o ponto de partida para os questionamentos acerca da umbanda esotérica e 

das intrigantes relações de gênero nela existentes, já que nesta religião afro-

brasileira a mulher não possui o mesmo protagonismo. O objetivo deste trabalho 

é, portanto, analisar as relações de gênero na umbanda esotérica, percebendo 

as justificativas para o não protagonismo feminino a partir das observações de 

campo realizadas desde março de 2015 em um terreiro de umbanda na cidade 

de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Também pretende-se analisar citações 

acerca destas relações de gênero em obras de teologia umbandista que são 

usadas como base nos rituais realizados no terreiro. 

 

Umbanda, uma religião brasileira 

 

A Umbanda, assim como outras religiões afro-brasileiras, teria surgido 

após a vinda de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Rohde (2009) 

acredita que há relatos históricos que comprovam a existência de cultos similares 

aos umbandistas no século XVII ou até antes disso. O mito de surgimento da 

Umbanda, de acordo com esse autor, teria nascido por volta dos anos de 1960 



para compor uma necessidade de toda religião de estabelecer sua origem. Este 

mito se refere ao surgimento “oficial” da Umbanda constante nas obras da 

doutrina umbandista. A Umbanda teria surgido e se desenvolvido no Brasil a 

partir de 1908, quando, na cidade do Rio de Janeiro, o jovem Zélio Fernandino 

de Moraes, então garoto de 17 anos, teria incorporado2 o ser espiritual que se 

intitulou Caboclo das Sete Encruzilhadas em uma reunião de mesa branca 

(Espiritismo Kardecista)3. A entidade incorporada teria dito que “baixaria”4 

novamente na casa de seu “aparelho”5 no dia seguinte e que “nesse local não 

haveria nenhuma forma de discriminação, onde pobres e ricos, negros, brancos 

e bugres caboclos podiam baixar, e esse ritual se chamaria Umbanda” (Neto, 

1991: 26). Apesar de haver relatos anteriores de caboclos e espíritos de antigos 

escravos “baixando” em terreiros de candomblé, oficialmente a religião 

umbandista teria surgido no Brasil, no ano de 1908, conforme relatado acima 

(Ibid: 25). 

 Este mito de origem é compartilhado por grande parte das correntes 

umbandistas que, no Brasil, são variadas, entre elas umbanda mirim, umbanda 

popular, umbanda omolocô, umbanda almas e angola, umbandonblé, umbanda 

eclética maior, umbanda esotérica, umbanda guaracyana, umbanda aumpram e 

umbanda de síntese e sagrada6. A umbanda esotérica possui uma extensa 

literatura teológica que orienta os adeptos e que contradiz este mito de 

                                                        
2 Incorporar significa, no meio umbandista, ter seu corpo e suas ações tomadas por algum 
espírito. Não se trata, porém, de qualquer espírito, mas de entidades ou guias espirituais 
considerados bons que se dispõem a deixar o plano espiritual ou astral para assistir aos seres 
humanos. O plano astral seria o local para onde os espíritos das pessoas vão após a morte e é 
composto de vários níveis de acordo com o grau de evolução adquirido pelo espírito (Neto, 1991). 
3 De acordo com a Federação Espírita Brasileira, as reuniões mediúnicas (reuniões de mesa 
branca) “são reuniões privativas, com portas chaveadas, comumente realizadas uma vez na 
semana, sempre no mesmo dia e horário, em local da Casa Espírita onde seja possível garantir 
o silêncio respeitável e a harmonia vibratória, com número reduzido de participantes, 
previamente indicados para este gênero de atividade espírita. (...) As comunicações dos Espíritos 
devem ocorrer de forma espontânea, segundo programação determinada pelos mentores 
espirituais”. A fase de manifestação dos espíritos é a mais importante de uma reunião mediúnica, 
“caracterizada pela manifestação mediúnica dos Espíritos e pelo esclarecimento de Entidades 
sofredoras, pelo diálogo. (...) Pode ocorrer, ou não, manifestação de um benfeitor espiritual” 
(FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA. (2012) Reuniões Mediúnicas. Disponível em 
<http://www.febnet.org.br/blog/geral/estudos/reunioes-mediunicas> acesso em outubro de 
2015). 
4 Baixar significa, na linguagem umbandista, que a entidade descerá do plano astral em que se 
encontra para atender às pessoas no terreiro, incorporando-se ao corpo do médium (Neto, 1991). 
5 Aparelho é o corpo do médium que incorpora a entidade (Neto, 1991). 
6 ANÔNIMO. (2014). Tipos de umbanda. Disponível em 
<http://www.afroxe.com.br/portal/index.php/relafrobrasileiras-2/religioesafrobrasileiras/57-
umbanda/398-tiposdeumbanda>, acesso em abril de 2014. 
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surgimento da Umbanda. Segundo esta literatura, a umbanda seria a “Religião-
Vera, a Primeva Religião que, ao ser deturpada, corrompida e fragmentada, 

deu origem a todas as religiões que conhecemos” (Neto, 1991: 23). A 

umbanda teria surgido, de acordo com esta literatura, em um período remoto da 

história num continente chamado Lemúria que unia as Américas e o continente 

africano (Ibid: 23). 

 Este é um dos pontos que afasta a umbanda esotérica das outras linhas 

de umbanda, a crença em uma origem diferenciada da comumente defendida. A 

constituição desta corrente umbandista teve início com a obra Umbanda de todos 

nós, de W. W. da Matta e Silva, no ano de 1956. Este autor foi chefe de terreiro 

umbandista e dedicou 50 anos de sua vida à religião. Segundo Neto (1991), Silva 

teria elaborado “conceitos inéditos sobre a Umbanda, aquela Umbanda praticada 

há centenas de milhares de anos na Lemúria e mesmo na Atlântida” (Neto, 1991: 

26). Além da referida obra, Silva escreveu mais oito livros de teologia 

umbandista. 

 A umbanda esotérica também se diferencia das outras correntes 

umbandistas por suas práticas e pela valorização de alguns preceitos básicos, 

como a não utilização de atabaque ou qualquer instrumento musical, a utilização 

de ervas para banhos e defumações, o afastamento do culto de imagens e 

santos e a impossibilidade de mulheres serem chefes de terreiro. Os banhos são 

produzidos a partir de ervas frescas e são tomados após o banho de higienização 

em dias da semana específicos para serem tomados. As ervas, na umbanda 

esotérica, possuiriam “propriedades físicas e terapêuticas, sejam de ordem astral 

ou espiritual” (Neto, 1991: 113) que seriam transferidas para a pessoa que as 

utilizassem em um banho. Estas propriedades seriam importantes para agregar 

cargas energéticas positivas à pessoa. Já a defumação, que consistem na 

queima de ervas secas, seria uma espécie de purificação e limpeza do corpo 

físico da pessoa, retirando a “sujeira” que o banho de higienização não consegue 

retirar (Ibid: 120). Segundo a literatura umbandista, em ambos os casos, em 

banhos ou defumações, é vedada à mulher a colheita de ervas por conta de 

desequilíbrios próprios da natureza feminina, podendo eles impregnar as ervas 

de “vibrações negativas” e prejudicar a “aura” das pessoas (Ibid: 115). Estas 

vibrações negativas “excretadas” pela mulher são também utilizadas como 



justificativa para o fato de ela não poder ser chefe de terreiro ou mãe de santo 

na umbanda esotérica. 

 

Imersão em campo 

 

 A presente pesquisa teve início no mês de março de 2015, após ingresso 

no Mestrado em Antropologia Social na Universidade Federal de Minas Gerais, 

Brasil. Desde então têm sido realizadas observações participantes no terreiro de 

umbanda. 

 O terreiro objeto da pesquisa está localizado na cidade de Belo Horizonte 

no estado de Minas Gerais e existe há aproximadamente 10 anos. Segundo 

relatos dos frequentadores do terreiro, o modelo de umbanda esotérica tem sido 

adotado há aproximadamente 5 anos. O corpo mediúnico (os trabalhadores da 

casa) é composto por aproximadamente 20 pessoas, sendo duas delas o chefe 

de terreiro (o pai de santo) e o pai pequeno, segundo comando do terreiro abaixo 

do chefe.  

 Além do corpo mediúnico, existem pessoas que frequentam o terreiro em 

busca de orientação e ajuda. Estas pessoas são atendidas por entidades 

incorporadas nos médiuns e variam de 50 a 70 por rito, realizado sempre às 

terças-feiras. As entidades incorporadas são crianças, caboclos, pretos velhos e 

exus. As crianças seriam, de acordo com a crença umbandista, espíritos que se 

fazem passar por crianças com o intuito de transparecer sua leveza e 

tranquilidade. Os caboclos seriam espíritos de indígenas brasileiros já falecidos, 

os pretos-velhos seriam espíritos travestidos de antigos escravos que viveram 

no Brasil e os exus, entidades mais controversas da umbanda7, seriam 

chamados de guardiões, aqueles que cuidam das questões físicas e materiais 

das pessoas, e que, portanto, estão mais próximos delas (Neto, 1991: 2007). 

 

A mulher na umbanda esotérica 

 

                                                        
7 Muitas vezes são associados ao demônio cristão, representado com cores vermelha e preta, 
com chifres, patas, garras etc., mas segundo as obras de teologia umbandistas estas entidades 
nada teriam a ver com o diabo cristão (Neto, 1991). 



As observações de campo possibilitaram a descoberta de várias 

restrições impostas à participação das mulheres nos rituais e nas práticas 

umbandistas. Percebeu-se que estas restrições estavam embasadas em uma 

extensa literatura umbandista. Em Silva (2011) podemos observar, por exemplo, 

uma das justificativas pra a impossibilidade da mulher ser chefe de terreiro na 

umbanda esotérica.  
Nós já vimos há muitos anos alertando contra os perigos desse 
“comando” que a mulher “assumiu”, dos Candomblés para os terreiros 
de Umbanda popular... 
Isso é um assunto muito sério e delicado, no qual, uma quase maioria 
responsável tem medo ou receio de tocar, de enfrentar. 
Mas para essa maioria medrosa, podemos apontar também, como 
exemplo dignificante, a atitude observada por Paulo VI, que, apesar 
das pressões, recusou taxativamente, várias vezes, ordenar mulheres 
Sacerdotes. Do Jornal “O DIA” – 1977, podemos extrair as suas razões 
(de Paulo VI), e compreendê-las perfeitamente. Com o título de “Paulo 
VI Explica Por que Não Pode Haver Mulher Sacerdote”, se lê o 
seguinte: - “O Papa Paulo VI afirmará, num importante documento, a 
ser divulgado hoje, que não pode haver discussões sobre a elevação 
da mulher ao sacerdócio dentro da Igreja Católica Romana, porque 
‘Cristo foi homem’. (...)” (Silva, 2011: 73). 

Esse trecho demonstra parte da visão disseminada sobre a atuação da 

mulher nos rituais umbandistas. Além desta inexistência de mulheres no 

comando de terreiros, a mulher é orientada a vestir roupas mais largas e 

compridas do que os homens, evitando assim que algum homem atendido pela 

médium se sinta atraído por seu corpo físico (Silva, 2011). Este discurso retoma 

o pensamento disseminado pela Igreja Católica da Idade Média (séculos V a XV) 

que dizia que a mulher era instigadora do mal, promovendo a perseguição das 

supostas bruxas somente por conta de suas características físicas. Este tipo de 

pensamento, segundo Alves e Pitanguy (1983) teria gerado a caça às bruxas 

pela Inquisição durante a Idade Média. 

 As observações em campo permitiram a percepção de que a mulher 

menstruada tem sua entrada proibida no local sagrado do ritual e no trabalho de 

incorporação. O sangue menstrual representaria um perigo para a trabalhadora 

feminina e para os outros, pois atrairia espíritos malfeitores que poderiam 

prejudicar os presentes e a própria médium. A mulher menstruada também 

estaria em um estado de energia alterada que seria prejudicial às pessoas 

assistidas pelos trabalhadores da casa. Neste caso, só é permitida à mulher ser 

atendida por entidades incorporadas em outras pessoas, sendo proibida a 



realização de qualquer trabalho mediúnico. Várias etnografias constatam tabus 

ligados à menstruação feminina.  

Mead, em Sexo e Temperamento (2014), disse que entre os Arapesh as 

cabanas habitadas por mulheres menstruadas estão localizadas em locais 

úmidos e escarpados, considerados ruins por todos. Os locais bons seriam as 

terras planas. Ela também relata que em alguns rituais arapesh, os espíritos 

chamados de marsalai manifestam repulsa por mulheres menstruadas, grávidas 

e homens que acabam de ter relações com suas esposas. Se uma pessoa 

participar dos rituais nesses estados, pode ser punida com doença e morte das 

mulheres e crianças nascituras. O sangue do parto e o sangue menstrual são 

considerados perigosos entre os Arapesh, por isso as mulheres menstruadas 

são afastadas e as grávidas têm o parto realizado fora do povoado. Há diversas 

outras restrições às mulheres entre os Arapesh, como a proibição de mulheres 

realizarem pinturas que enfeitam a casa ritual, pois poderia ameaçar a segurança 

de homens, mulheres e crianças. 

 Comparativamente às práticas dos Arapesh descritas por Mead (2014), 

as obras de teologia umbandista consideram que a mulher menstruada tem sua 

energia alterada, podendo impregnar o ritual de “vibrações negativas”. Neto 

(1991) diz que 
devido à mulher excretar pelas mãos, no pré-mênstruo e durante a 
menstruação, uma toxina (chamada menotoxina), na Holanda, as 
mulheres que trabalham na produção de transistores (fábrica Phillips) 
nesses dias são dispensadas de suas funções. Na França, nos centros 
produtores de perfumes e vinhos, também não comparecem ao 
trabalho as mulheres nessas condições, em virtude de alterarem a 
essência do perfume e até o “bouquet” do vinho. Quem duvidar de 
nossas afirmações procure se informar e constatará que relatamos a 
verdade (Neto, 1991: 116). 

 

As observações de campo permitiram perceber que, pelos motivos 

relatados acima, é vedada à mulher a colheita de ervas que não sejam para 

realização de seus próprios banhos ou defumações8. Ou seja, a mulher só pode 

colher as ervas para seus banhos e defumações, somente o homem pode colher 

as ervas para confecção de banhos de outras pessoas, mesmo que essas 

pessoas sejam mulheres. E, mesmo que seja para si mesma, a mulher 

                                                        
8 Por ser uma corrente umbandista que utiliza ervas frescas para confecção de banhos, 
constantemente é feita a colheita para preparação dos mesmos e para realização de 
defumações. 



menstruada não pode colher ervas em hipótese alguma, pois estaria em um 

período de instabilidade energética que poderia trazer algum malefício a ela 

mesma ou à pessoa que utilizasse a erva. Como podemos notar em Silva 

(2011a) 
Nenhuma planta ou erva para “amacy” pode ser colhida, triturada e 
muito menos ser submetida como ato de consagrar outra pessoa, por 
elemento do sexo feminino. Lembre-se: em nenhuma corrente 
religiosa, iniciática, esotérica, mágica, templária, etc., do mundo, foi 
dado à mulher a outorga, o poder de iniciar visões e nem mesmo a 
suas iguais de sexo... Na Umbanda, jamais constou que essa 
OUTORGA também lhe fosse dada... O comando vibratório da mulher 
é passivo, úmido, lunar, esquerdo – é aquilo cuja natureza tem como 
eterna função de gerar, receber, ou seja, feita para ser eternamente 
fecundada pelo princípio ativo, direito, de ação positivamente 
fecundante... E esse é o HOMEM, o varão... (Silva, 2011a: 88). 

 À mulher, portanto, está relegada a condição de aceitação e de submissão 

às regras impostas. Interpretando as obras de teologia umbandista, pode-se 

concluir que a mulher possui uma condição natural que não pode ser revertida. 

 

Mulher, umbanda, natureza e cultura 

 

 A associação da mulher a suas características físicas inatas e, portanto, 

à natureza, pode ser observada em diversos pontos das obras de teologia 

umbandistas e esta associação é transferida para a prática cotidiana no terreiro 

de umbanda. Os estudos mais recentes de Antropologia do Gênero têm 

trabalhado em torno da contestação da universalidade da hierarquia entre 

homem e mulher, derrubando assim a tese de determinismo natural entre os 

sexos. Estes estudos têm valorizado a relatividade na construção dos gêneros e 

contestado a categoria mulher como universal (Segato, 1998). Porém, ao 

analisar o terreiro de umbanda e as obras de teologia umbandista, não é possível 

partir de outro ponto de análise que não seja a separação entre mulher-natureza 

e homem-cultura, pois no local as relações de gênero se baseiam nesta 

separação. 

 Segundo Rosaldo (1979), Margareth Mead, em Sexo e Temperamento, 

teria demonstrado que os comportamentos dos sexos não são naturais, mas 

sociais e culturais. Ao observar três sociedades de Papua Nova Guiné, os 

Arapesh, os Mundugumor e os Tchambuli, Mead constatou que estas 

sociedades diferenciavam atividades femininas e masculinas e que estas últimas 



são sempre mais prestigiosas. Sua conclusão foi de que em todas as sociedades 

as atividades femininas e masculinas são consideradas e avaliadas 

diferentemente, havendo uma hierarquia entre elas (Rosaldo, 1979: 35). 

 Rosaldo (1979) corrobora a visão de Mead e exemplifica 

etnograficamente tal visão, se perguntado as causas da subordinação cultural 

da mulher pelo homem. Segundo a autora, a explicação somente de cunho 

biológico está descartada e deve se conjugar a explicações de ordem social e 

cultural. Entre homens e mulheres existem diferenças biológicas claras, mas a 

biologia diz muito pouco sobre o convívio social. Na verdade, segundo Rosaldo 

e Lamphere (1979), “(...) a observação por si só das diferenças físicas nos 

informam pouca coisa sobre o mundo social onde vivemos (...)” (Rosaldo e 

Lamphere, 1979: 21). O aparato biológico humano influencia comportamentos, 

mas não tem a capacidade de determiná-los. 

Mesmo que comprovadamente, o comportamento humano não seja 

determinado biologicamente, atribui-se às mulheres uma série de características 

socialmente aceitas como naturais, sendo a primeira delas a associação da 

mulher com geração e criação de filhos. Esta, segundo Rosaldo e Lamphere 

(1979), seria a primeira justificativa utilizada para a subordinação feminina. A 

maternidade leva a mulher a ser socialmente relegada ao espaço doméstico, 

negando-lhe o acesso ao espaço público, proporcionado ao homem. A 

associação entre a mulher e a natureza faz com que ela pareça menos cultural 

e dá subsídios à subordinação. A fisiologia masculina libertaria o homem para 

“assumir os esquemas da cultura” (Ortner, 1979: 102). 

 Podemos dizer que as concepções de gênero propagadas pelas obras de 

teologia umbandista e disseminadas no terreiro reafirmam e corroboram com a 

visão de que a mulher está naturalmente ligada à maternidade e a suas 

características biológicas. Já o homem, aquele que fecunda a mulher, está livre 

por não tem comprometimento fisiológico tão duradouro quanto a maternidade. 

De acordo com Rosaldo (1979), para a sociedade9, a mulher está ligada à 

natureza e às práticas e funções biológicas, que determinam o que é ser mulher. 

Esta ligação com a natureza também relegaria à mulher a um estado constante 

de profanação, tornando-se causadora de desordem e de ameaça. São elas 

                                                        
9 O conceito de sociedade é aqui utilizado para se referir à sociedade ocidental. 



anômalas, perigosas, sujas e profanas, apesar de necessárias à reprodução 

biológica da sociedade (Rosaldo, 1979: 47-48). Novamente as obras de teologia 

umbandista corroboram com essa ideia, como podemos observar na passagem 

abaixo, onde Silva (2011a) trata dos médiuns umbandistas que sofrem ataques 

espirituais. 
 

Então, como não podem atacar diretamente, como costumam fazê-lo 
indiretamente, lançando sobre ele [o médium] a tentação do sexo, 
através de algum elemento feminino que o cerca, e diante do qual, por 
sua própria natureza, é fraco. Isso no caso do homem-médium. No 
caso da mulher médium é a mesma coisa. Essa cai mais depressa. 
Lançam o elemento masculino sobre ela e pronto... Quase não tem 
muito trabalho, pois a mulher tem um ponte de contato maior, muito 
maior do que o homem para o baixo-astral. É sua natural vaidade que 
é logo decuplicada... E pronto... É difícil escapar (há exceções, é claro. 
Estamos nos referindo à causa comum do fracasso) (Silva, 2011a: 44) 

Podemos ressaltar também a utilização de dogmas para a determinação 

das diferenças de gênero e, consequentemente, aceitação destas como 

inquestionáveis por parte dos adeptos da umbanda esotérica. Isso porque 

dogmas não podem ser questionados, simplesmente aceitos como condição 

determinada por não humanos, por seres espirituais. Ou seja, algo que é natural 

(Rosado-Nunes, 2005). Une-se ao dogma religioso o fato de a biologia humana 

ser considerada algo dado, algo que não pode ser mudado, algo que precisa ser 

aceito como é. E, de acordo com essa visão, a mulher, enquanto naturalmente 

inferior, aceitaria e gostaria desta posição (Ortner, 1979: 101). Ao unir dogma e 

biologia, a umbanda esotérica permitiria às fiéis femininas apenas a aceitação 

de sua condição enquanto algo determinado biológica e espiritualmente. Porém, 

como ressalta Ortner (1979), a subordinação feminina só tem importância dentro 

de um sistema de valores. Socialmente, a mulher é associada a algo 

desvalorizado, a natureza. Já o homem acredita ter controle sobre esta e se 

sente satisfeito por não sofrer sua influência. De acordo com essa visão, os 

homens teriam uma capacidade maior de transcender a natureza do que as 

mulheres (Ortner, 1979: 101). 

 

 

 

 

Pureza e perigo na umbanda esotérica 



 

Em Pureza e perigo, Mary Douglas (2010) pretende demonstrar como as 

regras do que ela chama de sujeira/poluição e pureza nas religiões das 

sociedades “primitivas” são princípios organizadores da estrutura social. 

Inseridas na dicotomia ordem/desordem, estas regras desestabilizam o padrão 

sociocultural, mas também informam este padrão na medida em que o que se 

pretende é que a ordem seja mantida ou reestabelecida. Para tanto, no momento 

de desordem, é preciso informar o que é a ordem. Aqueles que acreditam em 

uma religião são regidos por códigos morais que, muitas vezes, têm seu 

descumprimento baseado em punições. Isso significa que os valores morais são 

protegidos por regras sociais (Douglas, 2010: 7). 

Uma religião e, consequentemente, uma sociedade possuem regras e 

códigos a serem seguidos, sendo muitos deles morais. A existência da norma 

atesta que há o descumprimento dela. Se uma norma foi criada e se se prevê 

uma punição para seu descumprimento, significa que já se pressupõe que 

alguém irá contra essa norma. Portanto, as regras e códigos são marcados pelo 

seu contrário, pela contra norma, por assim dizer. Douglas (2010) chama a 

norma e a contra norma de pureza e impureza, ou ordem e desordem, ou pureza 

e sujeira. Segundo a autora, se o modelo de pureza é muito rigoroso em uma 

sociedade, ele se torna desconfortável e difícil de ser cumprido. A impureza é, 

portanto, valorizada e considerada condutora para o estado puro. Nas palavras 

de Douglas (2010), 
Sempre que impomos à nossa existência um modelo rigoroso de 
pureza, tornamo-la terrivelmente desconfortável; e se formos até às 
últimas consequências, desembocamos em contradições ou até a 
hipocrisia (Douglas, 2010: 119). 

 

A partir desta perspectiva defendida por Douglas (2010) é que se pretende 

realizar a análise de quatro passagens da obra de teologia umbandista Umbanda 

e o poder da mediunidade, de W. W. da Matta e Silva (2011). O foco desta 

análise serão as interdições à atuação da mulher na Umbanda Esotérica. 

 

Passagem 1 
Quase todas as mulheres são ciclotímicas, isto é, seu condicionamento 
psicológico varia muito, de acordo com a fisiologia que lhe é peculiar. 
Todas elas, na tensão pré-menstrual, além de ficarem supertensas, 
irritadíssimas, com dores de cabeça e outros sintomas mais, pelas 



toxinas que circulam no sangue, até precipitarem o fluxo sanguíneo (a 
menstruação) transpiram, pelo hálito, pelo corpo e especialmente pelas 
mãos e pelos dedos, um suor venenoso dito pela medicina como 
menotoxina. (Silva, 2011b:73-74). 

 

Passagem 2 
É bem sabido que a mulher é mais mística do que o homem, usa muito 
a imaginação, por isso é mais propensa a um estado anímico que o 
homem. Enfim é muito mais sensível. Mesmo levando-se em conta, 
que são mais astuciosas e têm mais penetração e envolvimento, 
porque esses atributos são suas “armas naturais”, e com esses 
elementos, quando querem, reviram tudo, o fato é que isso são “armas” 
que lhes dão sempre a vitória nos lides pessoas, emocionais, 
sentimentais, enfim nas coisas em que empenham o coração... 
Todavia, nada valem em relação com o astral inferior. Ele sabe que, 
entre o coração e a cabeça, a mulher cai mais pelos impulsos do 
coração... que é fraco, não pensa friamente... (Ibid: 98-99) 

 

Passagem 3 
E ainda temos a acrescentar o seguinte: - o mediunato mesmo, isto é, 
a missão providencial, especial, com ordens e direitos de trabalhos 
mágicos ou de magia dentro da Umbanda, só é conferido a médium do 
sexo masculino... 
(...) Porque o médium masculino tem condições vibratórias para operar 
na Magia, em face dos elementos de ligação e de força que os espíritos 
de caboclos, pretos-velhos, exus e outros põem em ação, através de 
sua mediunidade, tendo em vista os inevitáveis entrechoques do astral 
inferior, que esse mesmo médium foi preparado para enfrentar, devido 
à sua própria natureza vibratória de elemento masculino, o que implica 
em dizer: pela qualidade energética de seu sistema nervoso ou de suas 
linhas de força (ou corrente de energia especial dos chakras, não 
sujeita ao catamênio, ou seja, à influência lunar), preparadas sob 
condições especiais... (Ibid: 105). 

 

Passagem 4 
A condição de ser também veículo dos espíritos de caboclos, pretos-
velhos e outros a elas foi dada, porém como auxiliar, nunca na posição 
especial de comando vibratório igual ao do homem, em face das 
injunções de sua própria natureza feminina, sujeita, muito mais, à 
vaidade, à versatilidade, à excessiva imaginação, sobretudo passiva 
de sua vibração em relação com o fluxo mensal e à influência da Lua. 
(Ibid: 106) 

 

Conforme relatado anteriormente, em várias sociedades observam-se 

interdições impostas à mulher, principalmente relacionadas aos perigos que elas 

representam no período menstrual. O sangue menstrual é considerado 

venenoso, como podemos perceber na descrição dos relatos de Lévy-Bruhl 

sobre os Maori feitos por Douglas (2010). Segundo ele,  
Os Maori consideram o sangue menstrual como uma espécie de ser 
humano manqué. Se o sangue não tivesse corrido, nasceria um ser 



humano; portanto, o sangue encontra-se na situação insustentável de 
um indivíduo morto que nunca viveu. (Douglas, 2010: 73). 

Nesta passagem podemos verificar a existência de um tabu acerca do 

sangue menstrual que é considerado impuro e precisa passar pelo processo de 

purificação maori, que é o ritual de iniciação masculino. Nas passagens 1, 3 e 4 

de Silva (2011) podemos também verificar a existência desta ideia de impureza 

feminina relacionada ao período menstrual. Nestes casos, é considerada a 

existência de uma vibração energética diferenciada nos períodos em que 

antecede e efetivamente acontece a menstruação. E isso seria considerado um 

malefício nos rituais umbandistas, por isso não é permitida a presença feminina 

como chefe de terreiro e sua participação enquanto mediadora entre o plano dos 

espíritos e o plano material10 seria apenas auxiliar. A justificativa, portanto, para 

o papel auxiliar da mulher nos rituais seria sua condição energética “ruim” ou 

impura. E isso não teria solução alguma, como atestam as passagens 2 e 4. 

Portanto, no caso da mulher, não haveria como purifica-la para enquadrá-la a 

uma norma pura, ou a uma ordem.  

A ordem, nos termos de Douglas (2010), seria a mulher aceitar sua 

condição de impura por natureza e se estabelecer enquanto auxiliar nos rituais 

umbandistas. A desordem está no fato de as mulheres assumirem chefia de 

terreiros e outros postos que não lhes cabem enquanto impuras. Podemos 

verificar esse fato na passagem abaixo. 
De uns tempos para cá, cresceu assustadoramente o número de 
“babás-mulheres” que passaram quase que a dominar o meio, tal a 
facilidade que têm de impressionar, apoiadas no tipo de astúcia por 
nós já denunciado.  

(...) 

E depois, acontece que quase todas são excessivamente vaidosas, 
puxam pela roupagem do santo, pelos colares vistosos, pelos bordados 
(aqui temos que fazer grande ressalva: - estamos nos referindo a esse 
tipo de “babá-mulher”, espécie de aventureira de santo, muito comum 
hoje em dia, pela facilidade com que adquirem diploma de yalorixá em 
qualquer “pai-de-santo ou mãe”, em qualquer “federação” etc.(...)) 
(Silva, 2011b: 97-98) 

A possibilidade de purificação nos casos em que a mulher assume a 

chefia dos terreiros seria adotar as regras estabelecidas pela Umbanda 

Esotérica, com a chefia sendo passada para um membro masculino e as 

interdições ao corpo feminino sendo cumpridas. 

                                                        
10 Plano dos espíritos seria, na linguagem umbandista, o local de “residência” das pessoas 
mortas e o plano material seria o local de residência dos vivos. 



A impureza feminina é natural na teologia umbandista, estando ligada às 

emoções e à natureza da condição feminina, como atestam as passagens 2 e 4 

de Silva (2011). Essa condição é tão natural que está ligada às fases da lua. E 

não há como fugir dela a não ser admitindo o papel auxiliar da mulher nos rituais 

de Umbanda Esotérica. Esta seria, portanto, a única possibilidade de purificação 

e proteção dos rituais umbandistas da condição impura feminina. 

A partir das observações de campo, pode se perceber que há um 

desconforto das mulheres com as rígidas normas imputadas a elas. Muitas 

reclamam das diferenças de gênero existentes e, por isso, há alguma abertura 

para atuação feminina, apesar de algumas regras permanecerem. Como atesta 

Douglas (2010), quando a regra de pureza é muito rigorosa, ela se torna 

desconfortável. 

Constantemente se verifica a retomada das relações desiguais de gênero 

nos rituais de umbanda e as médiuns femininas são alertadas de que o 

descumprimento das regras pode gerar consequências drásticas. Podemos citar 

como exemplo as interdições quanto à médium que menstruada. Ela está 

energeticamente instável e pode prejudicar alguém por isso. Não pode, portanto, 

trabalhar como médium. As regras são sempre relembradas para que a ordem 

seja mantida e os exemplos de desordem são recorrentemente reafirmados para 

que não haja descumprimento destas regras. 

 

Conclusão 

 

 A constatação das diferenças de gênero e da separação universal entre 

homens e mulheres reafirmada na umbanda esotérica representa um desafio ao 

estabelecimento da igualdade de gênero na medida em que são utilizados 

dogmas religiosos e características naturais inatas para justificar tal separação. 

Este desafio se mostra ainda mais intrigante quando se percebe a predominância 

de lideranças femininas em outras religiões afro-brasileiras. Mas, na umbanda 

esotérica, a mulher ainda é considerada o segundo sexo, nos termos de Beauvoir 

(1980). 

De acordo com Rosaldo e Lamphere (1979), já está comprovado que o 

ambiente social exerce influência sobre o estado físico do ser humano. Assim, 

vários argumentos utilizados para legitimar inferioridade feminina já foram 



refutados por estudos científicos sérios que demonstram que as diferenças 

hormonais entre homens e mulheres são sensíveis às mudanças nos meios 

sociais. 

Porém, a umbanda esotérica reproduz em seus rituais as noções de 

gênero que consideram a mulher como segundo sexo, utilizando dogmas e 

características biológicas como justificativa para a subordinação e negando-lhe 

protagonismo em seus rituais. E isso se dá mesmo com a comprovação científica 

das influências sociais sobre as características biológicas de ambos os sexos. 

Analisando as noções de gênero na umbanda esotérica na perspectiva de 

Douglas (2010) de pureza e impureza, pudemos perceber que a mulher é 

considerada naturalmente impura. Não há como purifica-la a não ser que ela 

aceite e assuma seu papel secundário e auxiliar nos rituais. A impureza feminina 

é uma condição constante e somente o papel de protagonista do homem pode 

solucionar o problema. 

Portanto, é desafiante perceber que em meio a religiões afro-brasileiras 

que têm dado protagonismo às mulheres, a umbanda negue-lhe tal posição de 

destaque. E, mesmo havendo estudos que comprovem a existência de 

influências sociais sobre as características biológicas de homens e mulheres, é 

intrigante como a umbanda esotérica continua utilizando justificativas ligadas à 

natureza para afirmar a posição secundária da mulher em seus rituais. Por isso, 

é importante compreender as justificativas para a ocorrência desta subordinação 

das mulheres para promoção de políticas de igualdade entre os gêneros. 
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