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Resumo 

 Na umbanda, a questão da possibilidade (ou não) da incorporação 

acontecer é comumente trabalhada pelos antropólogos a partir da dimensão da 

crença. A intenção, aqui, é pensar o médium como um conceito e a incorporação 

como técnica entendida como arte. Consiste, também, em pensar numa 

alternativa à crença como ponto de partida da análise. 

 Aprender a incorporar também é um processo de reconfiguração do 

entendimento que o médium tem de si como pessoa. Trata-se de aprender que 

há gradações de consciência e que o corpo pode ser habitado, ainda que 

momentaneamente, por mais de um sujeito. A consciência aparece como uma 

categoria nativa importante sendo alvo de longas conversas entre médiuns 

novatos e médiuns antigos. Ao longo do processo de tornar-se médium de 

incorporação, a pessoa descobre que há a possibilidade de manter as 



faculdades perceptivas (consciência) mesmo que seu corpo esteja sendo 

habitado por outro sujeito, a entidade. O médium deve entregar a cabeça, ou 

seja, tornar-se passivo, apesar da consciência, e deixar que a entidade assuma 

o lugar de sujeito. Essa negociação entre mais de um sujeito se estabelece no 

corpo do médium. 

 As reflexões desenvolvidas aqui são fruto de pesquisas de campo 

realizadas em terreiros de umbanda em Pelotas/RS e Florianópolis/SC, que 

originaram o trabalho de conclusão de curso de graduação em Ciências Sociais 

e a dissertação de mestrado em Antropologia Social, respectivamente, do projeto 

de doutoramento em desenvolvimento e da experiência da pesquisadora 

também como médium de umbanda. 
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O presente texto trata de reflexões feitas a partir das pesquisas realizadas com 

terreiros de umbanda, na cidade de Pelotas/RS e na cidade de Florianópolis/SC. 

Somado a estas pesquisas minha experiência como médium de umbanda em 

Pelotas/RS. Vale chamar a atenção que a maior parte da dimensão empírica do 

texto diz respeito às experiências em Pelotas/RS, assim como a maior parte das 

categorias nativas, sendo que, quando for o caso de ser algo referente à 

experiência em Florianópolis/SC será assinalado. 

 Pretende-se ao longo do texto tentar demonstrar que há algum sentido 

em pensar a prática da incorporação de espíritos, que acontece na umbanda, 

como uma técnica desenvolvida pelos médiuns, que demanda como modo de 

operação a mímese. Buscar-se-á ao longo do texto demonstrar que aquilo que 

é entendido como técnica, aqui, diz respeito à proximidade do conceito latim de 

ars (Calávia Saez, 2013). Também se almeja colocar em diálogo, com esta 

dimensão criativa da técnica, algumas discussões a respeito da mímese como 

cópia, mas uma cópia que ocupa um lugar liminar, que mantém algo daquilo que 

é copiado e algo novo que é de quem copia, de modo que, a mímese entendida 

aqui não é tratada como reprodução. 

 Para realizar tal tarefa tomar-se-á como ponto de partida as 

experimentações da incorporação de alguns médiuns que acompanhei, assim 



como o processo de aprendizado da incorporação da própria autora - 

privilegiando aqueles momentos iniciais, ou seja, as primeiras experimentações 

da incorporação, mas não exclusivamente. O modo de 

ensinamento/aprendizado se constitui como central no argumento a ser 

desenvolvido aqui. Pois, pensar em técnica e mímese exige pensar de que forma 

esta mímese é realizada e como o aspecto criativo da técnica emerge. 

 

Firmando na gira. 
 

O início do aprendizado se dá na gira. Em todos os terreiros de umbanda que 

pude frequentar na cidade de Pelotas/RS e Florianópolis/SC, o desenvolvimento 

dos médiuns acontece na gira. Contudo, a descrição que segue diz respeito a 

dinâmica dos terreiros de umbanda que conheci em Pelotas/RS. 

 Os trabalhos são abertos (iniciados) com uma sequência de pontos 

específicos, sem que ninguém incorpore. Depois, conforme a linha que será 

trabalhada na noite, começam a chegar as entidades, isto é, os médiuns que 

possuem permissão e capacidade para tal, incorporam as entidades um após o 

outro. Quando estão, todos aqueles que devem, incorporados, os tambores 

param de tocar e as entidades atendem as pessoas que estiverem na assistência 

e desejarem ser atendidas (tomar o passe ou o conforto). Após o fim do 

atendimento inicia a gira. Antes da gira começar, a corrente se organiza; as 

pessoas que fazem parte da corrente, aquelas que participam do terreiro como 

praticantes, se posicionam em semicírculo voltadas de frente para o congá (local 

onde objetos rituais e imagens de entidades e orixás são colocadas, uma espécie 

de altar). A corrente se organiza de forma que fiquem mulheres de um lado e 

homens de outro. É na gira que os médiuns em desenvolvimento aprendem o 

principal da incorporação. Um médium de cada vez vai até o centro do terreiro, 

seguindo a ordem da corrente no sentido anti-horário, bate sua cabeça no congá 

se posiciona no centro do terreiro e começa a girar ao som dos tambores e dos 

pontos cantados. 

 Aqui peço licença para uma descrição bastante pessoal, pois se trata de 

um relato baseado desde o meu ponto de vista. Consiste na forma particular 

como eu experimentei a gira nas primeiras vezes. Contudo, vale sublinhar que 

estas sensações foram e são compartilhadas por vários médiuns que 



experimentam a gira. Não são sensações isoladas, mas sensações que 

encontram eco nas sensações alheias. 

 A gira, sobretudo no início das atividades como médium, provoca um 

turbilhão de sensações que mexem com todos os sentidos da pessoa. A visão: 

com o movimento de girar a pessoa não consegue focar sua visão e enxerga um 

borrão de cores que fica passando diante de si incessantemente. Considerando 

que quando algum novato fecha os olhos, com intuito de se concentrar ou de 

tentar controlar o medo, ou por qualquer motivo, sempre escuta uma voz que lhe 

diz - abre os olhos. O olfato, pois algumas pessoas sentem fortes cheiros 

enquanto giram, ou mesmo antes ou depois da gira, são os fluídos das 

entidades. Os cheiros das pessoas e entidades que auxiliam a pessoa que gira 

também é sentido por aquele que gira. Ao mesmo tempo que a identificação de 

qualquer imagem bem contornada se faz impossível. O tato, o contato entre os 

corpos das pessoas e entidades que auxiliam e o médium que gira acontece de 

forma intensa. O contato com os pés descalços no chão, que é bastante instável, 

pois o chão nunca parece ser um terreno firme, a sensação é de instabilidade 

como se o chão também estivesse se movendo, na medida em que a própria 

pessoa se move. Assim como a possibilidade de sensações como a de estar se 

movendo dentro da água. O som, pois durante a gira se escuta o ponto que está 

sendo cantado pelas vozes, as palmas e o som dos tambores, a voz das pessoas 

que gritam as palavras de saudação que correspondem as entidades da linha 

que está acontecendo a gira; o som das sinetas que hora são tocadas na altura 

da cabeça, hora na altura da cintura de quem gira; a voz das pessoas que estão 

ao redor que, também falam diretamente à pessoa que está girando - firma tua 

cabeça! - entrega tua cabeça! - não precisa ter medo! Mas às vezes também 

falam diretamente à entidade, coisas como - vem com calma! - Cuidado para não 

machucar ela! - Deixa ela bem! - Cuida do teu cavalo! E aqui vale notar que 

nunca é a voz de qualquer pessoa, mas na maioria das vezes é voz da/o dona/o 

do terreiro, ou de suas entidades, ou das pessoas mais antigas do terreiro. Esta 

é uma dimensão que vale especial atenção. 

 Estes enunciados como - não precisa ter medo! - firma tua cabeça! e 

especialmente - entrega a tua cabeça! Se configuram como uma forma de 

ensinamento da incorporação. Tanto no que diz respeito ao médium, quanto no 

que diz respeito à entidade, pois cada entidade também precisa aprender a 



chegar no seu cavalo da forma correta. Estes enunciados apontam às condições 

que possibilitam a efetivação da incorporação. Por exemplo, o medo é a primeira 

e uma importante barreira para que a incorporação não aconteça. Toda vez que 

alguém gira e por algum motivo sente medo durante a gira, ocorre uma quebra 

no movimento. Isso fica evidente quando a pessoa tenta controlar seu próprio 

corpo. O medo muitas vezes se expressa pelo medo de cair no chão, quando a 

pessoa tem a sensação de que está caindo e tenta se segurar nas pessoas que 

estão ao seu redor. Pessoas que não pode identificar, mas as sente ali. Quando 

as pessoas dizem - não precisa ter medo! Elas explicitam e assim ensinam uma 

pré-condição da incorporação. Da mesma forma como quando os ensinamentos 

são direcionados às entidades. Quando se diz - vem com calma! está 

expressamente verbalizando uma condição da incorporação. Pois, se a entidade 

se manifestar de forma rápida ou com movimentos fortes, por exemplo, a chance 

do médium se assustar, e consequentemente ficar com medo, é maior. No que 

toca estes ensinamentos que são dirigidos às entidades, muitas vezes são 

considerados como doutrinamento. 

 Mas o medo e a tentativa de controlar o corpo para não cair no chão, não 

consistem nas únicas condições de possibilidade da incorporação. Caso isto 

fosse verdade, incorporar seria um ato de coragem e não se trata disso 

evidentemente. O que se pretende demonstrar aqui é que é preciso mais que 

coragem. Sustenta-se que, a expressão entregar a cabeça contém uma série de 

elementos que constituem as condições de possibilidade para incorporação, que 

incluem "noção de pessoa", "sujeito", "corpo", "consciência" , "médium", 

"incorporação", entre outras.   

 
Da realidade das entidades 
 

Na perspectiva da umbanda, pelo menos nos terreiros que conheci em 

Pelotas/RS, as pessoas são compostas por um corpo e um espírito. Este espírito  

está no corpo da pessoa e é responsável por animá-lo, ou seja, é o que mantém 

o corpo vivo. Contudo, o espírito pode ceder espaço neste corpo para que um 

outro espírito o ocupe parcialmente. Esta ocupação jamais pode ocorrer 

completamente, pois, caso o espírito da pessoa deixe o corpo completamente, 

isto se configuraria como a morte, ou o desencarne. Então, a incorporação se dá 



num momento de compartilhamento de um corpo por dois espíritos, o da própria 

pessoa, médium, e um outro, a entidade. Contudo, essa concepção, que parte 

da ideia de compartilhamento, é uma das possibilidades explicativas para o que 

acontece durante a incorporação. Entre os umbandistas, há inúmeras 

possibilidades explicativas sobre o que de fato ocorre neste momento (ou para 

como a incorporação acontece). Algumas explicações refutam a ideia de que a 

entidade ocupa parcialmente o corpo do médium, afirmando que a entidade se 

liga ao médium sem ocupar seu corpo, influenciando somente a mente do 

médium. Entretanto, a discussão sobre este aspecto da incorporação, apesar de 

não ser  irrelevante, não é essencial para o argumento que se pretende neste 

ensaio. Pois, independentemente de como se dá a relação entre médium e 

entidade, o importante aqui é destacar que esta é uma relação que o médium 

experiencia no corpo e que pressupõe um aprendizado. Isto é, o que se deseja 

chamar a atenção aqui é para a centralidade do corpo como esse local 

privilegiado da relação. 

 Espera-se demonstrar que aprender a incorporar é, de certa forma, 

aprender a “deixar” de ser um sujeito cartesiano. Aqui, assumindo o risco de ser 

simplista, entende-se por sujeito cartesiano aquele que possui sua existência 

condicionada e enraizada na consciência. O que se tentará demonstrar ao longo 

do texto é que no caso da construção de um médium há um processo de 

separação da dimensão da consciência e da posição de sujeito. Pode-se pensar 

que durante a incorporação há    dois sujeitos em relação (tomando aqui sujeito 

como sinônimo de intencionalidade), médium e entidade, mas há apenas um 

corpo, o do médium. A posição de sujeito é constantemente negociada. Contudo, 

no que toca à consciência acredita-se que a pergunta fica sem resposta. Pois, 

pode-se pensar em termos de intencionalidade das entidades, mas em termos 

de consciência parece um pouco menos provável. 

  Rabelo (2008) levanta uma discussão bastante pertinente a respeito da 

agência das entidades, propondo um reconhecimento da agência do médium em 

seu momento de passividade ou docilidade. Ou seja, quando um médium está 

incorporado ele perde o controle de seu corpo e consequentemente seu poder 

de agência sobre o mesmo, o que a autora propõe é pensar que essa docilidade 

consiste também numa agência já que se estabelece uma relação de 



reciprocidade entre médium e entidade e cabe também ao médium definir sua 

docilidade ou não nessa relação. 

 Há um conceito de médium, mas que só se realiza na medida que a 

incorporação acontece. Aqui se procura pensar no médium como um conceito 

seguindo aquilo que define Viveiros de Castro (2001) sobre o conceito como um 

conjunto totalizador e fragmentário. “O conceito diz o acontecimento, não a 

essência ou a coisa” (p. 33). Em outras palavras, só é possível um médium na 

medida que é possível que a incorporação aconteça. 

 As considerações de Willerslev (2007) sobre concepções de pessoalidade 

e espíritos indicam um caminho interessante para se pensar. O autor ao falar 

sobre os espíritos e as concepções de pessoalidade entre os Yukaghirs, mais 

especificamente sobre os caçadores Yukaghirs, defende que para estas pessoas 

os espíritos não existem de forma autônoma, mas que existem a partir da relação 

prática das pessoas com estes. Não existem espíritos porque os Yukaghirs os 

imaginam e sim existem porque os Yukaghirs se relacionam com eles. “So, if we 

were to ask where spirits reside, the answer would not be “inside people’s heads,” 

but “out there in the world,” or rather in the relational contexts of people’s 

activities” (WILLERSLEV, 2007 p. 185). 

 Diana Espírito Santo (2014) desenvolve um argumento semelhante sobre 

os espiritistas cubanos. A autora faz uma crítica das análises antropológicas que 

tratam a dimensão da incorporação como crença, pois a partir desta perspectiva 

a incorporação exige a crença na existência dos espíritos. O que está de forma 

implícita na ideia de crença é que há uma verdade sobre o mundo e a crença na 

existência de espíritos é apenas uma forma (cultural) de explicá-lo. Willerslev e 

Espírito Santo denunciam os pressupostos que estão em boa parte dos trabalhos 

antropológicos que dizem respeito aos seus respectivos campos de estudos, que 

impedem que os pesquisadores compreendam o que de fato as pessoas falam. 

Ambos os autores fornecem perspectivas alternativas, argumentando que o 

mundo só existe a partir da relação que se estabelece com ele. 

 Neste sentido, tanto no que toca os Yukaghirs, quanto aos espiritistas 

cubanos, o interessante é pensar a partir das relações que são estabelecidas 

com os espíritos. Não se trata, em ambos os casos, de crença na existência dos 

espíritos e em função disto a relação com os mesmos, mas da relação prática 

com os espíritos. Espírito Santo (2014) diz que os trabalhos que abordam as 



religiões afro-cubanas a partir da perspectiva da crença deixam de levar em 

conta a dimensão mais importante destas religiões, a saber “[...] a experiência 

do fenômeno espiritual através da interação física ou comunicativa” (ESPIRITO 

SANTO, 2014 p. 75). 

 Busca-se aqui seguir estas ideias. Trabalhar com a temática da 

incorporação a partir da dimensão da crença não é um caminho interessante. A 

ideia do presente ensaio é pensar na incorporação a partir da experiência desta, 

uma experiência que se dá no corpo. Esta experiência consiste num 

aprendizado, pois o médium aprende a incorporar na medida em que pratica a 

incorporação. 

 

Elas pensam que é assim... 
 

 A possibilidade de alguém que nunca incorporou conseguir ter sucesso na 

primeira tentativa é bastante remota. Pessoas que nunca incorporaram podem 

sentir manifestações dos espíritos em seus corpos, e em casos em que esta 

experiência for muito intensa, as pessoas podem desmaiar ou perder a 

consciência, mas quase nunca isto é entendido como uma incorporação e sim 

como uma tentativa da entidade de chegar naquele corpo. Ou seja, é uma 

indicação de que houve uma tentativa por parte da entidade de que a 

incorporação ocorresse, mas como a pessoa não sabe incorporar, não passa de 

uma tentativa. 

 A experiência de uma amiga com um terreiro de umbanda e com a 

tentativa de incorporação parece ser especialmente interessante e inspiradora 

para pensar sobre a ideia da incorporação como técnica e mímese. D., ao 

descobrir que eu já havia frequentado um terreiro de umbanda e que eu 

incorporava nos rituais uma cigana, passou a ter longas conversas comigo sobre 

umbanda, entidades e várias coisas que pairavam sobre a ideia que ela fazia do 

universo dos terreiros. Considerando que D. nunca havia entrado em um terreiro, 

as conversas giravam em torno basicamente da minha experiência. Nessas 

conversas, o assunto da incorporação, ou melhor, a possibilidade da 

incorporação causava certa excitação em D. Chegou a me pedir para incorporar 

para que ela pudesse ver e conversar com minhas entidades, expressando que 

ela também queria incorporar. A linha de cigano era de especial interesse para 



D. Diante de minha recusa, em incorporar na casa dela para que pudesse ver e 

em fazer com que ela incorporasse, D. pediu que eu a levasse em algum terreiro. 

 Ao chegarmos no terreiro, D. vacilou por um momento e pensou em não 

entrar. Sentiu medo do cheiro de velas, falou que era cheiro de cemitério, mas 

encorajou-se e entrou. Depois que chegamos não demorou mais que uma hora 

para que os trabalhos fossem encerrados. Após o encerramento dos trabalhos, 

apresentei D. para Rosa, a dona do terreiro, que já havia sido minha irmã de 

corrente e que passaria a ser minha mãe de religião dentro de uns quatro meses. 

Elas conversaram e D. comentou com Rosa que já haviam lhe dito que ela tinha 

uma cigana. Rosa a indagou para saber se era uma cigana do oriente (linha de 

ciganos) ou uma pomba gira. Ao fim da conversa, Rosa estava convencida que 

deveria ser uma cigana do oriente e falou para D. voltar no terreiro um dia em 

que fosse haver trabalhos na linha do oriente. 

 Demorou algum tempo para que D. conseguisse voltar ao terreiro. O 

terreiro já havia trocado de lugar e eu já havia entrado para a corrente. D. 

retornou ao terreiro no dia que conseguiu conciliar sua disponibilidade de tempo 

e trabalhos no terreiro na linha de cigano. D. conversou com a cigana de Rosa 

que lhe propôs que  girasse. 

 Quando chegou o momento da gira, D. foi chamada, bateu a cabeça no 

congá e se posicionou no centro do terreiro. A cigana de Rosa chamou a atenção 

de todos que estavam na corrente - é a primeira vez. Havia uma confiança em 

D., pouco comum em quem gira pela primeira vez, mas um nervosismo que não 

deixava de transparecer. D. girou. Assim como todos que estavam presentes e 

eram mais antigos na religião esperavam, D. não incorporou e sua gira foi 

bastante desajeitada. Ao final da gira, D. estava extremamente cansada e tonta, 

como é de costume no início do desenvolvimento, e um tanto decepcionada. 

Enquanto D. retomava seu fôlego e retornava para seu lugar, a cigana de Rosa 

olhou para mim a falou - elas pensam que é assim, só chegar aqui e sair 

dançando bonito. No fim das contas, D. me falou que ficou um pouco 

decepcionada porque pensou que seria mais fácil, que como ela já tinha uma 

cigana pensou que teria sucesso ou pelo menos que sua gira não seria tão 

desajeitada quanto foi. Pouco tempo depois, uns dois ou três meses, D. começou 

a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. Ao me contar sobre a igreja, 

D. falou que lá ela tinha conseguido incorporar. 



 O que busca-se sublinhar com este relato é que para que a incorporação 

aconteça são necessárias algumas condições, que têm relação com uma série 

de outros fatores, mais do que com a vontade e predisposição da pessoa em 

incorporar. Dentre essas condições que possibilitam está incluída a própria 

noção de pessoa, tanto quanto o domínio de um conjunto de conhecimentos 

básicos sobre o que está acontecendo durante os trabalhos que são realizados 

no terreiro no momento da incorporação. 

 

Dilemas da consciência. Lembrar, conhecer, permitir. 
 

 Uma das questões constantemente levantada pelos novatos na umbanda, 

quando começam a experimentar a incorporação é saber se aquilo que estão 

sentindo é incorporação. O fato de lembrarem o que aconteceu durante o período 

de incorporação os leva a duvidar da existência dela, ou pelo menos a duvidar 

de sua capacidade de incorporar. Pois, não é difícil encontrarmos a ilusão de que 

a incorporação acontecerá de modo que o médium ficará absolutamente 

inconsciente e o espírito tomará seu corpo e agirá por conta, sendo que o 

médium retomaria a consciência após a entidade deixar seu corpo. 

 Logo no início de minha vida como médium, era acometida por muitas 

angústias como as já mencionadas. Relato aqui um momento significativo. Num 

dia de trabalho com linha de caboclo, a qual eu ainda não havia incorporado, fui 

conversar com um caboclo que estava incorporado no corpo de um médium 

bastante antigo do terreiro. Um médium que eu nunca havia visto trabalhar, mas 

que gozava de certo prestígio. Eu havia experimentado a incorporação somente 

na linha de cigano, foi a primeira entidade que incorporei. Angustiada com o fato 

de me lembrar de tudo o que havia acontecido, e com quase nenhuma 

perspectiva de perder a consciência durante a incorporação, incluindo as outras 

entidades das outras linhas que parecia que não demorariam a chegar. Perguntei 

ao caboclo como que seria isto, expressei que não queria me lembrar de nada 

depois. Falei expressamente que desejava ficar inconsciente durante a 

incorporação e perguntei se não havia nada que eu pudesse fazer para alcançar 

a inconsciência. Ele me respondeu com perguntas. E as perguntas foram: - se 

você não lembrar de nada que acontece durante a incorporação, como você vai 

conhecer as suas entidades? Se você não conhece suas entidades, como você 



vai saber se é um de seus guias que está chegando no seu corpo ou outro 

espírito qualquer? 

 Há dois comentários a serem feitos a partir deste episódio. O primeiro, diz 

respeito ao caráter da técnica, na sua dimensão criativa, e do aprendizado. Pois 

aconteceu comigo e na maioria dos casos de médiuns que acompanhei desde o 

início de seu desenvolvimento. Após conseguir incorporar a primeira entidade, 

as outras, das outras linhas, vão chegando logo em seguida. Algumas com mais 

dificuldade outras com menos, mas mesmo aquelas entidades que custam mais 

para chegar, suas giras se transformam e estabilizam após a incorporação da 

primeira entidade. Jussara contava que demorou 7 anos para conseguir 

incorporar e que sempre que girava caia no chão, que era desastrosa sua gira, 

mas que quando sua pomba gira chegou pela primeira vez e de cara falou seu 

nome, as outras entidades todas chegaram em seguida. O segundo comentário 

diz respeito aos pressupostos expressos nas perguntas que o caboclo me fez, 

que contemplam um complexo que diz respeito ao que possibilita a efetivação 

da incorporação. Um deles diz respeito ao corpo. Em mais de um momento 

escutei conselhos de entidades que me diziam que o corpo era meu, que para 

que uma entidade chegasse em mim (incorporar) era necessário que eu 

permitisse. É certo que há momentos que mesmo a pessoa não se colocando 

neste lugar de docilidade a entidade pode influenciar em seu corpo, porém o que 

normalmente ocorre nestes casos é um conflito entre entidade e médium.  

 As angústias que os médiuns novatos se deparam no momento que 

experimentam a incorporação pelas primeiras vezes são do tipo: – Se eu estou 

consciente, como posso estar incorporado? Será que sou eu ou a entidade que 

está fazendo estas coisas? Estas são questões que partem da noção do sujeito 

como razão. Pois elas tem como ponto de partida a inquietação de que se tenho 

consciência do que está acontecendo, então, só existe uma possibilidade que é, 

eu não estou incorporado(a), caso fosse outra coisa (uma entidade), que não eu, 

ocupando e agindo através do meu corpo eu não perceberia sua ação. Ou seja, 

ou sou eu, consciência, ou é uma entidade que ocupa meu lugar e torna a minha 

consciência de mim mesmo inexistente (afinal dois “corpos” não podem ocupar 

o mesmo lugar no espaço). Como ser duas coisas ao mesmo tempo? Eu, 

consciência, e entidade? 



 A ideia de que a incorporação é um estado de total passividade do 

médium, e consequentemente a ideia de inconsciência, está embasada na 

noção de sujeito unificado e racional. Se a consciência é tomada como sinônimo 

de sujeito é complicado pensar na possibilidade de uma incorporação, um corpo 

habitado por dois sujeitos. Aqui vale chamar a atenção à proposição de Bastide 

(1983), já bastante trabalhada pelos pesquisadores das religiões afro, sobre a 

noção de pessoa no candomblé 

 
Contra a concepção medieval do Ser, Kant 
estabeleceu a ideia que, até hoje, permanece 
como centro da filosofia ocidental: é 
impossível identificar os julgamentos de 
realidade com os outros tipos de julgamento. 
O Ser existe ou não existe. Entre a existência 
e o nada, não existem intermediários 
possíveis, seja de graus ou de transição. Ora 
a concepção africana aproxima-se antes da 
medieval, que admitia uma escala de 
existências de graus de Ser. (Bastide, [1948] 
p.371.) 

  

 Sublinha-se aqui que Bastide está tratando sobre a noção de pessoa no 

candomblé, no texto supracitado, e que uma transposição para umbanda das 

reflexões que são feitas sobre o candomblé, são passíveis de levar a vários 

equívocos. No entanto, é interessante pensar acerca de diferentes 

possibilidades de existência. Principalmente porque o que se está tentando 

argumentar aqui é que uma das condições de possibilidade de efetivação da 

incorporação é justamente o entendimento de que consciência não é o mesmo 

que "eu". 

 
Dizer o nome, riscar o ponto. Antídotos contra o vacilo. 

 
 Na umbanda em Pelotas, diz-se que um médium vacilou quando ele 

assumiu o lugar de sujeito da relação entre ele e a entidade, e isto 

necessariamente implica numa breve interrupção do estado de incorporação. Em 

outras palavras, a pessoa vacila quando procura assumir em alguma medida o 

controle da relação, entre ela mesma e a entidade - neste momento a entidade 

abandona o corpo do médium. O vacilo pode ocorrer por um breve período, ou 

a entidade pode simplesmente não retornar e a pessoa desincorporar 



definitivamente durante os trabalhos em andamento. Alguns momentos são 

especialmente críticos no que toca a chance do médium vacilar. Entre eles, 

destacam-se dois, que são especialmente “perigosos”. O primeiro é aquele 

momento no qual a entidade diz seu nome pela primeira vez, o segundo é o 

momento que as entidades riscam o ponto pela primeira vez. 

 O nome da entidade deve ser a primeira coisa que ela pronuncia. Este 

momento é especialmente crítico porque a pessoa, caso já tenha ficado 

confortável na situação de consciência da incorporação, deve aprender a utilizar 

a fala neste estado relacional. Deve aprender a deixar a entidade falar. Já que 

deve ser a entidade quem fala, mesmo que a pessoa esteja consciente. 

Normalmente este momento da fala é uma espécie de prova de incorporação. 

Isso porque é comum que outras entidades ou os pais e mães de santo 

perguntem coisas que os médiuns que estão aprendendo a incorporar não 

saibam responder. É neste momento que se deve provar que quem está falando 

é a entidade, não o médium. Se a incorporação estiver firme, a entidade 

responderá corretamente as perguntas. É comum que as pessoas vacilem neste 

momento, que seja necessário repeti-lo mais de uma vez até a incorporação ficar 

firme. Entretanto, isto não se configura em um problema, já que os médiuns 

antigos sabem como o aprendizado desta fala em estado relacional é difícil. 

Desta forma, estes vacilos são vistos como parte do processo de aprendizado 

da incorporação mesmo, e não como marcas que este processo não está 

acontecendo. O segundo momento mencionado acima, o momento de riscar o 

ponto, é uma espécie de "segunda prova” de incorporação, após a fala. Este 

momento varia consideravelmente de terreiro para terreiro. Alguns médiuns 

podem incorporar por anos sem que suas entidades risquem os pontos. 

 Uma questão de novo aqui evidente é que a noção de pessoa não tem o 

mesmo sentido que aquele que emerge da concepção de sujeito cartesiano. 

Como visto anteriormente, isto não é tão evidente para os médiuns no início de 

suas atividades de incorporação, daí as dificuldades encontradas por eles para 

usarem a fala neste estado relacional, que é a incorporação. Com a prática da 

incorporação os médiuns aprendem que, apesar da consciência, é possível estar 

incorporado. Isto é, que há um grau de consciência, nesta prática. No entanto, 

esta consciência não quer dizer necessariamente que é somente a pessoa (o 

médium) quem está agindo. Ou seja, com o tempo e a prática o médium aprende 



que, mesmo que esteja consciente (ou parcialmente consciente) não é apenas 

ele quem está agindo, mas a entidade também. 

 Desta forma, o desafio que se coloca aos médiuns no aprendizado da 

incorporação é aprender a tornarem-se passivos frente esta experiência. Os 

médiuns precisam aprender a não tomarem o lugar do sujeito - apesar de sua 

consciência, é preciso entregar a cabeça. Isso aponta para duas dimensões 1) 

que aprender a incorporar exige esta reflexividade voltada para o eu, para que 

ele possa ser repensado e reconfigurado, já que, exige que o médium aprenda 

que sua  consciência não é necessariamente sua condição de existência como 

indivíduo e que o momento da incorporação, apesar da consciência, pressupõe 

uma dupla existência naquele corpo, médium e entidade; 2) há um grau de cópia 

dos padrões nos movimentos que as entidades executam que deve ser 

aprendido pelos médiuns e pelas entidades. 

 É neste sentido que se acredita ser possível traçar um paralelo entre a 

técnica de incorporação e a mimese, nos termos de Willerslev (2007). 
we can talk about a kind of “depth reflexivity” 
built into mimesis, a certain withholding or 
nongiving of the self. If, in fact, mimesis 
becomes totalizing, and the imitator loses 
himself in what he imitates, we are no longer 
talking about mimesis but metamorphosis: 
nothing is left to imitate when the difference 
between the copy and the original is totally 
gone. Mimesis, therefore, is situated and 
defined through difference as much as 
through similarity. As imitator, one must 
move in between identities, in that double 
negative field, which I, using Schechner’s 
words (1985), will call “not me, not not-me.” 
(Willerslev, 2007, p.12) 

 

 Seguindo a proposta de animismo do autor, que se liga com identificações 

parciais, onde há uma potencialidade de trocas entre sujeitos e objetos, há uma 

dimensão de continuidade, sem rupturas drásticas e definitivas, mas também 

sem identificações completas. Quando um caçador imita uma presa ele não pode 

se unificar, é preciso manter a diferença que garante uma espécie de distância 

entre o caçador e a presa para que o caçador possa retornar a ele mesmo. Esse 

movimento de voltar atrás sobre si mesmo é o que o autor trabalha como 

reflexividade. Ou seja, se a cópia for exatamente igual ao original não sobra nada 



ao copiador, neste caso deixa de ser imitação e passa a ser metamorfose. O self 

só existe na mediação com o mundo, não é possível nem pura experiência nem 

pura consciência. A mimese é o animismo, na prática, que o autor propõe como 

modo de ser Yukaghirs. Pois o imitador é forçado a um grau de reflexividade 

voltado para o self, ao mesmo tempo que entra em relação com outros seres 

(WILLERSLEV, 2007). 

 

 
Técnicas de girar, artes de firmar: corpos que comunicam 
 

 Num dicionário analógico “[...] busca-se uma palavra, entre muitas 

análogas, em uma área de significados conhecida e classificada” (AZEVEDO 

FILHO, 2010 viii). O uso deste tipo de dicionário pressupõe um uso diferente dos 

dicionários de significados mais comuns “[...] a partir de contexto de possíveis 

significados, oferece uma nuvem de palavras em torno desse significado, ou 

seja, palavras análogas num maior ou menor grau de proximidade e exatidão, 

para que nessa nuvem possamos achar a palavra – ou expressão – que melhor 

nos convém” (AZEVEDO, 2010 ix). Ao procurar pela palavra técnica, dentre as 

várias possibilidades que um dicionário analógico oferece cito algumas. São 

elas: habilidade, aptidão, poder, engenho, arte, modo, maneira, astúcia, 

proficiência, capacidade, competência, facilidade, tino, dotes, flexibilidade, 

predicados, talento, vocação, dom, saber, jeito, queda, conduta, atividade, 

invenção (AZEVEDO, 2010 p. 321). 

 O significado da palavra técnica é originário da palavra grega tekné, que 

foi traduzida para o latim como ars. Atualmente concebemos as palavras técnica 

e arte de forma distintas, mas tal separação é uma separação precária (CALAVIA 

SAÉZ, 2013). À noção de arte deixamos a dimensão criativa, autoral, enquanto 

que à noção de técnica deixamos uma dimensão do aprendido, do executável 

de forma mecânica. O que se sugere aqui para pensar na incorporação como 

técnica é que pensemos nestas duas dimensões sem separá-las. Pois, 

argumenta-se que se aprende a incorporar, mas se aprende de forma particular, 

onde cada médium que experimenta a incorporação o faz a partir de uma 

dimensão criativa. Já que se trata sempre de uma relação entre a pessoa e a 



entidade, logo, cada um aprende a seu modo e no seu corpo a estabelecer esta 

relação. Cada médium desenvolve a sua arte de incorporar. 

 Aqui dois apontamentos são necessários, primeiro que as entidades são 

categorizadas segundo padrões, as linhas. As entidades que compõem cada 

linha executam determinados movimentos, estes movimentos informam muitas 

coisas a quem souber fazer a leitura dos mesmos. Dentro de cada linha há ainda 

subdivisões. As posições que as mãos da entidade permanecem podem por 

exemplo, informar sobre estas subdivisões. Há um padrão corporal seguido em 

cada linha; os pretos velhos, por exemplo, sempre que incorporam em seus 

médiuns ficam agachados, mas conforme a posição da mão é possível saber se 

é um preto ou uma preta velha; já os caboclos possuem uma postura ereta e 

uma expressão mais séria, mas também conforme a posição das mãos é 

possível saber se é caboclo de mato ou de água, por exemplo. Pretos velhos e 

caboclos são duas  linhas diferentes. Existem outras linhas, mas a ideia é chamar 

a atenção para o fato de que as entidades de cada linha seguem um padrão 

corporal. Também vale notar que a entidade que chega no corpo do médium X 

não será exatamente a mesma que chega no corpo do médium Y, mesmo que 

se apresente com o mesmo nome. A relação entre médium e entidade é 

exclusiva, por isto é que é possível que uma entidade com o nome N esteja 

incorporada ao mesmo tempo em diferentes médiuns. 

 Lembro de uma ocasião na qual uma médium, que recém estava se 

iniciando na incorporação, estava firmando com sua preta velha. Quando a/o 

médium está firmando com sua entidade, a entidade permanece no corpo da/o 

médium, mas não possui o direito a fala, é um momento que serve justamente 

para a/o médium se acostumar com a sensação da incorporação. Este processo 

pode durar várias sessões, até que a incorporação esteja firme o suficiente para 

que a entidade fale. Naquela ocasião, a entidade, a preta velha, ficou parada 

num canto do terreiro, quase com a coluna ereta. Uma outra preta velha foi até 

ela e a fez agachar, tal como ficam todas as entidades que se manifestam na 

linha de pretos velhos. Intrigada com aquela intervenção, perguntei se aquela 

preta velha não poderia ser uma entidade que vem de forma ereta. 

Responderam-me que não, que toda entidade que vem na linha de preto velho 

tem que ficar agachada. Incorporar a preta velha é aprender, dentre outras 



coisas, que esta entidade, assim como todas dessa linha, se manifesta 

agachada. 

 Propus aqui considerar este processo de aprendizado da comunicação 

(que acontece através dos movimentos executados pelas entidades) como 

fazendo parte, em alguma medida, do desenvolvimento da técnica da 

incorporação. Sublinha-se que é em alguma medida, pois também é possível 

aprendê-los sem aprender a incorporar. Uma pessoa atenta pode muito bem 

aprender o que informam estes movimentos. Contudo, uma pessoa que não faça 

a mínima ideia de quais movimentos sejam aqueles das entidades e que não 

compreenda nada sobre as informações que os movimentos carregam, 

dificilmente conseguirá incorporar. Uma pessoa que, ao incorporar uma pomba 

gira, fique agachada ou, ao incorporar uma preta velha, dê uma gargalhada, 

dificilmente ficará incorporada. Pois, caso seja entendido que está incorporada 

com a entidade numa linha trocada, isto é, caso uma preta velha se apresente 

durante uma sessão de pomba gira ou uma pomba gira se apresente numa 

sessão de preto velho, ambas serão mandadas embora imediatamente e o 

médium não ficará incorporado. 

 

 
 
Comentário final 
 

 Procurei com o presente texto esboçar algumas reflexões sobre uma 

tentativa de tratar a dimensão da incorporação a partir de um ponto de partida 

diferente da noção de crença. Não se trata de discutir se espíritos existem ou 

não existem, mas de pensar que a incorporação ocorre nos terreiros e consiste 

num eixo bastante importante das práticas religiosas afro-brasileiras. 

  Assim, como argumentei, para pensar a incorporação a partir de sua 

dimensão prática é necessário discutir a noção de pessoa (médium). No entanto, 

esta é uma tarefa que exigiria um esforço analítico que ultrapassa a proposta do 

presente ensaio. Meu intuito aqui era esboçar os caminhos que seguirei a fim de 

desenvolver minha argumentação da incorporação como técnica e arte. É 

também neste sentido que apontei a possibilidade de pensarmos a relação da 

incorporação como mimese. Este também me parece um caminho interessante, 



pois a ideia de que há uma cópia no sentido de mímese, enquanto criação e não 

como simples reprodução, que no entanto é sempre uma relação de identificação 

parcial, onde o resultado é uma relação entre objeto e copiador, parece ser uma 

boa imagem para pensar a relação entre médiuns e padrões de espíritos, linhas, 

que se individualizam somente na relação corporificada. 
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