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Introdução  

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo sobre as 
representações sociais e a eficácia das práticas de cura das religiões 
afrobrasileiras, Candomblé e Umbanda, no Rio de Janeiro.  

Segundo Roger Bastide (1971), o Candomblé se desenvolveu no 
Brasil depois do século XVIII, mais precisamente no século XIX, como um 
amálgama de tradições religiosas importadas através dos escravos africanos 
de diferentes origens étnicas, as quais se juntaram sincreticamente com o 
Catolicismo dos colonizadores portugueses.  

A Umbanda apareceu no início do século 20, no Rio de Janeiro, 
como uma variante religiosa mais notadamente brasileira que tinha por 
objetivo elevar o status da Macumba (uma versão vulgarizada do 
Candomblé) por sua associação com o espiritismo de Allan Kardec.  

As duas religiões estão integradas nos elementos da religiosidade 
indígena, mas esta é hoje menos presente no Candomblé pelo seu 
movimento de retorno à autenticidade das origens africanas. Na Umbanda, 
ao contrário, existe uma proliferação de divindades que podemos dizer que 
são “nascidas no Brasil” e de práticas “heterodoxas”.  
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Fundamentação teórica  

As origens múltiplas e diversificadas do Candomblé e da Umbanda, 
as quais incluem fundamentalmente as culturas africanas e indígenas 
iletradas, como também a sua complexa evolução, são o resultado de uma 
quase ausência completa de um corpo de conhecimento oficial unificado 
produzido por essas religiões.  

Parece então que as representações sociais são a forma de 
conhecimento que prevalece nas transações religiosas dos grupos de 
adeptos da Umbanda e do Candomblé. E mesmo quanto ao conhecimento 
que a população geral tem desenvolvido sobre essas práticas religiosas a 
partir da informação disponível.  

Neste sentido, segundo Jodelet (1989), uma boa caracterização do 
estado atual do funcionamento cotidiano da Umbanda e do Candomblé pode 
ser fornecida pela descrição dos conteúdos das representações formadas por 
seus praticantes, como também daquelas formadas pelos não adeptos, na 
articulação crítica com o estudo das práticas religiosas concretas.  

E mais, em associação com a descrição dos conteúdos, podemos 
fazer uma tentativa de apreender as organizações internas dessas 
representações, nós podemos ainda, segundo a teoria do núcleo central 
(Abric, 1994; Sá, 1996), as comparar e ainda ter uma visão estruturada das 
diferenças entre elas segundo os grupos que as sustentam.  

Essa descrição dos conteúdos e essa comparação entre as estruturas 
das representações sociais é que tentamos articular no presente trabalho.  

Método  

Os sujeitos foram 31 praticantes do Candomblé e 31 praticantes da 
Umbanda da cidade do Rio de Janeiro, recrutados entre pais e mães-de-
santo (sacerdotes), iniciados, não-iniciados e público frequentador; e 64 não-
adeptos, recrutados em diferentes níveis socioculturais da população geral.  

Dois diferentes procedimentos foram utilizados, compactados dentro 
de um mesmo instrumento na coleta de dados, os quais foram registrados 
pelos pesquisadores no curso de entrevistas individuais.  
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No primeiro procedimento nós utilizamos a técnica de palavras 
propostas por Vergès (1992). Aos praticantes foi pedido que dissessem de 
três a cinco palavras ou expressões que viessem à cabeça em associação ao 
estímulo verbal Umbanda ou Candomblé. Os não-adeptos deveriam 
produzir a evocação pelos dois estímulos, em sequência. As respostas foram 
registradas na ordem que elas foram emitidas, com o objetivo de computar 
dois tipos de dados: as palavras mais frequentes e as palavras mais 
prontamente evocadas. A razão subjacente é a que as ideias contidas nessas 
palavras são provavelmente os elementos centrais das representações.  

O segundo procedimento consistiu de questionários – um para os 
praticantes e um para os não-adeptos – elaborados a partir dos resultados 
das entrevistas não diretivas do estudo exploratório anterior.  

Resultados e discussão  

Os resultados do procedimento de evocação de palavras foram 
apresentados no 11th General Meeting of European Association of 
Experimental Psychology (Sá, Jodelet e Bello, 1996). Aqui só se reterá a 
constituição provável dos núcleos centrais das representações, quer dizer, as 
imagens das categorias ao mesmo tempo mais frequentes e de evocação 
mais imediata. Pode-se verificar no quadro comparativo a seguir. 

Praticantes do 
Candomblé 

Praticantes da 
Umbanda 

População relativa 
ao Candomblé 

População relativa 
à Umbanda 

Orixás Orixás Macumba Macumba 
Divindade Caridade Feitiçaria Religião 

 Caboclos Sacrifício Feitiçaria 
 Fé Orixás Mal 
  Rito  

Desses dados comparativos, desenvolvidos e esclarecidos pelos dados 
descritivos dos questionários, pode-se extrair alguns resultados interessantes. 

Vê-se, por exemplo, imediatamente, que as representações dos 
praticantes do Candomblé e da Umbanda tem como um elemento central 
comum os Orixás, quer dizer, a imagem das divindades de origem africana. 
Quando nós perguntamos aos sujeitos para especificar as divindades que 
eles conheciam, os orixás mais mencionados tanto pelos praticantes como 
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pelos não-adeptos são aqueles cuja veiculação é maior por parte dos 
sistemas de comunicação sociais.  

Por outro lado, os Caboclos, os espíritos dos indígenas ou de seus 
descendentes, um dos grupos de “divindades nascidas no Brasil”, foram 
evocadas de modo central pelos praticantes da Umbanda, mas não pelos do 
Candomblé. 

O fato de que todos os praticantes do Candomblé mas não todos os 
da Umbanda terem especificado os Orixás e de que todos os praticantes da 
Umbanda mas não todos os do Candomblé terem especificado as 
divindades brasileiras está bem de acordo com as origens e a evolução 
histórica dessas religiões e, ainda, reflete na composição do núcleo central 
de suas respectivas representações.  

Essas representações se distinguem entre elas mais pela posição que 
os praticantes da Umbanda atribuem a Caridade, que se espera serem 
praticadas tanto pelos adeptos como pelos “espíritos de luz”. Trata-se de um 
valor herdado do espiritismo kardecista e que não está presente no 
Candomblé. Neste as relações com as divindades são reguladas por uma 
troca objetiva de graças e de obrigações, segundo o caráter pragmático das 
religiões africanas demonstradas por Bastide (1971).  

A presença mais evidente da Fé na representação dos praticantes da 
Umbanda não parece acarretar uma real diferença, porque ela foi muito 
frequentemente evocada também pelos praticantes do Candomblé.  

Se nós passarmos agora para as representações da populações geral, 
nós encontraremos que a palavra mais frequente e mais prontamente 
evocada para as duas práticas é Macumba, uma categoria fortemente 
pejorativa quanto ao nível primitivo e macabro dessas crenças e de seus 
ritos. Isso demonstra uma prática mais mágica que religiosa desenvolvida 
dentro dos meios urbanos, mais precisamente no Rio de Janeiro, no início 
do século 20, e que está ainda associado no pensamento popular a 
Feitiçaria, uma outra categoria muito explicitamente evocada pelos não-
adeptos relativa a Umbanda e ao Candomblé.  

Entretanto, eles evocaram igualmente a categoria religião, mais para 
a Umbanda, mas também muito frequentemente para o Candomblé. A 
categorização destes como Religião e como Macumba e Feitiçaria mostra 
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que para os não-adeptos trata-se de quase a mesma coisa. Na verdade, a 
metade deles não sabe se existe diferenças entre a Umbanda e o 
Candomblé, e da outra metade que crê existirem diferenças, a terça parte 
não soube dizer quais elas poderiam ser.  

Uma última ideia evocada pela população geral, principalmente para 
a Umbanda e secundariamente para o Candomblé, é a propósito de Mal. 
Aqui encontra-se uma certa contradição entre os dados da evocação e os do 
questionário, visto que nestes os sujeitos atribuem o Mal ao Candomblé, 
enquanto que eles dizem que “a Umbanda é para o bem”. Trata-se, então, 
de um aspecto precariamente organizado de suas representações sociais.  

Para os praticantes a situação não é muito diferente. De fato, todos os 
praticantes do Candomblé e a maior parte dos de Umbanda pensam que o 
Bem e o Mal estão presentes simultaneamente dentro de suas religiões. 
Mas, se uma parte dos praticantes do Candomblé considera que eles estão 
naturalmente ligados, equilibrados e interdependentes, uma parte 
considerável dos praticantes da Umbanda sustenta que o Bem prevalece 
sempre. E, se nos praticantes do Candomblé nós não encontramos nenhuma 
restrição de natureza religiosa à convivência entre o Bem e o Mal, nós 
registramos também uma disposição à observação da norma social civil, 
quando a metade deles disse que “tudo depende das boas ou más intenções 
das pessoas, dos pais de santo, da orientação do terreiro”.  

Quanto às práticas sociais concretas desenvolvidas em relação à essas 
religiões, elas não foram contempladas pelo procedimento espontâneo de 
evocação livre, mas foram referidas pelos dados obtidos mais diretamente 
através dos questionários. É o que se apresentará em seguida.  

A busca funcional – quer dizer, para a solução de problemas de 
saúde, afetivo e financeiro – é a principal explicação que os praticantes dão 
para a entrada das pessoas nessas religiões, o que coincide com a explicação 
fornecida pelos não-adeptos. Estamos então em presença de uma prática 
suficientemente divulgada e aprovada para assegurar a chegada constante 
de novos adeptos: o recurso ao poder mágico dessas religiões.  

A onipresença do Candomblé e/ou da Umbanda na vida cotidiana no 
Rio de Janeiro é evidente quando nós encontramos que: mais da metade dos 
praticantes já tinham alguma informação sobre essas religiões antes de se 
tornarem adeptos e todas fornecidas por parentes, amigos ou vizinhos; a 
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maior parte dos praticantes são ou estão ligados a outras religiões, 
principalmente o Catolicismo; a maioria de não-adeptos obtém informação 
sobre essas religiões de “ouvirem falar”, mas muitos deles conhecem por ter 
ido a uma ou várias sessões.  

Mas, o que se encontra nessas religiões que se vai procurar por seu 
presumido poder de intervenção divina sobre as transações humanas? 
Metade dos praticantes disse que eles obtêm resultados objetivos, como as 
graças, orientação, esclarecimento, realização. A outra metade das respostas 
distribuem-se entre impressões subjetivas, tais como felicidade, paz, 
tranquilidade, bem estar, e as relações sociais, na maior parte satisfatórias, 
também implicam, como revelam alguns, falsidade, disputa, inveja.  

O aspecto institucional do Candomblé e da Umbanda é de certa 
forma colocado em questão quando a maioria dos praticantes diz que a 
ajuda das divindades pode ser direta sem a intermediação dos pais ou mães 
de santo. Menciona-se como recursos que os praticantes podem eles 
mesmos utilizar sua própria fé e a confiança. A Umbanda dá ênfase mais ao 
merecimento do fiel, e o Candomblé ao “saber pedir”, na relação de troca. 
Uma terceira parte dos não-adeptos pensam que a obtenção de graças deve 
ser sempre intermediada pelos sacerdotes, no que lhe concedem maior 
poder de controle que talvez tenham no funcionamento prático cotidiano 
dessas religiões.  

São basicamente três os casos de demanda de ajuda: para a cura de 
males físicos, mentais, para a solução de problemas de amor ou de relações 
familiares, para melhorar as situações financeiras ou do trabalho.  

Quanto ao mal físico ou mental, os praticantes do Candomblé e da 
Umbanda se distribuem entre aqueles que mencionamos como um resultado 
concreto de cura objetiva, aqueles que consideram a cura como mais 
provável no caso espiritual e aqueles que falam da possibilidade de uma 
melhora ou da compreensão do problema, ou seja, a resignação. Na 
população geral, há os que creem que os adeptos encontram na fé a cura, 
aqueles que pensam que o que se encontra é apoio psicológico ou uma 
ajuda espiritual e outros que pensam que tudo depende da fé do praticante 
ou que simplesmente nenhuma ajuda é obtida.  

Quanto aos problemas de amor e de relações familiares, é uma 
minoria de praticantes e de não adeptos que creem que se possa achar uma 
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solução efetiva. As porcentagens parecidas dos grupos consideram como 
mais viáveis a orientação, os conselhos, o apoio psicológico. Os praticantes 
do Candomblé falam ainda da possibilidade de harmonização das relações. 
E alguns não-adeptos denunciam a produção do efeito da sugestão.  

Quanto aos problemas de dinheiro e de trabalho, os praticantes da 
Umbanda são céticos: “tudo depende do merecimento do fiel”, dizem eles. 
Ao contrário, a maioria dos praticantes do Candomblé julgam que se pode 
obter um emprego, uma melhora financeira ou, ao menos, uma “abertura 
dos caminhos”. Os não adeptos manifestam seu ceticismo, em atribuir toda 
a impressão da solução a um efeito de sugestão ou a eficácia do apoio 
psicológico.  

É interessante observar que a maioria dos praticantes admitem que a 
ajuda demandada pode não ser às vezes atendida. Eles atribuem esse fato 
principalmente à falta de merecimento ou de fé e ao karma ou destino do fiel, 
jamais a um fracasso da parte das divindades ou dos pais de santo. Os 
praticantes do Candomblé dão uma explicação suplementar: não saber pedir. 

Finalmente, e para introduzir a conclusão deste trabalho, registramos 
que, perguntando sobre o que é mais importante na relação com as 
divindades, a maioria dos praticantes consideraram que é saber a ajuda que 
eles podem dar, mais do que conhecer o que eles representam na ordem 
natural do mundo ou os valores que eles defendem.  

Conclusão  

O privilégio concedido à dimensão mágica do Candomblé e da 
Umbanda por seus próprios praticantes parece ser a fonte da confusa 
organização de suas representações no nível periférico. De fato, os aspectos 
mais centrais e propriamente religiosos, historicamente determinados, 
aparecem como consensuais. Esses são os efeitos práticos sobre a vida das 
pessoas os temas que se caracterizam pela diversidade e por uma aparente 
contradição de posições, que é a marca da periferia das representações sociais. 

Essa natureza periférica está confirmada pela evocação de palavras 
para as categorias como Ajuda e Proteção, nas representações dos 
praticantes respectivamente do Candomblé e da Umbanda. É a eficácia de 
suas religiões que é colocada em questão para a maioria dos praticantes na 
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sua vida cotidiana. É a que está mais presente nas suas conversações e que 
condicionam suas práticas socialmente compartilhadas nos outros domínios, 
como os cuidados pessoais, as relações afetivas, o trabalho.  

Roger Bastide (op.cit.) disse, no momento de sua análise da 
Umbanda, que “não tentaremos colocar nesse caos em gestação mais ordem 
do que ele tem” (p.441). É com essa mesma precaução que se tentará, para a 
continuação do projeto, apreender, pelos procedimentos complementares, as 
relações entre a eficácia das práticas de cura e os elementos cognitivos, 
valorativos e afetivos eventualmente predominantes nas representações das 
pessoas que sejam seus promotores e seus beneficiários típicos.  

Referências bibliográficas  

ABRIC, J-C. (Ed.) Pratiques Sociales et Représentations. Paris, PUF, 1994.  

BASTIDE, R. As Religiões Africanas no Brasil. São Paulo, Pioneira, 1971.  

BELLO, R.A. et al. Experiências e Representações Sociais da Eficácia 
Simbólica nas Práticas de Cura em Diferentes Tradições Religiosas 
Brasileiras; considerações preliminares. Rio de Janeiro, Cadernos de 
Psicologia, n. 5, p.41-51, 1996.  

JODELET, D. Folies et Représentations Sociales. Paris, PUF, 1989.  

SÁ, C.P. Núcleo Central das Representações Sociais. Petrópolis, Vozes, 
1996.  

SÁ, C.P.; JODELET, D.; BELLO, R.A. Social Representations and African 
Brazilian Religious Traditions. 11th General Meeting of European 
Association of Experimental Social Psyghology, Gmunden, Áustria, 
1996.  

VERGES, P. L’évocation de l’Argent; une méthode pour la définition du 
noyau central d’une représentation. Bulletin de Psychologie, v. 45, n. 
405, p.203-209, 1992.  




