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RESUMO 

 
A pesquisa em representação de atores sociais tem se concentrado na 

investigação do modo como os participantes são incluídos ou excluídos nos 

discursos midiáticos, jurídicos, políticos, entre outros. Este trabalho aborda a 

representação das religiões afro-brasileiras umbanda e candomblé na mídia. O 

estudo consiste em uma análise do modo como os atores sociais umbanda e 

candomblé – que participam nos discursos a respeito da história do negro no 

Brasil, em especial sobre a sua religiosidade – estão representados nos 

fascículos três e nove, publicados pela revista Caros Amigos. A perspectiva 

aqui assumida é a proposta de Theo van Leeuwen (1996), de base 

hallidayana, pela aplicação do inventário das categorias sociossemânticas na 

representação dos atores sociais. A Linguística de Corpus também foi utilizada 

como um suporte para o tratamento do objeto de análise – que foi preparado e 

sistematizado para uma posterior manipulação com o programa WordSmith 

Tools® – em termos quantitativos. O material analisado constitui-se de 

reportagens, entrevistas, entrevista perfil, relatos de representantes, sujeitos 

conhecedores da religião, que irão falar sobre a crença que faz parte do ritual 

religioso do candomblé e da umbanda. Os resultados da análise apontam que 

os discursos relacionados à umbanda apresentam um espaço de 

(re)construção positiva para essa religião. Já os discursos a respeito do 

candomblé tiveram sua representação mais desfavorável do que a da 

umbanda. Registrou-se que as escolhas dos itens lexicais, presentes nos 

discursos do candomblé, velaram as questões históricas, sociais e culturais 

que permeiam o seu universo religioso. Para afirmar que os fascículos da 

revista Caros Amigos cumpriram seu papel social dando “voz” ao candomblé, 

seria necessário aparecer uma ocorrência maior de participação dessa 

religiosidade nesse veículo midiático. Essa pouca ocorrência comprova que tal 

religião, no âmbito cultural, é estigmatizada e criticada por outros grupos 
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sociais, e que os fascículos estão reproduzindo essa realidade social. Mas 

diante de um quadro de injustiça, luta e preconceito social, religioso e racial, de 

desvalorização da cultura negra, esses fascículos apontam para o início de um 

assunto em nossa sociedade que ficou por muitas décadas relegado a 

segundo plano. 

 

Palavras-chave: umbanda; candomblé; representação dos atores sociais; 

mídia.  
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ABSTRACT  
 
Research in representation of social actors is generally focused on how 

participants are included or excluded in media, legal and politic discourses, etc. 

This work implements a study focused on the media representations of two afro-

brazilian religions named umbanda and candomblé. The aim is analyzing the 

way these social actors such as umbanda and candomblé have participated on 

discourses of black people in Brazil and on their own religiosity in the sections 

number three and nine depicted in Caros Amigos magazine. The theoretical 

framework used was proposed by Theo van Leeuwen (1996) who applied the 

socio-semantic categories to the study of representation of social actors. The 

Corpus Linguistics was also applied as an approach to study the corpus in 

terms of quantity. Accordingly, the corpus was organized and subsequently 

analyzed using the software program WordSmith Tools®. The object of study is 

composed of reports, interviews, profile interviews, opinions of religious experts, 

and representatives of religions who consider candomblé and umbanda as a 

ritual. Consequently, results indicated that discourses work as a space to create 

a positive representation of umbanda religion. On the other hand, discourses of 

candomblé have been negatively represented. It has been identified the 

presence of lexical items with social, cultural, and historic characteristics that 

contributed to represent the religious universe in the magazine. In order to play 

its social role, Caros Amigos should have promoted a stronger Participation of 

candomblé on the magazine by giving its representatives more opportunities to 

voice their own opinions. The representation of this cultural manifestation hasn‟t 

been enough to represent candomblé and its agency which suggests that this 

religion is culturally stigmatized and criticized by other social groups and the 

magazine reproduces this reality consequently. However, considering a context 

of social injustice and prejudice against religion, class and race, the sections in 
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Caros Amigos brought up a social discussion that had been silenced for so long. 

 

 

Keywords: umbanda; candomblé; representation of social actors; media. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação de mestrado insere-se na linha de pesquisa Discurso e 

Representação Social do Mestrado em Letras - Teoria Literária e Crítica da 

Cultura, da Universidade Federal de São João del-Rei. 

Nesta pesquisa, investiga-se o modo pelo qual as religiões                

afro-brasileiras umbanda e candomblé estão representadas nos fascículos três 

e nove, publicados pela revista Caros Amigos, cujo plano de obra tem se 

concentrado na história do negro no Brasil, em especial sobre a sua 

religiosidade. A revista publicou dezesseis fascículos sobre este tema, com 

informações e reflexões a respeito do papel dos negros na sociedade 

brasileira. Para a concretização do presente trabalho serão analisados os 

fascículos intitulados Muitas religiões I e Muitas religiões II. O primeiro foi 

publicado no dia 15 de junho de 2009, na coletânea “Os negros - As muitas 

religiões I”; o segundo, em 15 de agosto de 2009, na coletânea “Os negros - As 

muitas religiões II”.  

 Nas últimas décadas, foram desenvolvidos vários estudos referentes a 

este assunto, defendidos, principalmente, por antropólogos, sociólogos e 

historiadores, o que revela a importância desta temática nos dias de hoje. As 

atuais discussões a este respeito estão em pauta tanto em estudos científicos 

nas universidades, quanto através do movimento negro contemporâneo que, 

baseando-se nas lutas passadas, incorpora, no bojo de suas discussões, 

questões das desigualdades sociais, principalmente do racismo. Esta 

abordagem também se torna relevante para questões que envolvem a cultura e 

o multiculturalismo, visto que pode orientar e auxiliar na produção de um 

conhecimento voltado para o diálogo entre as culturas, através do qual se torna 

possível observar os movimentos do poder de reapropriação, ressignificação 

de elementos de uma cultura para a outra.  Nesses movimentos ocorre a 
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reorganização cultural do poder, e é na interseção dessas culturas que operam 

as formas e as forças do poder, engendrando novas possibilidades de 

transformações sociais. 

 O estudo das religiões afro-brasileiras umbanda e candomblé foi um 

convite para a reflexão, mas com um olhar voltado para uma contribuição da 

Linguística Aplicada em um estudo da representação dessas religiões na mídia. 

Evidentemente, o conhecimento dessa cultura não chega por meio do acesso 

ao real, há sempre mediadores: representações, processos simbólicos. Através 

deles, constata-se a importância da linguagem, uma vez que ela pode nos dizer 

muito sobre o contexto cultural e social da contemporaneidade. 

 Diante disso, existe a possibilidade de se compreender o funcionamento 

de algumas práticas culturais e sociais que permeiam a sociedade brasileira, 

como também a probabilidade de se identificar, nos fascículos, elementos que 

podem dizer muito sobre posições de sujeito e posições institucionais. Também 

será averiguado o modo como são feitas as escolhas lexicais, por exemplo, 

com base em interesses das instituições pelas quais os sujeitos falam e 

manifestam suas ideologias. 

 Nesta dissertação, as análises linguísticas fundamentam-se no 

inventário sociossemântico de representação dos atores sociais de Theo van 

Leeuwen (1996). A escolha desse aporte teórico-metodológico deve-se à sua 

abrangência ao indicar os modos como tais atores podem ser representados 

através da linguagem. De acordo com van Leeuwen (1996), parte-se da 

observação dos participantes representados pela aplicação do inventário de 

categorias sociossemânticas, para depois analisar a realização linguística 

dessas representações. A Análise Crítica do Discurso (ACD) é considerada, 

neste trabalho, enquanto campo de estudos aplicado, no qual, segundo 

Norman Fairclough (2001), comungam diversas vertentes com metodologias 

próprias, interessadas na compreensão dos momentos de mudança e de 

problemas sociais vigentes e na tentativa de revelar opacidades discursivas. 

A justificativa apresentada para o procedimento acima, como se 

observará no capítulo 2, é que a agência gramatical nem sempre coincide com 

a agência sociossemântica da representação. Mostra-se produtiva para a 



 

15 

 

análise do modo como aparecem as religiosidades afro-brasileiras umbanda e 

candomblé. A leitura dos fascículos três e nove revela as diversas formas 

usadas para se referir a essas religiões. Essa diversidade demanda um aporte 

teórico para o levantamento de como elas são representadas. 

  De acordo com Ruth Wodak (2004), a ACD, na compreensão dos 

momentos de mudança social e de problemas sociais vigentes, investiga as 

relações entre linguagem e poder, pois considera a primeira como um espaço 

de lutas, como um instrumento de poder e controle. Levando-se em conta a 

existência de um discurso a respeito das religiões afro-brasileiras umbanda e 

candomblé em um veículo midiático, os textos que compõem o corpus desta 

dissertação oferecem um campo vasto e propício para a análise das 

representações sociossemânticas e de suas realizações linguísticas. Isso 

porque colocam em cena, “dão voz”, aos representantes, sujeitos 

conhecedores da religião, que irão falar sobre a crença que faz parte do ritual 

religioso do candomblé e da umbanda.  

 Desse modo, os objetivos desta dissertação originam-se da seguinte 

pergunta: de que modo as religiões afro-brasileiras umbanda e candomblé 

estão representadas nos fascículos três e nove, publicados pela revista Caros 

Amigos, que abordam a história do negro no Brasil, em especial sua 

religiosidade?  

Para responder a esta questão, a pesquisa atual tem como objetivo 

geral: Verificar como as religiões afro-brasileiras umbanda e candomblé estão 

representadas nesses fascículos, intitulados “As muitas religiões”, por meio de 

uma análise linguístico-discursiva socialmente orientada. 

Os objetivos específicos, por sua vez, são os seguintes: 

a) analisar, sob a perspectiva crítica, as representações 

sociossemânticas  propostas por van Leeuwen (1996), de base 

hallidayana, das religiões afro-brasileiras candomblé e umbanda; 

b) investigar a realização linguística dessas representações, como 

também verificar como as organizações textuais contribuem para a 

representação dessas religiões nos fascículos; 

c)  verificar como questões  ideológicas e hegemônicas perpassam os 
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discursos e atravessam o horizonte social e cultural da religiões   

afro-brasileiras. 

 Esta dissertação está organizada em três capítulos. O capítulo 1 discorre 

sobre o processo histórico de formação das religiões afro-brasileiras 

candomblé e umbanda. Apresenta a origem, as crenças, as diferenças e os 

aspectos dominantes na umbanda e no candomblé.  

O capítulo 2 descreve tanto as principais teorias que dão sustentação e 

embasamento para a posterior análise, quanto o corpus linguístico desta 

pesquisa e a metodologia adotada.  É descrito, ainda, o perfil da revista Caros 

Amigos, juntamente com o de seus fascículos. Por fim, são apresentados os 

pressupostos metodológicos básicos da Linguística de Corpus, vinculados à 

aplicação de ferramentas do programa  WordSmith Tools® (WST), utilizadas 

para a realização deste trabalho. 

Finalmente, o capítulo 3 traz a análise do objeto selecionado e posterior 

discussão dos dados, pela aplicação sistematizada das categorias propostas 

por van Leeuwen (1996), tal como descrito no capítulo metodológico.  
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CAPÍTULO 1. Construindo um percurso para o universo religioso da 

umbanda e do candomblé 
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1.1 Introdução 
 

O presente capítulo tem o objetivo de percorrer, em linhas gerais, o 

processo de formação das religiões afro-brasileiras no Brasil. Falar desse 

contexto cultural torna-se relevante, uma vez que, apesar de todos os males e 

destruições que o tráfico negreiro e a escravidão causaram aos africanos e a 

seus costumes, a herança africana continua enraizada no Brasil. Dessa forma, 

é traçado um percurso de leitura que aborda as contribuições de origem 

africana, desembocando na religiosidade afro-brasileira. 

Cumpre esclarecer que, à guisa da descrição da religiosidade           

afro-brasileira, considera-se a classificação estabelecida por Vagner Gonçalves 

Silva, em seu livro Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira 

(1994), Renato Ortiz, na obra A morte branca do feiticeiro negro (1999), 

Raimundo Cintra, em Candomblé e umbanda: o desafio brasileiro (1985), Raul 

Lody, no livro Candomblé: religião e resistência cultural (1987), José Guilherme 

Cantor Magnani, em Umbanda (1986), e Patrícia Birman, na obra O que é 

Umbanda (1985). 

Aliado a tal contexto, acredita-se que esse quadro histórico poderá  

fornecer subsídios para uma melhor compreensão de como essas religiões de 

matriz africana estão representadas linguisticamente no veículo midiático que 

são os fascículos da revista Caros Amigos. Trará à tona, também, algumas 

práticas culturais e sociais que permeiam a sociedade contemporânea. 
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1.2 As religiões de matriz africana no seio da sociedade brasileira: 

umbanda e candomblé 

    

    O que a literatura sobre a história do negro e sua religiosidade de forma 

geral relata é que os negros africanos foram desembarcados em algum porto 

das grandes cidades do Brasil ou em alguma praia, cujas principais etnias 

variavam entre os bantos e sudaneses1. O tráfico era realizado por 

portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, e esse empreendimento era 

organizado e lucrativo. Essa mão de obra perdurou por mais de trezentos anos 

e constituiu a principal força de trabalho no país. O catolicismo português foi 

uma religião oficial e obrigatória, na qual negros e índios foram convertidos e o 

somaram à sua religiosidade, surgindo, dessa maneira, uma variedade de 

religiões afro-brasileiras, umas mais próximas das contribuições indígenas e 

bantas, outras mais próximas das contribuições jejê-nagô. No período colonial, 

o termo mais comum para designar as práticas religiosas de origem africana 

era o kalundu que se originou em Angola. A religiosidade brasileira tem a marca 

do sincretismo entre o catolicismo e as religiões africanas. O candomblé é um 

exemplo desse sincretismo. Nele, santos católicos foram identificados com as 

divindades africanas, os orixás. As religiões afro-brasileiras não eram 

consideradas religiões e sim feitiçaria, curandeirismo, superstição. Dessa 

forma, foram vistas como práticas ilegais e, em alguns casos, criminosas. 

        Silva (1994, p. 12) afirma que reconstituir o processo histórico de 

formação das religiões afro-brasileiras é uma tarefa muito difícil, uma vez que 

elas são originárias de segmentos marginalizados da nossa sociedade (negros, 

índios e pobres em geral) e foram perseguidas durante muito tempo. Devido a 

isso, há poucos documentos e registros históricos sobre elas, e os mais 

frequentes foram produzidos por órgãos ou instituições que as combateram 

                                                 
1
 Ver, por exemplo, Silva (1994); Ortiz (1999); Prandi (1999); Lody (1987). 
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duramente, apresentando-as de forma preconceituosa e não esclarecendo 

suas reais características. Um exemplo dessas instituições são os autos da 

Visitação do Santo Ofício da Inquisição, nos quais estão registrados processos 

de julgamentos de adeptos dos cultos afro-brasileiros que foram perseguidos 

pela Igreja Católica sob a acusação de praticarem “bruxaria”. Há, também, 

“boletins de ocorrência” feitos pela polícia com a acusação de praticarem 

curandeirismo, charlatanismo etc. Além da visão preconceituosa de alguns 

viajantes estrangeiros que visitaram o Brasil, séculos atrás, e compararam as 

manifestações religiosas afro-brasileiras com danças, festas, procissões etc. 

De acordo com Lody (1987), a palavra “candomblé” originou-se do termo 

kandombile que significa culto e oração, cujo modelo de religião é, 

primeiramente, uma congregação de sobrevivências étnicas da África e que 

encontrou, no Brasil, “um campo fértil para sua disseminação e reinterpretação, 

nos diferentes locais em que o processo religioso se deu” (LODY, 1987, p. 8-9). 

O autor observa que o candomblé tem a função de manter uma memória que 

manifesta as matrizes africanas, ou já elaboradas como afro-brasileiras. Ele 

criou modelos adaptativos ou embranquecidos, nos episódios em que a 

religiosidade brasileira oficial participa decisivamente desse sistema. Lody 

afirma que a identidade do candomblé é chamada de nações de candomblé. 

Nas palavras do autor: 

 

Não são, em momento algum, transculturações puras ou simples: são 
expressões e cargas culturais de certos grupos que viveram 
encontros aculturativos intra e interétnicos, tanto nas regiões de 
origem quanto na acelerada dinâmica de formação da chamada 
cultura afro-brasileira (LODY, 1987, p. 11). 
 

  

Reginaldo Prandi (1999) observa que compete ao candomblé 

regulamentar as relações de cada fiel com sua divindade, visto que  essas 

relações são particulares e cada pessoa está ligada por descendência mítica a 

uma divindade específica. O sacerdote do terreiro deve, então,  

 

revelar a filiação divina do fiel, oficiar os ritos que permitam 
estabelecer o pacto de interdependência entre o fiel e seu deus ou 
deusa, identificar os tabus do iniciado e prescrever periodicamente as 
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oferendas que o fiel deve propiciar à sua divindade (PRANDI, 1999,  
p. 5).  

 

Tudo isso possibilita ao fiel a recompensa de uma vida longa, saúde, 

sucesso profissional, conforto material, reconhecimento social, felicidade 

familiar, sexual, amorosa etc. Essas atividades são desenvolvidas através do 

oráculo do jogo de búzios, o qual é realizado pelo chefe do terreiro. O fiéis têm 

direitos, deveres, lealdade e reciprocidade para com sua divindade, e isto é 

estabelecido e cobrado em forma de pagamento ao sacerdote-chefe e ao seu 

corpo hierárquico-institucional, pois, sem eles, não se realiza o acesso ao 

mundo sobrenatural.  

O candomblé no Brasil reintroduziu em menor escala os padrões 

africanos, pois os terreiros reuniram num mesmo espaço o local de moradia e 

de culto dos negros, sendo que Exu continuou guardando a entrada dos 

mesmos. O terreiro se estruturou a partir de uma hierarquia de cargos e 

funções que teve de ser refeita para reunir, em um mesmo templo, diferentes 

modelos de religiões africanas. Assim, o pai de santo, por exemplo, passou a 

ser a figura central, assumindo várias funções, como a de babalaô2; o culto aos 

mortos permaneceu no quarto de balé ou de egun; o barracão do terreiro 

funciona como espaço de encontro religioso e realização de festas públicas, 

reproduzindo, dessa maneira, o pátio interno que é chamado de compound 

(conjunto de casas pequenas construídas na forma de um retângulo ou 

quadrado) (SILVA, 1994, p. 64). 

Ortiz (1999) argumenta que é relevante acentuar as diferenças entre a 

umbanda e o candomblé, uma vez que, embora tenham raízes comuns, estão 

hoje em oposição. A umbanda passa a representar o Brasil, e o candomblé a 

África. A primeira quer integrar as práticas afro-brasileiras na moderna 

sociedade brasileira. Já o candomblé quer conservar a memória coletiva3 

africana no solo brasileiro. Para a umbanda, a África deixa de ser uma fonte de 

inspiração sagrada, o que é afro-brasileiro passa a ser brasileiro. No entanto, 

                                                 
2
  É o nome dado aos sacerdotes exclusivos do Orixá Orúnmilá-Ifá do Culto de Ifá, das 

culturas Jeje e Nagô, e que não entram em transe. Sua função principal é a iniciação de 
outros babalaôs, a preservação do segredo e transmissão do conhecimento do Culto de Ifá 
para os iniciados. 

3
   Cabe salientar que o termo memória coletiva não está sendo usado tecnicamente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Orixá
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orunmilá
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ifá
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_de_Ifá
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jeje
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nagô
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transe
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essa ruptura não significa a omissão do que é negro, é o inverso disso. O autor 

quer enfatizar a importância da contribuição africana para a formação da 

religião umbandista. Esta difere em tudo dos cultos afro-brasileiros, “ela quer 

ser brasileira”, “tem consciência de sua brasilidade” (ORTIZ, 1999, p. 16).  A 

umbanda é uma religião nacional que se opõe às religiões importadas, como o 

catolicismo, protestantismo e kardecismo.  Para o candomblé, a África é a fonte 

privilegiada do sagrado, ou seja, o culto aos deuses negros se contrapondo a 

uma sociedade branca ou embranquecida. A África significa a ideia de       

terra-mãe, sendo um retorno nostálgico a um passado negro (ORTIZ, 1999, p. 

17). 

Cintra (1985, p. 77-78) observa que a umbanda firma-se como religião 

através dos congressos realizados no Rio de Janeiro, em 1941, 1961 e 1973. 

Também por meio de Federações de Umbanda, fundadas no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, espalhando-se por todo o Brasil, em especial pelo centro e pelo 

sul. O autor estabelece um quadro de comparação entre o candomblé e a 

umbanda:  

 
Aspectos dominantes na umbanda: 
 
1. Ritual variando pela origem. 
2. Vestes, em geral, brancas. 
3. Altar com imagens católicas, pretos-velhos e caboclos. 
4. Sessões espíritas, formando agrupamentos dispostos em pé, 
em              salões ou terreiros. 
5. Desenvolvimento mediúnico normal na corrente. 
6. Bases: africanismo, espiritismo, amerindismo, catolicismo, 
ocultismo. 
7. Serviço social constante, nos centros. 
8. Finalidade de cura espiritual e material. 
9. Magia branca. 
10. Batiza, consagra e casa. 
 
Aspectos dominantes no candomblé: 
 
1. Ritual fixo de uma nação africana. 
2. Uso da língua e costumes africanos. 
3. Vestes coloridas, e insígnias de cada orixá. 
4. Altar interno conforme as usanças africanas. 
5. Preparação dos adeptos: longa, secreta e segregada. 
6. Festas públicas só para divindades. 
7. Teme, de algum modo, as almas. 
8. Não aceita, no geral, a reencarnação. 
9. Base: raízes mosaicas e maometanas. 
10. Sacrifício animal 
11. Orquestra ritual constante. 
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12. Batiza e consagra. 
 
 

Magnani (1986, p. 35-36) assinala que, na umbanda, os espíritos vêm 

para trabalhar, ou seja, sua descida no terreiro, por meio dos médiuns, tem 

como finalidade prestar auxílio às pessoas que estão nas sessões, com 

conselhos, passes, receitas etc. Já no candomblé, os orixás não se comunicam 

diretamente com os assistentes, pois nas celebrações públicas – que são 

festas previstas no calendário, designadas a homenagear cada orixá, ou saídas 

de santo, quando novos iaôs são consagrados, ou para simples toques 

semanais – as cerimônias têm como objetivo renovar, através das cantigas, 

dos gestos sagrados e da indumentária ritual, a presença dos orixás. O autor 

observa que essas cerimônias são um verdadeiro teatro dos deuses, posto que 

os personagens (os iniciados, tomados por suas entidades) representam a 

história dos deuses. 

Ortiz (1999) salienta que para os umbandistas conquistarem uma parte 

do mercado é preciso que eles homogeneízem os seus produtos religiosos, 

objetivando aludir, sem ambiguidades, a uma marca umbandista. “A 

padronização e codificação das normas que regem a fabricação do produto 

tornam-se então imprescindíveis para unificar o culto, a gerência do sagrado” 

(ORTIZ, 1999, p. 184). 

O autor afirma que essas padronização e codificação aparecem desde 

as origens da umbanda, perpassando pelos participantes do Congresso de 

1941, perdurando, ainda atualmente, como um ideal a ser atingido. Nas 

palavras dele: 

 
Esta mesma religião, que no passado foi perseguida pelas forças 
policiais, escarnecida pela sociedade, se transforma numa instância 
legítima podendo desfrutar de uma posição equitativa junto às outras 
religiões dentro do mercado religioso. Entretanto esse resultado só é 
possível porque a Umbanda integra valores dominantes da sociedade 
global; o caminho da integração redunda assim em sua legitimação 
social (ORTIZ, 1999, p. 185). 

 

   

 Importa salientar, a respeito de tudo o que foi apresentado até aqui, o 

fato de os negros africanos chegarem ao Brasil e serem batizados e 

evangelizados à força, tendo que adorar os santos católicos. Dessa forma, para 
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que eles não fossem descobertos pelas autoridades locais e para não 

perderem suas raízes, associaram seus orixás aos santos. A partir dessa 

associação, rezavam para os santos e faziam oferendas para seus orixás. Com 

isso, sua religião, sua cultura e sua fé foram mantidas no decorrer dos tempos, 

fortalecendo a diversidade religiosa brasileira4. 

O mapa a seguir retrata a voluptuosa expansão no Brasil dos cultos afro-

brasileiros:                   

   

 

 

 

Figura 1.Sincretismo une os santos católicos aos orixás africanos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <www.correiodopovo-al.com.br>. Décio Viotto (29/10/2010). 

 

  

 Nota-se que os cultos afro-brasileiros difundiram-se por todo o país, 

multiplicando tendas, terreiros, federações. “Os orixás nagôs, os caboclos, os 

pretos-velhos, os inkices de Angola e do Congo, bem como divindades 

indígenas se misturam nesses cultos, formando um dos mais complexos 

sincretismos existentes no mundo” (CINTRA, 1985, p. 152).   

  

                                                 
4
  Para mais informações sobre esses fatos, consultar, por exemplo, Silva (1994) e Ortiz 

(1999). 
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CAPÍTULO 2. Sobre representação e realidade 
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2.1 Introdução 

 

Este capítulo consiste em uma explanação sobre o universo teórico e 

metodológico em que se insere esta pesquisa. Dessa forma, são apresentadas 

as principais teorias que dão sustentação e embasamento para a posterior 

análise da representação da religiosidade afro-brasileira nos fascículos em 

estudo. Cabe observar que a revista Caros Amigos publicou dezesseis 

fascículos retratando a história do negro no Brasil. Dentre eles, três tratavam 

da religiosidade afro-brasileira. Entretanto, serão utilizados nesta dissertação 

apenas os dois fascículos mencionados, os de número três e nove, em que as 

religiões umbanda e candomblé são abordadas. O fascículo doze não será 

utilizado devido à pouca frequência das palavras umbanda e candomblé o que, 

para o objetivo da presente pesquisa, não traz representatividade de uso. Em 

primeiro lugar, apresenta-se a fundamentação social e crítica na qual se 

estrutura a teoria de representação adotada para este trabalho. Posteriormente, 

é descrita a teoria de Theo van Leeuwen (1996) para a análise dos atores 

sociais, segundo as categorias sociossemânticas propostas por esse autor e 

suas possibilidades de realização linguística. Cabe ressaltar que os termos 

traduzidos serão tomados de Ariel Novodvorski (2008). Cabe mencionar, 

ainda, que a umbanda e o candomblé serão analisados como atores 

sociais . Por fim, ainda se apresenta, neste capítulo, tanto uma descrição do 

corpus linguístico, como da metodologia adotada acerca do objeto de pesquisa. 
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2.2 Representação, mídia e discurso: aspectos socioculturais do 

processo de representação 

 

Conforme Roger Fowler (1991, p. 25), a representação, tanto na 

imprensa como em todos os tipos de mídia e discurso, é uma prática 

construtiva em que os eventos e as ideias não são comunicados de forma 

neutra. Os meios de comunicação que os transmitem encontram-se imbricados 

em valores sociais e criam uma perspectiva em potencial sobre os eventos que 

divulgam. A discussão sobre representação aqui proposta começa a partir da 

análise da visão de Emile Durkheim (1970), em que o discurso é considerado 

um uso da linguagem, uma forma de prática social, um modo de ação, uma 

prática tanto de representação quanto de significação do mundo, constituindo e 

ajudando a construir as identidades sociais, as relações sociais e os sistemas 

de conhecimento e crenças (FAIRCLOUGH, 2001). 

O conceito de representação emerge na sociologia quando Durkheim 

(1970, p. 84) trabalha as Representações Sociais ou Coletivas. Ele afirma que 

o conjunto de bens intelectuais e morais, que constituem a civilização em cada 

momento da história, têm por sede a consciência da coletividade e não a do 

indivíduo. O estudioso assevera que a sociedade é a fonte depositária de todos 

os bens intelectuais que constituem a civilização, uma vez que é através dela 

que nos vem tudo o que é essencial à vida mental. 

Esta temática é retomada por Serge Moscovici (1978) no âmbito da 

Psicologia Social, sob a perspectiva das Representações Sociais. Para este 

autor, elas são aspectos referentes aos conhecimentos particulares que 

circulam diariamente e que têm como função a comunicação entre indivíduos, 

criando informações e acostumando as pessoas com o que é estranho, através 

de categorias que fazem parte da nossa cultura. Moscovici criou este conceito 

social para ressaltar a visão de sujeito ativo e criativo na sociedade, em 
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oposição à passividade em que foi reduzido o homem sob o controle de uma 

ideologia dominante. Nas palavras do autor: “Representar uma coisa (...) não é 

com efeito simplesmente duplicá-la, repeti-la ou reproduzi-la; é reconstituí-la, 

retocá-la, modificar-lhe o texto” (MOSCOVICI, 1978, p. 56).  

Sandra Jovchelovitch (2003, p. 79), calcada em Habermas (1990), 

argumenta que as representações, sendo simbólicas, se constroem sobre a 

capacidade representacional de um sujeito psicológico e que esta, por sua vez, 

não pode ser entendida fora de uma dimensão de alteridade. Conforme a 

autora, os processos que produzem as representações sociais estão 

embebidos na comunicação e nas práticas sociais, como nos diálogos, no 

discurso, nos rituais, nos padrões de trabalho e produção, na arte, enfim, na 

cultura. Por isso, Jovchelovitch (2003, p. 81) ressalta que são as mediações 

sociais (trabalho, comunicação, ritos, mitos, símbolos, material bruto da 

natureza etc.), em suas variadas formas, que originam as representações 

sociais. Isso porque estas são táticas desenvolvidas por atores sociais para 

enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora pertença a 

todos, transcende a cada um individualmente.  

Ainda de acordo com a autora, tais representações são um espaço 

potencial de fabricação comum, em que cada sujeito ultrapassa sua própria 

individualidade para entrar em um domínio diferente, o domínio da vida em 

comum, o espaço público. Dessa forma, elas não apenas surgem por meio de 

mediações sociais, mas tornam-se mediações sociais e expressam o espaço 

do sujeito na sua relação com a alteridade, “lutando para interpretar, entender e 

construir o mundo” (JOVCHELOVITCH, 2003, p. 81-82). 

Ainda nas palavras dela: 

 

(...) eu acredito ser necessário reafirmar que a produção da 
significação e da diferença só é possível em relação às fronteiras de 
um mundo de outros. O mundo do “tudo é possível” é um mundo que 
descarta a intersubjetividade como critério fundamental da vida 
humana e propõe a solidão disfarçada do “cada um diz e faz o que 
quer” como alternativa aos ecos do autoritarismo, que por sinal 
também desconhece fronteiras. O limite que a intersubjetividade 
impõe, infelizmente representados assim como ameaça, não tem 
nada a ver com autoritarismo. Ao contrário, é porque essas fronteiras 
existem é que muitas vezes nós ousamos desafiá-las e, se 
necessário, transcendê-las, como é o caso no espaço potencial das 
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representações sociais e – em larga medida – em todas as formas de 
vida em comum que se erguem como efeitos contraditórios aos 
imperativos das sociedades de massa.  Com a Psicologia Social, eu 
acredito, é que devemos trabalhar. A necessidade de defender a vida 
em comum, ameaçada hoje pela miséria, pela violência e pela 
desigualdade, é também a necessidade de recuperar o pensamento, 
a palavra e a plena possibilidade de construir saberes sociais 
(JOVCHELOVITCH, 2003, p. 83). 

 

 Em um enfoque prioritariamente discursivo, Mikhail Bakhtin (1988,        

p. 36-41) refere-se às representações sociais a partir da valorização da fala 

como expressão essencial para a nossa existência. De acordo com o autor, a 

palavra é fundamental para a vida cotidiana, pois está intrinsecamente ligada 

às relações entre os indivíduos, às relações de colaboração, às de base 

ideológica, aos encontros eventuais da vida cotidiana, às relações de caráter 

político etc. Elas são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 

servem de trama para as relações sociais em todos os domínios. Bakhtin 

chama a atenção para o fato de que a palavra sempre será o indicador de 

todas as transformações sociais, mesmo daquelas que ainda despontam, que 

ainda não tomaram forma, não abriram caminho para sistemas ideológicos 

estruturados e bem formados. As palavras são capazes de registrar as fases 

transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. 

Dessa maneira, cada palavra se apresenta como uma arena em 

miniatura, em que se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação 

contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como 

produto de interação viva das forças sociais. O autor acrescenta que a palavra 

possui vinculação dialética com a realidade e, por isso, a compreensão da fala 

exige, ao mesmo tempo, a compreensão das relações sociais que elas 

expressam. As palavras não são a realidade, mas a representam (BAKHTIN, 

1988, p. 66).  

O conceito de representação social pode ser considerado um referente 

do que seria colocado como parâmetro para o entendimento desse termo em 

ACD, uma vez que Fairclough (2001) adota de Gramsci o conceito de 

hegemonia. As representações constituem um foco de luta constante sobre 

pontos de instabilidade entre as classes sociais e blocos dominantes, com o 

objetivo de construir, sustentar ou ainda quebrar alianças e relações de 
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dominação, subordinação, tomando formas econômicas, políticas e 

ideológicas. Fairclough (2001, p. 121-122) afirma que as ideologias diversas 

estão implícitas nas práticas dos sujeitos, estruturando-os, de modo a dar-lhes 

um caráter estranhamente multifacetado e uma visão de senso comum, que 

advém de ideologias passadas, capazes de estabelecer metas para as lutas 

presentes.  

Essa visão de senso-comum, que naturaliza ou automatiza as 

ideologias, é adotada neste trabalho. Uma visão de que é possível desafiar o 

que já está pronto, de maneira a possibilitar um confronto de uma realidade tida 

como verdadeira, natural ou consensual. 

Retornando às questões relativas à mídia, Fowler (1991, p. 25) interpreta 

o que tem surgido nos estudos a respeito dela como uma espécie de modelo 

de situação sobre a questão da parcialidade na apresentação de notícias. O 

autor assinala que as notícias veiculadas pela mídia são uma forma de 

representação do mundo pela linguagem. Segundo o autor, a representação 

nos jornais, como em outros discursos, é uma prática construtiva. Os eventos e 

as ideias não são transmitidos de forma neutra, porque eles são veiculados 

através de um meio que já tem sua estrutura impregnada com valores sociais. 

Esses meios são usados por pessoas que trabalham em certas circunstâncias 

econômicas e seguem certas convenções de produção e usam essas 

circunstâncias para atribuir significados convencionais. 

Para isso, Fowler argumenta que se deve ter em mente que os meios de 

comunicação são social, econômica e politicamente situados, o que faz com 

que todas as notícias sejam relatadas de algum ângulo particular. Ele aponta 

que tudo o que é dito ou escrito sobre o mundo é articulado de uma posição 

ideológica particular. Os jornais envolvem os eventos que reportam em uma 

linguagem carregada de valores, fazendo com que os leitores, por exemplo, 

assimilem passivamente ideologias (FOWLER, 1991, p. 41). 

De acordo com Cláudio Márcio do Carmo (2008), do ponto de vista 

social, a mídia é um local de difusão em massa de informações, e essas, por 

sua vez, estão carregadas de valores, crenças e ideologias. Ele observa que 

no universo da mídia sempre haverá um paradoxo ideológico entre o 
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conflito/dissenso e o consenso, que se relaciona a questões de autoridade e 

poder, construídas discursivamente e representadas na e pela linguagem. 

Wodak (2004, p. 231), ao analisar a mídia de massa, em particular, 

menciona que a linguagem utilizada nessa instituição é demarcada como um 

espaço de poder, de lutas, e também como um lugar em que a linguagem é 

aparentemente transparente. A autora acrescenta que as instituições midiáticas 

se consideram neutras, visto que acreditam que dão espaço para o discurso 

público, refletem o estado das coisas  de forma desinteressada e expressam as 

percepções e os argumentos dos jornalistas. Entretanto, Fairclough (1995; 

2001) demonstra que esse processo é mais complexo, pois os eventos 

merecedores de se tornarem notícias se originam de um limitado grupo de 

pessoas que têm acesso privilegiado à mídia, que são tratadas pelos jornalistas 

como fontes confiáveis, e suas vozes são aquelas que, mais largamente, estão 

representadas no discurso da mídia. 

 

 

2.3 Religião e Mídia 

 

Em um enfoque prioritariamente discursivo, que envolve a representação 

das religiões afro-brasileiras na mídia e que constitui o foco deste trabalho, 

analisa-se, neste capítulo, como o negro e suas heranças culturais, dentre as 

quais está sua religião, estão nela representados, refletindo sobre as 

implicações deste processo. Cabe ressaltar que poucos trabalhos a respeito 

dessas religiões foram desenvolvidos, principalmente no que concerne ao 

modo como a mídia as aborda. Isso comprova a escassez dos estudos       

afro-brasileiros na mídia e a relevância deste trabalho de acordo com os 

objetivos apresentados.  

Alguns autores têm se dedicado aos estudos da religião e do negro 

versus racismo na mídia. Suas obras trouxeram muitas contribuições para o 

meio acadêmico e, concomitantemente, para a sociedade, no que diz respeito 

à análise do negro e de suas heranças culturais. Dessa forma, contemplando o 

negro e as religiões afro-brasileiras na mídia, pode-se perceber um contexto 
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mais amplo que envolve certas práticas sociais e discursivas que atingem 

âmbito nacional.  

De acordo com Ari P. Oro e Daniel F. Bem (2008, p. 305), por muito 

tempo, prevaleceram no Brasil representações sociais ambíguas, muitas vezes 

depreciativas e desqualificadoras, em relação às religiões afro-brasileiras e 

seus diferentes rituais. No ocidente, as etnias e culturas africanas foram tidas 

como “primitivas” e “arcaicas”. Os autores acrescentam que, no Brasil, tanto os 

intelectuais como o Estado e a Igreja Católica cooperaram para modelar o 

imaginário social5 desqualificador do negro e das religiões afro-brasileiras. 

Oro e Bem (2008, p. 315) observam que a universalização dos 

acometimentos de que são vítimas as religiões de matriz africana na 

contemporaneidade, ora por outras religiões ora por indivíduos e instituições, 

revelam que ainda permanece uma mentalidade distorcida acerca daquelas 

religiões. Nas palavras dos autores: 

 

Como não poderia deixar de ser, os ataques indiretos às práticas 
ritualísticas afro-religiosas mobilizam a opinião pública tanto a favor 
quanto contra elas. Se, por um lado, os ataques obrigam as religiões 
afro-brasileiras a se articularem, social e juridicamente e, assim, 
produzirem uma reação nunca dantes vista contra o preconceito de 
que são vítimas – apoiadas, nesta luta, em grande medida, pelos 
assim chamados „movimentos negros‟ – por outro, recoloca, no 
cenário nacional, a discriminação a essa religiosidade e a vitimiza 
perante toda a nação, expondo-a como primitiva e distante da 
modernidade (ORO; BEM, 2008, p. 314). 
 

 

Segundo Dalmir Francisco (1998, p. 26), há modos de ver negros e de 

ver brancos que precisam ser estudados, em especial aqueles que aparecem 

na produção de noticiários de reportagens, nos jornais impressos brasileiros, 

assim como na produção jornalística ou cultural radiofônica ou televisiva. O 

autor analisa que o tratamento dado ao negro pela mídia impressa o apresenta 

como um ser silenciado e invisível. Ele salienta que as sociedades               

pós-modernas ou contemporâneas, dentre elas a brasileira, têm sua 

sociabilidade codeterminada pela comunicação midiática, ora em relação ao 

ser, pensar, dizer, fazer, ora em mover-se, contingenciados pela dimensão 

                                                 
5
  Cabe salientar que a problematização desse termo não é objetivo desta dissertação, mas 

será mantido em respeito à perspectiva adotada pelos autores. 
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moderna e pós-moderna do homo economicus. Francisco salienta que: 

No discurso assujeitado ao racismo, o negro que pode aparecer é o 
ser que foi africano escravizado e que depois se tornou ser que vai se 
diluir na metarraça e na massa proletária brasileira. Não tem história, 
e seu passado – se existiu – ficou na África. Esse traço – que 
constitui a macromarca discursiva – sobre o negro, desdobra-se em 
micromarcas ofertadas pela escrita (construções frasais, imagens, 
palavras ou locuções verbais e ou nominais) (FRANCISCO, 1998,    
p. 34-35). 

 
Eduardo H. P. Oliveira (2002, p. 36-37) constata que a imprensa do 

Brasil está longe de ser neutra e de olhar com imparcialidade a sociedade 

brasileira, pois ela e a mídia estão a serviço dos interesses de determinadas 

classes sociais e grupos econômicos. O que é “espantoso”, segundo o autor, é 

a maneira como os órgãos da imprensa não enxergam um amplo setor, um 

grande grupo, uma parcela importante da população brasileira e, quando o 

fazem, fazem de maneira estereotipada. A imagem que precisa ser mudada é 

aquela decorrente do fato de que a ascensão do negro na mídia está 

diretamente ligada ao futebol e à música, pois parte do racismo emerge daquilo 

que as pessoas acham que são os papéis naturais que os indivíduos e grupos 

devem desempenhar na sociedade. A ideia de que a natureza proporciona a 

diferentes pessoas algum tipo de facilidade ou habilidade para atividades 

diferentes. 

De acordo com Miriam Leitão (2002, p. 42-44), está mais do que na hora 

de se discutir a questão do racismo no Brasil, pois já estamos 1136 anos 

atrasados neste debate. A autora relata ter uma profunda convicção de que a 

mídia é racista porque o país é racista, uma vez que a mídia sempre reflete o 

país. E os brasileiros optam pela pior forma do racismo, o da invisibilidade. Nas 

palavras da autora: 

Essa discussão vai crescer muito, vai ocupar muito espaço, e isso vai 
ser muito doloroso para a sociedade, porque nós vamos ter que parar 
de fingir que somos bonzinhos e democráticos, que somos uma 
democracia racial. Vamos ter que ver nossa verdadeira face (LEITÃO, 
2002, p. 46). 

                                                 
6
  A obra Mídia e Racismo, com a organização de Silva Ramos, foi publicada no ano de 2002. 

Dessa forma, a autora Míriam Leitão, ao relatar que “já estamos 113 anos atrasados nesse 
debate”, faz o cálculo a partir do ano da publicação do livro. 
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É nesse ínterim que a ACD é adotada neste trabalho. Segundo Wodak 

(2004), ela tem o propósito de investigar, criticamente, como a desigualdade 

social é expressa, sinalizada, constituída, legitimada por meio do uso da 

linguagem e do discurso. Dessa forma, a proposta de van Leeuwen pode dar 

indicações - a partir das categorias sociossemânticas utilizadas na produção 

dos discursos materializados nos textos da mídia, neste caso nos dois 

fascículos da revista Caros Amigos aqui em apreço – de como a religiosidade 

afro-brasileira está representada neste veículo midiático e, principalmente, trará 

à tona questões de poder, ideologia e hegemonia cultural. Isso se for pensada 

a pouca visibilidade que o negro e suas heranças culturais, dentre as quais 

está sua religião, possuem nos meios de comunicação de massa.  Será, pois, 

utilizado, para analisar a representação da religiosidade afro-brasileira na 

mídia, o quadro teórico-metodológico de Theo van Leeuwen (1996), que 

constitui uma das abordagens da ACD. 

 

 

2.4 A Análise Crítica do Discurso (ACD) e a análise sociocultural: a 

perspectiva de Theo van Leeuwen 

 

 Partindo do princípio de que “o uso da linguagem é sempre 

simultaneamente constitutivo de identidades sociais, relações sociais e 

sistemas de conhecimento e crença” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 33), 

compreende-se a relevância de se buscar uma teoria da linguagem como a de 

van Leeuwen. Ela oferece instrumentais analíticos necessários para a análise 

de um corpus linguístico, levando à verificação de suas implicações 

socioculturais para uma crítica da cultura. 

O estudo dos dois fascículos da revista Caros Amigos, que é um suporte 

midiático, e das religiões afro-brasileiras, como uma formação cultural 

representada nesse veículo, considera a teoria de van Leeuwen (1996) para a 

análise da representação dos atores sociais de acordo com as categorias 

sociossemânticas propostas por esse autor. Suas possibilidades de realização 

linguística possibilitarão observar o modo como as religiões afro-brasileiras 
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foram representadas pela mídia e os diferentes papéis que lhes foram 

atribuídos nos textos em que foram abordadas. Dessa forma, o trabalho de van 

Leeuwen é considerado uma contribuição para o campo dos estudos em ACD, 

uma vez que essa teoria é capaz de revelar significados opacos, questões de 

natureza cultural, principalmente referentes à representação dos atores sociais 

nos discursos. 

Partindo dessa noção, esses fascículos são considerados um produto 

cultural que permitirá desvendar alguns processos ideológicos figurados 

socialmente. Pode-se dizer, de maneira geral, que a chave para se entender 

essas manifestações ideológicas encontra-se no processo de produção do 

discurso. 

        A ACD, tal como é cunhada por Fairclough (2001), usa o termo “discurso”, 

propondo considerar a linguagem como uma forma de prática social, ou seja, 

um modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo 

e, principalmente, sobre os outros, como também um modo de representação. 

O autor ressalta que há uma relação dialética entre a linguagem e a estrutura 

social, uma vez que o discurso é restringido e moldado por esta estrutura, pela 

classe e por outras relações sociais em níveis societários, pelas relações 

específicas em instituições particulares, por várias normas e convenções, tanto 

de natureza discursiva como não discursiva. “O discurso é uma prática, não 

apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, 

constituindo e construindo o mundo em significado” (FAIRCLOUGH, 2001,      

p. 90-91). 

Wodak (2004, p. 236) afirma que as teorias críticas, dentre elas a ACD, 

propõem e desejam promover a conscientização e a emancipação. Essas 

teorias buscam tanto descrever e explicar, como também expor um tipo 

particular de engano. Pretendem despertar nos agentes a consciência de que, 

com frequência, eles são enganados a respeito de suas próprias necessidades 

e interesses. A autora afirma que, para a ACD, a linguagem não é poderosa em 

si, ela adquire poder pelo uso dos agentes que estão no poder. 

Célia Magalhães (2001) assinala que o objeto da ACD são os aspectos 

discursivos da mudança social contemporânea, já que o discurso é entendido 
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como elemento integrante do mundo social, sendo constituído por ele, além de 

constituí-lo. Assim, para a ACD, as relações sociais estão baseadas na noção 

de poder, principalmente, na noção de dominação. O discurso é instrumento de 

tensão e o objetivo dessa tensão é desestabilizar para causar a mudança. 

Dessa forma, a teoria social do discurso pode ser considerada ideológica e 

revolucionária, uma vez que tem a pretensão de transformar as relações de 

dominação existentes em outras e, nesse sentido, originar práticas discursivas 

que sustentem essa transformação. Magalhães (2001) ressalta que o discurso 

e a vida social têm dado origem a teorias diferentes em várias disciplinas. A 

ACD, como síntese transformadora de outras teorias, “além de juntar visões 

diferentes relativas ao discurso, também analisa o discurso a partir de 

perspectivas diferentes, contribuindo para o enriquecimento mútuo dessas 

diversas teorias” (MAGALHÃES, 2001, p. 27), com o intuito de desenvolver 

uma metodologia mais abrangente. 

Wodak (2004) acrescenta que a linguagem está entrelaçada ao poder 

social de inúmeras maneiras:  

 

a linguagem classifica o poder, expressa o poder, e está presente 
onde há disputa e desafio ao poder. O poder não surge da 
linguagem, mas a linguagem pode ser usada para desafiar o poder, 
subvertê-lo, e alterar sua distribuição a curto e longo prazo  
(WODAK, 2004, p. 237). 
  

 

Enfim, a ACD está interessada em analisar como as formas linguísticas 

são usadas em várias expressões e manipulações do poder. Este é sinalizado 

tanto nas formas léxico-gramaticais presentes em um texto, quanto através do 

controle que uma pessoa exerce sobre uma ocasião social por meio do gênero 

textual/discursivo. Na maioria das vezes, é dentro dos gêneros, associados a 

certas ocasiões sociais, que o poder é exercido ou desafiado (WODAK, 2004, 

p. 237). 

Na próxima seção, será abordado o trabalho de van Leeuwen, cujas 

categorias possibilitarão analisar o funcionamento da língua, entender as 

atividades socioculturais que permeiam a nossa sociedade, como também 

interpretar e entender o comportamento dos indivíduos e/ou grupos sociais. 
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Ainda, compreender o conhecimento que esses indivíduos e esses grupos 

possuem sobre determinada questão, ideologias, posicionamentos, ideias, 

percebendo que há diferentes visões entre grupos e que isso pode gerar 

diferentes atitudes frente a certas questões que perpassam a sociedade. 

 

 

2.5 A representação de atores sociais 

 

Theo van Leeuwen (1996), em seu trabalho sobre as formas verbais de 

representação de atores sociais, que constitui uma das abordagens da ACD, 

destaca os diversos modos pelos quais os atores sociais podem ser 

representados e esclarece categorias de relevância sociológica e crítica 

realizadas na linguagem. Dessa forma, o autor parte de uma categoria 

sociossemântica dos modos possíveis de se representar os atores sociais. 

Van Leeuwen (1996, p. 32) inicia seu texto esboçando um 

questionamento a respeito dos diversos modos pelos quais os atores sociais 

podem ser representados no discurso em inglês e sobre as escolhas que essa 

língua nos apresenta para nos referirmos às pessoas nos textos. Ele salienta 

que, apesar de a primeira questão ser gramatical, entendendo, como Halliday, 

a gramática no sentido de um “potencial de significados” (o que pode ser dito), 

no lugar de um conjunto de regras (o que deve ser dito), seu ponto inicial não é 

a análise de operações linguísticas. É esboçar um inventário sociossemântico 

dos modos pelos quais os atores sociais podem ser representados nos textos, 

para então observar a maneira como essas representações se realizam 

linguisticamente. 

A justificativa apontada por van Leeuwen para proceder deste modo é 

que a agência, enquanto conceito sociológico revela-se como de maior 

importância na ACD, uma vez que, através da análise da representação, é 

possível identificar os atores sociais e em que contextos eles são 

representados como agentes e como pacientes. Porém, a agência sociológica 

nem sempre é realizada pela agência linguística, pelo papel gramatical de 

agente. Para van Leeuwen, não há uma correferência exata entre as categorias 
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sociológicas e linguísticas. Segundo ele, se a ACD, ao investigar, por exemplo, 

a representação da agência e se restringir demasiadamente a operações ou 

categorias linguísticas específicas, muitos exemplos relevantes de agência 

poderão ser ignorados.  Theo van Leeuwen, diferentemente dos linguistas que 

tendem a preservar a unidade das categorias formais, tenta esboçar o oposto, 

esperando fornecer um conjunto de categoriais relevantes para investigar a 

representação dos atores sociais no discurso.  

 O autor salienta a tentativa de Halliday, ao abordar a respeito da 

biunicidade da língua (uma forma, muitos significados, ou um significado, 

muitas realizações), através da teoria da metáfora gramatical: algumas 

realizações linguísticas são literais ou congruentes, outras metafóricas e 

incongruentes, e de conciliar essas perspectivas. No entanto, destaca que 

esses conceitos estão mais associados ao sistema gramatical do que à 

realidade. 

Na segunda justificativa para a metodologia adotada, van Leeuwen 

expõe que o significado é inerente à cultura e não à língua, e o mesmo não 

pode ser associado a uma semiótica específica. O autor propõe categorias 

pansemióticas, pois uma dada cultura ou um dado contexto de uma cultura não 

só tem sua própria e específica ordem de formas de representar o mundo 

social, mas também as suas próprias formas de representar as diferentes 

semióticas nesta ordem, de determinar, com maior ou menor rigor, aquilo que 

pode ser realizado verbal ou visualmente, aquilo que só pode realizar 

verbalmente, aquilo que só pode ser realizado visualmente etc. Ele acrescenta 

que este ponto é muito importante para a ACD, uma vez que há uma crescente 

utilização da representação visual em uma quantidade de contextos. É 

relevante, pois, formular as mesmas questões críticas em relação às 

representações quer verbais quer visuais, ou seja, em todos os media que 

constituem parte dos textos multimedia contemporâneos (VAN LEEUWEN, 

1996, p. 34) 

Van Leeuwen (1996) propõe um estudo baseado na linguística e se foca, 

primordialmente, em categorias sociológicas, tendo como elemento 

centralizador o conceito de “ator social” e não um conceito linguístico. Nessa 
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perspectiva, o autor procura delinear como estão representados outros 

elementos de práticas sociais (as atividades sociais que as constituem, quando 

e onde ocorrem, o vestuário e os atributos corporais que os acompanham) e 

como as representações acrescentam mais elementos a essas atividades, as 

finalidades e legitimações das práticas sociais e as emoções que as 

acompanham.  Theo van Leeuwen salienta que este estudo faz parte de um 

projeto mais amplo, em que busca mapear como as práticas sociais se 

transformam em discursos acerca delas mesmas. Como as pessoas têm meios 

para fazer isso e como é que, na realidade, o fazem, em contextos 

institucionais determinados, que possuem relações específicas com as práticas 

sociais e das quais produzem representações. 

As categorias mais gerais apontadas por Van Leeuwen (1996) são a 

Exclusão, a Inclusão e seus primeiros níveis de especificidade, pois um ator 

social pode ser incluído ou excluído. A primeira pode ocorrer por Supressão ou 

Encobrimento. Já a Inclusão se subdivide em Ativação ou Apassivação. Esta, 

por sua vez, se subdivide em Sujeição e Beneficiação.  Tanto a Ativação 

quanto a Sujeição podem ser realizados por Participação, Circunstanciação ou 

Possessivação. 

 Na categoria da Exclusão, as representações excluem atores sociais 

para servir aos seus próprios interesses ou propósitos em relação ao público 

alvo a que se dirigem. Essas exclusões podem ser inocentes, ou seja, que os 

leitores já conhecem; irrelevantes para eles; ou estarem relacionadas a 

estratégias e finalidades específicas. Van Leeuwen (1996) afirma que a 

Exclusão tem sido um aspecto muito importante da ACD e que algumas 

exclusões não deixam marcas na representação, excluindo atores sociais e 

suas atividades.  De acordo com o autor, a única maneira de resgatar essas 

exclusões radicais, que não deixam marcas, seria fazer uma comparação 

crítica de diferentes representações da mesma prática social. 

Conforme já dito, pode haver dois tipos de Exclusão: a Supressão e o 

Encobrimento. Na primeira, não há nenhuma referência ao(s) ator(es) em 

questão em qualquer parte do texto. Ela é realizada através do apagamento do 

agente da passiva e por meio de orações infinitivas. No Encobrimento, os 



 

40 

 

atores sociais excluídos podem ser mencionados, não explicitamente, em 

relação a uma dada atividade, ou são colocados em segundo plano. Neste 

último caso, a Exclusão é menos radical, uma vez que os atores sociais 

excluídos podem não ser mencionados em relação a uma dada atividade, mas 

são referidos em algum lugar no texto, e há a possibilidade de se conseguir 

inferir com alguma (embora nunca total) certeza quem eles são. 

Para debater a Inclusão e a Exclusão, é preciso inserir o mesmo 

denominador comum nas várias formas pelas quais cada categoria de ator 

social está representada. É importante salientar, segundo van Leeuwen, que a 

frequência de omissões pode mudar de acordo com as etapas de 

argumentação do produtor. As representações podem redistribuir papéis e 

organizar relações sociais entre os participantes, dotando os atores de papéis 

ativos ou passivos. 

 Van Leeuwen (1996, p. 41) aponta que muitas vezes é difícil saber ao 

certo se os atores sociais suprimidos numa representação deveriam ou não ser 

recuperáveis pelo leitor ou mesmo pelo escritor. O autor indaga se essa forma 

de representação ocorreria em função de um conhecimento prévio por parte do 

leitor, se isso estaria relacionado a outros propósitos ou seria para bloquear o 

acesso ao conhecimento pormenorizado de uma prática, por exemplo. 

  A Inclusão pode ocorrer por Ativação ou por Apassivação. A primeira 

acontece quando os atores sociais são representados com papéis de agentes, 

com forças ativas e dinâmicas numa atividade. Isso pode se realizar através da 

Participação, quando os papéis gramaticais dos participantes representam 

atores sociais ativos: ator (num processo material), Comportante (num 

processo comportamental), Experienciador (num processo mental), Dizente 

(num processo verbal) ou Portador (num processo relacional atributivo). A 

Apassivação, por sua vez, se dá quando eles são representados com papéis de 

pacientes e são submetidos a uma atividade, como um objeto de troca, por 

exemplo, ou como seus receptores. A Ativação pode realizar-se através da 

Circunstanciação, ou seja, por meio de circunstâncias preposicionais, ou da 

Possessivação (ativação por meio do uso de pronomes possessivos). Uma 

forma comum dessa realização na língua seria o uso de um pronome 
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possessivo (nos grupos nominais) ou de uma frase preposicional com “de” (of), 

pré-modificando (Ativação) ou pós-modificando (Apassivação) uma 

nominalização ou nome processual. 

  Na Apassivação, o ator social pode sofrer: i) Sujeição, em que os atores 

sociais sujeitos são tratados como objetos na representação; ii) Beneficiação, 

processo no qual os atores sociais são beneficiados formando um terceiro 

grupo que, positiva ou negativamente, se beneficiam de algo. O participante 

beneficiado é recipiente ou cliente, em relação a um processo material, ou 

receptor em relação a um processo verbal.  Para a compreensão de tais 

noções desenvolvidas por Michael A. K. Halliday (1994) tem-se o quadro 

abaixo que apresenta, resumidamente, os processos e seus principais 

participantes: 

 
 
Tabela 1. Processos e participantes do sistema de transitividade 
 

Processo Definição Participantes 

 

Material 

São processos de FAZER, 
relacionados ao mundo físico e 
responsável pela criação de ações 
concretas (sejam elas criativas ou 
de transformação). 

Ator 
Meta 
Recebedor 
Cliente 
Escopo 

 

 

 

Mental 

São processos relacionados ao 
SENTIR, representa o mundo 
interior, pensamentos, consciência 
e suas representações. Esses 
processos envolvem: cognição 
(relacionado à decisão e 
compreensão); percepção 
(observação de fenômenos); 
afeição (sentimentos); desejo 
(exterior). 

Experienciador 
Fenômeno 

 

 

 

 

Relacional 

 

 

São processos de SER, TER e 
PERTENCER. São de função 
classificatória, a qual relaciona 
duas entidades no discurso. 
Existem formas sistemáticas de se 
realizar: intensivo (x é ou está A); 
circunstancial (x é ou está em A); 
possessivo (x tem ou possui A). 
Cada um desses tipos ainda pode 
ser classificado de dois modos: 
atributivo (onde A é um atributo 
(característica) de x) e 
identificativo (onde A é a 
identidade de x). 

Atributivo: Portador e 
Atributo 
Identificativo: Identificado e 
Identificador 
Relacional possessivo: 
Possuidor e 
Possuído 

 

Comportamental 

São ações que abrangem 
comportamentos físicos e 
psicológicos realizados de formas 
simultâneas. Estão entre os 
mentais e os materiais. 

Comportante 
Comportamento 
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Verbal 

São processos relacionados ao 
DIZER. São processos de 
simbolizar. Estão na fronteira entre 
o mental e o Relacional. 

Dizente 
Receptor 
Alvo 
Verbiagem 

 

Existencial 

São proposições realizadas pelos 
processos HAVER, EXISTIR e 
TER. Este processo está entre o 
Relacional e o material. 

Existente 

Tabela retirada de Vicentini e Carmo (2010, p.3). 

 

Exemplos7:  

 

Inclusão por Apassivação 

 

6. Padres agrediam verbalmente os cultos aos orixás, ao Candomblé, 
à Umbanda, como religiões pagãs, do demônio, atrasadas, animistas. 

 

Tanto a umbanda quanto o candomblé estão representadas como 

pacientes, ou seja, eles recebem a ação das atividades realizadas nas 

sentenças. No fragmento acima, a umbanda e o candomblé recebem a ação de 

serem agredidas verbalmente como religiões pagãs, do demônio etc.  

 

Inclusão por Ativação 

 

1. O candomblé é uma religião que se conservou no Brasil, certo? 

 

No exemplo 1, o candomblé é representado através da Ativação por 

Participação, quando o uso desse processo pode representar um interesse em 

abordar sobre o que é o candomblé. 

 

Inclusão por Apassivação Circunstanciação 

 

1. Pai Rubens é autor de livros sobre umbanda e suas entidades. 
39. Ele falou aos negros sobre a Umbanda na atualidade. 
 

 

O exemplo expresso acima ilustra o processo de Circunstanciação, 

realizado gramaticalmente por meio de um sintagma preposicional iniciado com 

                                                 
7
  As frases que se encontram nos exemplos seguem a numeração que as ordena na tabela 

do corpus da pesquisa (ver anexos). 
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“sobre”, que coloca a umbanda como uma circunstância de assunto. Ainda 

neste fragmento, ocorre a Inclusão por Apassivação, quando o ator social 

umbanda é representado como paciente, ao receber a ação verbal de “falar”. 

Pai Rubens foi o responsável por praticar a ação de “falar” aos negros a 

respeito da umbanda. 

 

Inclusão por Apassivação Possessivação dentro de uma Circunstância 

 

19. Pai Rubens Saraceni: Pessoas jogam - em frente dos centros de 
Umbanda, Espíritas e Candomblé – óleo, sal grosso, pedras no 
telhado durante os cultos.  

 

Essa representação indica que tanto a umbanda quanto o candomblé 

estão funcionando como pacientes, ou seja, eles recebem a ação das 

atividades realizadas nas sentenças. No fragmento acima, estão representados 

por Apassivação, por serem receptores do processo material “jogar” óleo, sal 

grosso, pedras no telhado. Ainda nesse fragmento, temos Possessivação 

dentro de uma circunstância. Assim, podemos dizer que ocorre a 

Circunstanciação, quando representa o ator social através de uma 

circunstância de lugar; e ocorre a Possessivação, pois aparece o possessivo 

precedido por uma preposição “de”, indicando que é nos centros de umbanda e 

candomblé, e não em outros centros, que as pessoas jogam óleo, sal grosso 

etc.  

 

Inclusão por Ativação Objetivação por Espacialização 

 

2. A umbanda, desde o início, formou casas, ou templos, que foram 
formando novos sacerdotes, que surgiram federações e associações. 
 

Percebe-se que o ator social umbanda está representado como agente 

responsável pela ação de formar casas, templos, federações, por meio dos 

processos de Inclusão por Ativação. Pode-se dizer que há, também, uma 

Inclusão por Objetivação (Espacialização), quando representa a instituição de 

forma metonímica, fazendo referência ao local associado às suas atividades: 

casas, templos, federações etc. 
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Inclusão por Ativação Circunstanciação 

 

3. As pessoas têm que entender que os que estão na umbanda são 
portadores de uma mediunidade, não tem como tratar essa 
mediunidade de outra forma senão interagindo com o mundo 
espiritual e criando um trabalho de auxílio ao próximo. 
 

Percebe-se, no excerto acima, que o ator social umbanda está incluído 

de forma ativa nas atividades realizadas nas sentenças.  Neste fragmento, há 

Circunstanciação, quando representa o ator social por meio de uma 

circunstância de lugar. 

Nesse primeiro nível da análise, os atores sociais podem ser 

Personalizados ou Impersonalizados, ou seja, determinadas escolhas lexicais 

personalizam os atores sociais e representam-nos como seres humanos. A 

Personalização é realizada através de pronomes pessoais, nomes próprios ou 

substantivos, cujo significado inclui a característica humana. Na 

Impersonalização, os atores sociais são representados por outros meios, 

através de substantivos abstratos ou concretos, cujo significado não inclui a 

característica semântica humana. 

A Impersonalização se divide em dois tipos: a Objetivação por 

Espacialização e a Abstração. Esta ocorre quando os atores sociais são 

representados por meio de uma qualidade. A Objetivação ocorre quando os 

atores sociais são representados por meio de uma referência a um local ou 

coisa associada diretamente à sua pessoa ou à atividade a que ela está ligada, 

isto quer dizer que a Objetivação se realiza através da referência metonímica 

(VAN LEEUWEN, 1996, p. 59). 

 

Exemplo de Impersonalização por Abstração 

 

29. A umbanda é paz e amor - É um mundo cheio de luz - É a força 
que nos dá a vida e a grandeza nos conduz. Avante filhos da fé, 
Como a nossa lei não há, Levando ao mundo inteiro -  A Bandeira de 
Oxalá! 

 

 No fragmento 29, a umbanda está representada através do processo 
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relacional e por meio da Impersonalização por Abstração, em que uma 

qualidade é atribuída aos atores: “é paz e amor, é força que nos dá vida, 

um mundo cheio de luz” etc. 

 

2.6 Outras formas de categorização sociossemântica 

 

Theo van Leeuwen (1996, p. 46-47) ressalta que a escolha entre 

Generalização e Especificação é outro fator importante na representação dos 

atores sociais, que podem surgir como classes (referência genérica) ou como 

indivíduos específicos ou identificáveis (referência específica).  Segundo o 

autor, a diferença pode ser observada no modo como os atores sociais são 

representados por diferentes setores da imprensa. Nos jornais dirigidos à 

classe média, por exemplo, os agentes e especialistas governamentais tendem 

a ser referidos especificamente, enquanto as pessoas comuns, genericamente. 

As ocorrências linguísticas dessas representações realizam-se através do 

plural sem artigo, do singular com artigo definido e singular com artigo 

indefinido. 

Os atores sociais podem ser referidos como indivíduos – 

Individualização – ou como grupos – Assimilação. Os jornais de classe média 

tendem a individualizar as pessoas que pertencem às elites, enquanto jornais 

dirigidos à classe trabalhadora individualizam pessoas comuns. Quanto à 

Assimilação, há dois tipos: a Agregação e a Coletivização. O primeiro quantifica 

grupos de participantes, tratando-os como dados estatísticos, o mesmo não 

acontece com o segundo. A Agregação é, algumas vezes, usada para 

regulamentar a prática e para produzir uma opinião de consenso, mesmo que 

se apresente como um mero registro de fatos.  A Individualização realiza-se por 

meio da singularidade, e a Assimilação através da pluralidade (substantivo 

contável ou substantivo que denote um grupo de pessoas). A Agregação 

realiza-se através da presença de um quantificador definido ou indefinido, que 

funciona como numerativo ou como núcleo do grupo nominal (VAN LEEUWEN, 

1996, p. 48) 

Há outro modo pelo qual os atores sociais podem ser representados 
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como grupos: a Associação, que consiste em grupos formados por atores 

sociais que são referidos genérica ou especificamente e que nunca são 

classificados no texto – embora os atores ou grupos que integram a 

Associação possam, naturalmente, ser nomeados e/ou categorizados. Ela 

também pode se realizar através da circunstância de acompanhamento. E, em 

muitos textos, as Associações fazem-se e desfazem-se (Dissociação) à medida 

que o texto prossegue. 

Conforme van Leeuwen (1996, p. 51-52), a Indeterminação ocorre 

quando os atores sociais são representados como indivíduos ou grupos não 

especificados e anônimos. A Determinação acontece quando a identidade do 

participante é especificada. A primeira realiza-se através de pronomes 

indefinidos usados em uma função nominal. A Diferenciação representa atores 

ou grupos de atores de outros semelhantes, criando diferenças: nós/eles, 

próprio/outro etc. 

O mesmo autor aponta que os atores sociais podem ser representados 

em termos de sua identidade única (Nomeação), e em termos de identidades e 

funções que partilham com outros (Categorização). Seria interessante 

investigar quais atores são, num determinado discurso, categorizados e quais 

seriam nomeados. Van Leeuwen cita o exemplo das narrativas, cujos 

personagens sem nome cabem apenas papéis passageiros e funcionais e não 

se tornam pontos de identificação para o leitor ou ouvinte. Na história das 

imprensas, ocorre algo semelhante. Foi relatado acima como um jornal de 

classe média só nomeava uma pessoa com um estatuto elevado, enquanto um 

jornal dirigido à classe trabalhadora nomeava pessoas comuns. 

A Nomeação realiza-se por meio de nomes próprios e pode ser formal 

(apenas sobrenome, com ou sem honoríficos), semiformal (nome próprio e 

sobrenome) ou informal (apenas o nome próprio). Ocorre, ainda, a ocultação 

de nome: letras ou números substituem nomes, de modo que a nomeação 

possa ter significado, enquanto o nome é ao mesmo tempo ocultado. As 

Nomeações podem ser tituladas ora como forma de Honorificação, a adição de 

títulos padrão, cargos etc., ora sob a forma de Afiliação, a adição de um termo 

de relação pessoal ou de parentesco. Outros recursos, diferentes dos nomes 
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próprios, podem ser utilizados para a Nomeação, principalmente quando, em 

um determinado contexto, apenas um ator social ocupa certa posição ou 

desempenha certa função. De acordo com o autor, esses recursos aparecem, 

frequentemente, em histórias para as crianças, cujas personagens são 

referidas como: O Gigante, o Coelho etc. 

A Funcionalização ocorre quando os atores sociais são considerados em 

termos de uma atividade, de alguma coisa que fazem, por exemplo, uma 

função ou ocupação. É realizado por: i) um substantivo, formado a partir de um 

verbo; ii) um substantivo formado a partir de outro substantivo, que denota um 

local ou instrumento diretamente associados a uma atividade; iii) através da 

composição de substantivos, apontando locais ou instrumentos diretamente 

associados a uma atividade e categorizações altamente generalizadas como: 

homem, mulher, pessoas, ocasionalmente funcionalizações como assistente, 

por exemplo. 

 A Identificação vai depender do que os atores sociais ou grupos de 

atores sociais são, tanto permanente quanto temporariamente. Há três tipos de 

Identificação: Classificação, Identificação Relacional e Identificação Física. Na 

Classificação, os atores sociais são referidos em termos das principais 

categorias, através das quais uma dada sociedade ou instituição diferencia 

classes de pessoas (idade, sexo, origem, raça, religião, classe social etc.). As 

Identificações podem funcionar como Classificadores nos grupos nominais, 

enquanto as Funcionalizações raramente ocorrem assim. A Identificação 

Relacional representa os atores sociais em termos da relação pessoal, de 

parentesco ou de trabalho que têm entre si e realiza-se através de um conjunto 

de substantivos apresentando relações de tia, amigo, colega, por exemplo. 

 

Exemplo de Funcionalização: 

 
24. A relação da umbanda com o candomblé é de religiões paralelas, 
fundamentadas nos mesmos valores, como o culto aos orixás. 

 

No fragmento 24, o candomblé é representado por Ativação e sua 

realização linguística é feita com a ajuda da nominalização “relação”. Ele é 

ativado por Funcionalização, quando a referência é feita em termos daquilo 



 

48 

 

que os atores sociais fazem: culto aos orixás. A realização linguística, 

nesse exemplo, é realizada através de substantivos que estão 

relacionados às atividades que são desenvolvidas pelos atores sociais 

em suas celebrações. O uso desse processo pode representar um interesse 

em construir o candomblé a partir dos rituais religiosos que fazem parte de 

suas celebrações e da relação do candomblé com a umbanda, como religiões 

que possuem a mesma herança cultural.  

A Identificação Física ocorre bastante nas narrativas, proporcionando 

aos atores sociais uma identidade única na ausência temporária ou 

permanente de nomeação (características físicas como loiro, moreno, alto, cem 

barba etc). Alguns atributos físicos tendem a ter conotações que podem ser 

utilizadas para classificar ou funcionalizar atores sociais indiretamente. 

 Há as escolhas representacionais que personalizam (Personalização) 

os atores sociais, representando-os como seres humanos, realizadas através 

de pronomes pessoais ou possessivos, nomes próprios ou substantivos (por 

vezes adjetivo), cujo significado inclui característica humana. Os atores sociais 

podem ser impersonalizados (Impersonalização) através de substantivos 

abstratos ou concretos, cujo significado não inclui a característica semântica 

humana. 

A Impersonalização possui dois tipos: Abstração e Objetivação. A 

primeira ocorre quando os atores sociais são representados por meio de uma 

qualidade que lhes é atribuída pela representação. A segunda, quando os 

atores sociais são representados por meio de uma referência a um local ou 

coisa diretamente associada à pessoa ou à atividade a que estão ligados. A 

objetivação realiza-se através da referência metonímica e os tipos mais 

comuns são a Espacialização, a Autonomização do enunciado, a 

Instrumentalização e a Somatização. A Espacialização é uma forma de 

Objetivação. Na Autonomização do enunciado, os atores sociais são 

representados por meio de uma referência aos seus enunciados. A 

Instrumentalização ocorre quando os atores sociais são representados por 

meio de uma referência ao instrumento da atividade. 

A Sobredeterminação é outra das categorias sociossemânticas 
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propostas pelo autor. Ela ocorre quando os atores sociais são representados 

em mais de uma prática social simultânea. Há quatro tipos de 

Sobredeterminação: a Inversão, a Simbolização, a Conotação e a Destilação. 

 Na Inversão, os atores sociais estão ligados a duas práticas que, num 

certo sentido, se opõem uma à outra. Essa representação possui duas formas 

mais comuns: Anacronismo e Desvio. Naquele, os atores sociais são 

projetados no futuro, mas as suas atividades revelam, na maioria das vezes, 

uma semelhança notável com as práticas contemporâneas. Normalmente é 

usado para dizer coisas que não se podem dizer diretamente, como, por 

exemplo, proferir críticas sociais e políticas em circunstâncias em que estas 

são proibidas pela censura oficial ou comercial, ou para naturalizar discursos 

ideológicos. No caso do Desvio, os atores sociais envolvidos em certas 

atividades são representados por meio de referências a atores que, 

normalmente, não estariam qualificados para desempenhar estas atividades 

em que são representados. 

 A Simbolização ocorre quando um ator social ou um grupo de atores 

ficcionais representa atores ou grupos em práticas não ficcionais. O ator 

ficcional pertence, frequentemente, a um passado mítico e distante. Essa 

distância permite aos atores e às atividades que lhes são inerentes se referirem 

a vários atores e práticas sociais que não são ficcionais. 

A Conotação, por sua vez, ocorre quando uma única determinação (uma 

Nomeação ou Identificação Física) corresponde a uma Classificação ou 

Funcionalização. Ao identificar fisicamente ou nomear alguém, as qualidades 

associadas a essa identificação e partilhadas culturalmente são projetadas ou 

transferidas ao ator social representado. Enfim, a Destilação realiza a 

Sobredeterminação através de uma combinação da Generalização com a 

Abstração. Liga, então, atores sociais a várias práticas, abstraindo as 

características que esses atores possuem em comum. 

Segue abaixo a rede de sistemas de van Leeuwen (1996) para a análise 

da representação dos atores sociais. Nela, os colchetes devem ser lidos como 

escolhas de um ou outro, e as chaves como opções de um e outro. 
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Figura 2: Rede de sistemas- Representação de atores sociais 

  
 

Fonte: Theo van Leeuwen (1996, p.66, tradução de Novodvorski, 2008, p. 47) 

 

 

2.7 Algumas pesquisas de aplicações da teoria de representação de 

atores sociais 

 

Algumas pesquisas em língua portuguesa aplicam parte do sistema 

proposto por Theo van Leeuwen (1996) e tentam corroborar o inventário 

produzido pelo autor para compreender as escolhas que a língua oferece a fim 

de representar os sujeitos, de acordo com os propósitos daqueles que 

produzem textos. 

Vicentini e Carmo (2010) apresentam uma análise de dez letras de 

samba dentro da perspectiva da análise crítica do discurso de Theo van 

Leeuwen. O objetivo do artigo deles é analisar de que forma está sendo 

construída a imagem do negro nas letras de samba, como também a forma 

como estão sendo organizados os processos de representação sociocultural do 

mesmo. De acordo com os autores, os resultados de sua pesquisa propõem 
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instigar reflexões e discussões sobre questões raciais no Brasil e o papel da 

linguagem na “(re)produção e (re)construção de imagens e da própria 

representação do negro” (VICENTINI; CARMO, 2010, p. 1). Os autores  

chegam à conclusão, a partir das letras de samba estudadas, que há muitas 

categorias do inventário sociossemântico presentes nas construções da 

imagem do negro e ocorre, com maior frequência, a Ativação por Participação 

(VICENTINI; CARMO, 2010, p. 16). Isso acontece devido à possibilidade de 

visualizar o negro como aquele que está inserido nas realizações das ações. 

Eles ainda acrescentam que: 

 

essas reproduções também proporcionaram a exaltação do negro na 
música, na arte da capoeira, na imagem do „bom malandro‟, 
conquistador, dentre outros. Deste modo, parece-nos que a mídia 
fonográfica, do gênero musical samba, apresenta um espaço de 
(re)construção identitária positiva para o negro (VICENTINI; CARMO, 
2010, p. 17). 

   

Roberto Carlos de Assis (2009) analisa a representação de europeus e 

de africanos como atores sociais em Heart of darkness (O coração das trevas) 

e suas traduções para o português numa abordagem textual da tradução. O 

autor busca responder às seguintes perguntas: “Como as categorias de 

descrição textual apresentadas em van Leeuwen (1996) são realizadas em 

português? Como os atores sociais são representados no texto de partida? 

Como os atores sociais são representados no(s) texto(s) de chegada? Como 

os tradutores em contextos temporais diferentes (1984 e 2002) lidaram com a 

representação dos diferentes atores sociais?” (ASSIS, 2009, p. 210). O autor 

sugeriu várias intervenções e apresentou novas categoriais8 em concorrência 

com os traços Ativação e Apassivação, como também com os de Abstração e 

Objetivação, sendo estes últimos dentro da categoria da Impersonalização 

(ASSIS, 2009, p. 241). Dessa maneira, foram propostas as categorias de 

Sistemização e Transfiguração, uma vez que a primeira abrange os atores 

sociais que não são ativados ou apassivados, e a segunda, por meio de 

realizações em que o traço humano é subtraído do ator social, através de 

                                                 
8
  Roberto Carlos de Assis (2009) faz intervenções na teoria, propondo algumas categorias 

relacionadas ao sistema verbal da língua portuguesa. 
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recursos diversos da abstração ou da referência metonímica. A partir dessas 

categoriais amplas, foram sugeridas outras que constituem seus 

desdobramentos. O autor, em uma de suas conclusões, salienta: 

 

as análises do texto de partida apontaram para uma representação 
que pode ser considerada desfavorável a ambos os grupos de atores 
sociais (europeus e africanos), e ainda mais desfavoráveis aos 
africanos, quando comparada à representação dos europeus no 
romance (ASSIS, 2009, p. 242). 
 

 

Maria Carmen Aires Gomes (2009) emprega o referencial de van 

Leeuwen (1996) para analisar como o Gênero Situado Edital da Guarda 

Municipal representa os atores sociais ali constituídos, em especial a instituição 

e os candidatos. A autora vale-se das propostas teórico-metodológicas de 

Norman Fairclough, Theo van Leeuwen e da Linguística Sistêmico-Funcional 

de M. A. K. Halliday. Gomes, referindo-se ao edital analisado, chega à 

conclusão de que “a representação do ator social instituição é ora encoberta, 

relegada a segundo plano, ora é explicitada, incluída com frequência por meio 

da funcionalização e desempenha um papel extremamente ativo em relação ao 

candidato” (GOMES, 2009, p. 147). A autora ainda salienta que “a única 

avaliação negativa no texto do edital ocorre com a representação dos 

candidatos, seja por Identificação física, seja por Somatização, portanto, ele 

nunca é relegado a segundo plano, mas personalizado como candidato” 

(GOMES, 2009, p.148). 

Novodvorski (2008) faz uma análise interpretativa de uma prática social 

recontextualizada: o modo como os atores sociais que participam nos discursos 

sobre a importância do ensino de espanhol no Brasil foram representados pela 

mídia. Os pressupostos teóricos adotados pelo autor são a ACD, a proposta de 

van Leeuwen (1996), os pontos básicos da Línguística Sistêmico-Funcional, tal 

como desenvolvida por Halliday e Mathiessen (2004), e o programa WordSmith 

Tools® como ferramenta para triagem e coleta de dados. O corpus de análise 

construído por Novodvorski é formado por notícias jornalísticas on-line, 

publicadas no Brasil, na Espanha e na Argentina, num período entre 1998 e 

2007. O autor observa que as análises apontam para uma escassez no que diz 
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respeito à representação da América Latina e do MERCOSUL no material 

coletado, embora seja apontada como uma das principais causas da 

necessidade do ensino do espanhol no Brasil. Já da Espanha, houve uma 

elevada representação, aludindo, pois, a um entusiasmo por parte do país que  

não faz parte do MERCOSUL nem da integração latino-americana a respeito do 

tema. Os resultados revelaram também a representação por meio de 

anacronismos e simbolismos, evocando o discurso imperialista do passado e 

revelando os reais interesses políticos e econômicos, sob a égide do discurso 

de integração social. Nas palavras de Novodvorski (2008, p. 8), “o momento 

atual de mudança discursiva no Brasil em torno do ensino de espanhol atende 

mais a interesses político-econômicos que culturais e de integração”. 

Cristiane Fuzer (2008) investiga como operadores do direito fazem a 

representação de atores sociais nos autos de um processo penal de um crime 

contra a vida no contexto brasileiro. A pesquisadora recorreu aos papéis da 

transitividade no nível da oração, baseada na Gramática Sistêmico-Funcional 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 1999 e 2004), e segundo as categorias 

sociossemânticas propostas por van Leeuwen (1996).Fuzer chega à seguinte 

conclusão, de acordo com as escolhas léxico-gramaticais associadas aos 

dados contextuais: “os autos do processo penal constituem um complexo 

sistema de gêneros, em que os operadores do direito administram, em vista de 

suas atividades e dos seus propósitos, as representações da realidade 

construída pela ré e suas testemunhas” (FUZER, 2008, p. 193). A autora 

assinala que as escolhas léxico-gramaticais feitas pelos operadores do direito 

permitiram observar que ocorre tanto a Inclusão quanto a Exclusão daqueles 

que representam. O estudo ainda mostrou que os recursos da língua são 

usados segundo interesses e propósitos do enunciador. “A Nominalização das 

atividades, por meio de substantivos processuais, é uma forma de 

representação recorrente para os operadores do direito nos textos analisados” 

(FUZER, 2008, p. 194).  

 

Maria Carmen Aires Gomes (2007) analisa o modo como as mulheres 

que ocupam cargos de destaque na política estão representadas em uma 
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reportagem.  A autora chega à conclusão que “as mulheres em cargos de 

destaque na política evidenciam vozes conflitantes sexistas” (GOMES, 2007, p. 

204). Gomes ainda comenta que  

 
tanto o evento quanto as mulheres representadas no texto são 
colocadas em segundo plano (...) as mulheres são ainda 
representadas através dos processos mentais e relacionais (...), isso 
implica que elas não detêm o controle de suas ações. Embora as 
mulheres ocupem cargos de poder e risco não são representadas 
como agentes de ações (GOMES, 2007, p. 205). 

 
 

Viviane S. Pinheiro e Célia Magalhães (2006) apresentam uma análise 

das representações dos atores sociais nas imagens e nas chamadas do layout 

das capas de duas edições da Revista Raça Brasil. Seu objetivo é investigar se 

houve mudanças nas representações desses atores nas capas das edições de 

novembro de 1996 a 2004. De acordo com as autoras, as escolhas pelas 

revistas mencionadas no artigo levam em consideração o fato de o mês de 

novembro ser tido como o mês da consciência negra no Brasil (a partir de 

1995). A edição de 1996 é a primeira revista e a edição de 2004 poderia indicar 

mudança discursiva em relação à questão racial ao longo dos anos. Para 

analisar as imagens de como foram representados os atores sociais das capas 

dessas revistas, as autoras utilizaram Kress e van Leeuwen (1996); para 

estudar a linguagem verbal das chamadas no layout das capas, Pinheiro e 

Magalhães recorreram a van Leeuwen (1996). As autoras asseveram que “o 

layout dessas capas apresentam construções e/ou representações distintas e 

conflitantes das participantes representadas e que a revista parece se dirigir a 

leitores também distintos, ao longo de um eixo temporal de oito anos” 

(PINHEIRO; MAGALHÃES, 2006, p. 511). 

No contexto internacional, Neyla Graciela Pardo Abril (2005) utiliza o 

referencial de Theo van Leeuwen no artigo “Representación de los actores 

armados em conflicto em la prensa colombiana”. A autora enfatiza que, na 

atualidade, a importância da reflexão dos meios de comunicação é fundamental 

para compreender o seu papel dentro da construção da realidade social. De 

acordo com Pardo Abril, a relevância dada a esse assunto é em função de 

observar até que ponto os meios de comunicação modelam o comportamento e 
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a construção do significado sobre o social. Nesse sentido, a estudiosa observa 

ser proeminente: 

 
analisar, de forma crítica, o conjunto de representações que os meios 
elaboram sobre a realidade, para identificar não somente a 
coincidência dos acontecimentos com o que de fato sucede, mas 

também a existência de mecanismos de orientação do pensamento
9 

(PARDO ABRIL, 2005, p. 168) 

 

A estudiosa analisa como estão representados os atores armados do 

conflito colombiano na imprensa escrita dos jornais El Espectador, El Tiempo, 

El país e El Heraldo, compreendendo o período de 1997 a 2003. Ela salienta 

que a Nomeação constitui um recurso linguístico fundamental para explicitar as 

maneiras como se representam os atores sociais no discurso, especificamente 

na imprensa. Pardo Abril (2005, p. 195-196) assevera que:  

 

as formas de nomear seja mediante nome próprio ou pelo uso de 
nomes comuns, desempenham não somente a função cognitiva de 
nomear, afirmar ou manter a individualidade, ou de associar um nome 
a um conceito para os nomes comuns, mas  em determinados usos 
contribui de maneira pontual para ocultar identidades, para criar 
novas, apagar limites conceituais entre grupos e setores associados e 
dissociados, e enfim para construir uma maneira de representar a 
realidade social

10
. 

 

Irene Theiner (s.d.), em sua análise “La Representación de los actores 

sociales en el discurso político”, analisa o papel desempenhado pelo discurso 

no fenômeno peronista, que tanto peso teve e continua tendo na Argentina. 

Sua análise baseia-se na representação dos atores sociais e no inventário 

sociossemântico de van Leeuwen. A autora salienta que, durante o percurso do 

trabalho, surgiu a necessidade de reservar um espaço à categoria da 

“sobredeterminação temporal e simbólica”, uma vez que se refere não apenas 

aos atores sociais, como também às práticas sociais. De acordo com Theiner 
                                                 
9
 Tradução de: “analizar, em forma crítica, el conjunto de representaciones que los médios 

elaboram sobre la realidad para identificar no sólo la coincidencia de los acontecimentos com lo 
que em efecto suced, sino la existência de mecanismos de orientación del pensamiento”. 
10

 Tradução de: “las formas de nominar ya sea mediante nombre propio o el uso de nombres 

comunes desempeña no sólo la función cognitiva de nombrar, afirmar o mantener la 
individualidad, o de asociar el nombre a un concepto para los nombres comunes, sino que en 
determinados usos contribuye de manera puntual a ocultar identidades, a crear nuevas, a 
borrar límites conceptuales entre grupos o sectores asociados o disociados, y en últimas a 
construir una manera de representar la realidad social”. 
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(s.d., p. 263), a produção discursiva de Juan Domingo Perón (1895-1974) 

segue suscitando um grande interesse entre os estudiosos argentinos. O 

trabalho dela centrou-se em três discursos fundamentais de Perón, abarcando 

uns trinta anos, que vão desde 17 de outubro de 1945 à sua morte em 1974. A 

autora chega à seguinte conclusão: “associações, dissociações e 

sobredeterminações criam uma imagem movediça – quando não sem foco – 

dos atores sociais representados” (THEINER, s.d, p. 277). Ela ainda salienta 

que, de forma alguma, pretende que somente a ACD possa explicar por que 

um ator social chega a ocupar uma posição hegemônica, e observa que: 

  

os resultados que se podem obter com suas ferramentas brindam 
valiosas contribuições em comum com trabalhos de linguistas, 
semiólogos, historiadores, sociólogos e psicólogos sociais em busca 
do sentido das práticas sociais no curso da história (THEINER, s.d., 
p. 277-278). 

 

 

2.8 Procedimentos Metodológicos de análise da representação das 

religiões afro-brasileiras umbanda e candomblé 

 

O objetivo desta seção é apresentar uma descrição do corpus linguístico 

e da metodologia adotada. Esse procedimento descritivo registra uma breve 

apresentação da revista Caros Amigos e de seus fascículos três e nove. 

Objetiva-se estabelecer relações entre as representações analisadas sobre as 

religiões afro-brasileiras e a história de questões que envolvem as práticas 

religiosas dos adeptos da umbanda e do candomblé, para uma melhor 

compreensão de como essas religiões de matriz africana estão representadas 

linguisticamente nesse veículo midiático.  Ao conectar teoria e método, procura-

se demonstrar como estes textos foram investidos de aspectos ligados a 

formações ideológicas que norteiam a sociedade e perpassam a cultura 

brasileira.  

A revista Caros Amigos publicou dezesseis fascículos sobre a história do 

negro no Brasil, que trazem informações e reflexões a respeito do papel do 

mesmo na sociedade brasileira. Para a concretização do presente trabalho, 

serão analisados os fascículos três e nove, conforme já mencionado, que têm 
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como título Muitas religiões I e Muitas religiões II. O primeiro foi publicado no 

dia 15 de junho de 2009, na coletânea “Os negros - As muitas religiões I”; o 

segundo, em 15 de agosto de 2009, na coletânea “Os negros - As muitas 

religiões II”. O fascículo doze não foi analisado porque nele as palavras 

umbanda e candomblé são pouco frequentes em relação aos outros dois, 

tirando-lhe a representatividade em relação ao uso dos itens.  

No fascículo doze foram retratados assuntos como: entrevista com 

Kabengele Munanga11, reportagem a respeito dos santos negros, padre 

Toninho12, a diversidade religiosa, Maria Padilha13, Solano Trindade14, os 

negros evangélicos, entrevista com Marco Davi de Oliveira15, reportagem a 

respeito de Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz16 e anúncios dos próximos 

fascículos que seriam publicados pela revista. 

O fascículo três é composto pelas seguintes reportagens: a respeito do 

que é feita a religiosidade afro; sobre Pierre Verger17 e Zélio Fernandino de 

Moraes18; entrevista com pai Rubens Saraceni19; matéria de arte do quadro “A 

negra”, de Tarsila do Amaral20; reportagem de Jorge da Capadócia21; história 

em quadrinhos da Revolta da Chibata; perfil de Milton Santos22; matéria sobre 

                                                 
11

 Antropólogo, professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
USP. 

12
  Antônio Aparecido dos Santos: Pároco da Igreja Nossa Senhora Achiropita, no bairro do 

Bexiga, São Paulo. 
13

 Entidade da umbanda. É um espírito feminino correspondente a exu. Para mais informações 
sobre o assunto pesquisar em Meyer (2003). 

14
 Francisco Solano Trindade. Poeta, ativista da cultura afro-brasileira. Ele passou de 

evangélico a macumbeiro. 
15

 Crítico do racismo evangélico e autor do livro “A religião mais negra do Brasil - Por que mais 
de oito milhões de negros são pentecostais”. 

16
 Conhecida como a santa dos franciscanos. Primeira negra a deixar escritos no Brasil. Rosa 

foi retratada apenas uma vez, em semelhança à santa negra Cecília, com uma pena na 
mão. Mas a tela foi destruída e não há registro visual de Rosa. 

17
 Antropólogo, nascido na França em 1902.  Na Bahia se tornou membro do candomblé e 

grande pesquisador da tradição religiosa. Dedicou meio século da vida à pesquisa de 
documentos e de campo no Brasil e na África. Trabalho principal: mostrar continuidades e 
descontinuidades entre o culto praticado na África e no Brasil. 

18
 Conta-se que a umbanda foi fundada por pai Zélio Fernandino de Moraes. 

19
 Rubens Saraceni dirige o Colégio de Umbanda Pai Benedito de Aruanda, fundado em 1999 

e localizado no bairro do Belém, em São Paulo. 
20

 Artista plástica da primeira fase do movimento modernista brasileiro. 
21

 São Jorge. No Brasil, é santo no catolicismo e sincretizado com Ogum na umbanda. Com 
sua espada, acreditam os umbandistas, Ogum abre caminho para os vencedores. 

22
  Advogado, geógrafo e humanista. 
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a arte da modernista Djanira; entrevista com Lúcia Helena23; hino da umbanda; 

o significado da umbanda em língua Banta; o significado de umbanda-jira e 

anúncios dos próximos fascículos da revista. 

O fascículo nove é composto pelas seguintes reportagens: sobre o 

candomblé; a respeito do Santo Daime24, Egum25, Solano Trindade26; 

reportagem perfil a respeito do reverendo metodista Antônio Olímpio 

Sant‟Ana27; Paulo Leminsk28;  João do Rio29; reportagem perfil de Carlos 

Merighella30; o Correio Paulistano e A Província31; Jorge da Silva32; comida de 

santo; a preferência de cada orixá; o que significa endoque em língua banto e 

anúncios dos próximos fascículos da revista. 

A perspectiva aqui assumida é a proposta de Theo van Leeuwen (1996), 

conforme foi explicitado no capítulo anterior, em seu trabalho sobre as formas 

verbais de representação de atores sociais, que constitui uma das abordagens 

da ACD. A análise sociossemântica proposta por este autor nos possibilitará 

demonstrar a linguagem como uma forma de prática social, sua realização 

linguística, estendendo-a a outros elementos construtores do texto e, 

principalmente, fortalecer a ideia de texto como um produto cultural.  

A Linguística de Corpus será utilizada para o tratamento do material de 

análise, uma vez que ele será preparado e sistematizado para uma 

manipulação com o programa WordSmith Tools® (WST). Esse programa é 

composto de ferramentas, utilitários, instrumentos e funções.  As ferramentas 

que oferece o programa são três: Word List, Concord e Key Words. Aqui, serão 

descritas apenas as duas primeiras, visto que fazem parte da metodologia de 

                                                 
23

 Lúcia Helena, 37 anos, dirige trabalhos de umbanda em sua casa. 
24

 O Santo Daime não será analisado em nossa pesquisa, visto que ele se relaciona mais 
estreitamente com a cultura ameríndia. 

25
 Espírito de pessoa morta, geralmente da família. 

26
 Solano Trindade: nascido no meio protestante, poeta negro, deixou a igreja para ingressar 

“em nome de Deus”, no Partido Comunista. 
27

 Formado em teologia pela Universidade Metodista em 1963. Sant‟Ana se considera um 
militante desde a juventude. Luta pelas causas sociais e principalmente raciais. 

28
 Paulo Leminsk (1944-1989), poeta, escritor, tradutor e professor brasileiro. 

29
 Repórter responsável pelo registro dos costumes cariocas na virada do século XIX para o 

século XX. 
30

 Carlos Merighella destacou-se como um dos maiores revolucionários da história do Brasil. 
Ele fez das grandes causas do povo brasileiro sua religião. 

31
 Dois jornais Paulistas do século XIX. 

32
  Autor do livro “Guia de Luta Contra a Intolerância Religiosa e o Racismo”.  
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trabalho desta dissertação. Na descrição da ferramenta WordList, Tony Berber 

Sardinha (2004, p. 91) afirma que se trata de um listador de palavras, que 

determina, simultaneamente, três listas: uma, ordenada alfabeticamente e 

identificada pela letra A entre parênteses; outra, classificada por ordem de 

frequência das palavras e identificada pela letra F, com a palavra mais 

frequente encabeçando a lista; e uma terceira, identificada pela letra S, em que 

aparecem as estatísticas relativas aos dados utilizados na produção da lista. 

Cada uma destas três listas é apresentada em uma janela diferente. Um dos 

recursos que esta ferramenta oferece é a contabilização de sentenças e 

parágrafos. 

A outra ferramenta que oferece o programa, e que foi utilizada nesta 

dissertação, é o Concord. Berber Sardinha (2004, p. 105) informa que seu 

emprego consiste na realização de concordâncias ou listas de ocorrências de 

itens lexicais escolhidos pelo pesquisador, conhecidas como palavra de busca 

ou nódulo, e podem ser formadas por uma ou mais palavras. A ferramenta 

investiga o nódulo centralizado: por exemplo, “candomblé”, acompanhado à 

esquerda e à direita por porções contínuas das palavras do texto original que 

compõe seu cotexto, determinado previamente pela dimensão do horizonte de 

concordância ou janela. Assim, configura o tipo de concordância mais comum, 

que é a Key Word in Context (KWIC), ou palavra chave no contexto (BERBER 

SARDINHA, 2004, p. 105-106). O autor assevera que as concordâncias são 

instrumentos reconhecidamente necessários no estudo da colocação e da 

padronização lexical e, dessa forma, é essencial na investigação de corpora 

(BERBER SARDINHA, 2004, p. 106-107). 

As listas de colocados (collocates) e a de agrupamentos lexicais 

(clusters) também são abordadas pelo autor. A primeira tem a função de listar 

palavras que ocorrem ao redor da palavra de busca, em posições 

determinadas. A segunda é uma lista de sequências fixas de palavras 

recorrentes na concordância, ou seja, são multipalavras extraídas da 

concordância.  

 Os dados, em um primeiro momento, serão levantados e triados por 

meio das ferramentas fornecidas pela Linguística de Corpus com esse 
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programa, o qual possibilitará verificar quais das religiões afro-brasileiras, em 

porcentagem de ocorrências, são mais citadas nos fascículos. Permitirá, 

também, ver a recorrência dos grupos nominais formados a partir dos nódulos 

“umbanda” e “candomblé”, que serão mais Incluídos ou Excluídos, e aqueles 

que estiverem mais Ativados ou Apassivados no corpus em geral. 

O WordList foi fundamental para que se conhecessem quais palavras 

são frequentes e quais são raras. Essa ferramenta possibilitou verificar, em 

porcentagem de ocorrências, as religiões que são mais citadas na revista. A 

palavra “candomblé”, por exemplo, apareceu vinte e oito vezes, contabilizando 

17% do corpus, a umbanda, trinta e nove vezes, contabilizando 21% em 

relação à média dos usos frequentes de palavras usadas nos fascículos três e 

nove.  

A ferramenta Concord nos possibilitou fazer a listagem de ocorrências 

dos nódulos “umbanda” e “candomblé”, no sentido de alinhar as concordâncias, 

agrupando, à esquerda e à direita, palavras do texto original, acompanhadas de 

palavras que aparecem próximas desses nódulos. Também cabe assinalar a 

utilização da lista de colocados, a fim de levantar os termos mais próximos e 

recorrentes que ocorrem ao redor das palavras “umbanda” e “candomblé” em 

posições determinadas, como também a lista de agrupamentos lexicais no 

intuito de observar se há certos itens lexicais que são fixos e recorrentes na 

concordância. É relevante observar que não houve agrupamentos lexicais com 

o nódulo “umbanda”, pois o WordSmith trabalha com frequência e 

probabilidade, sendo estas dependentes de número.  

 A triagem foi realizada da seguinte maneira: i) tabela de frequência em 

ordem alfabética; ii) concordâncias da palavra “candomblé”; iii) colocados da 

palavra “candomblé”; iv) lista de agrupamentos lexicais da palavra “candomblé”; 

vi) concordâncias da palavra “umbanda”; vii) colocados da palavra “umbanda”.  

A partir desses passos metodológicos, analisamos como as religiões 

afro-brasileiras umbanda e candomblé estão representadas nos fascículos e as 

questões socioculturais que perpassam essa representação. 
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2.9 Sobre a revista Caros Amigos  

 

Segundo informações disponíveis na seção “Quem somos”, do site da 

revista Caros Amigos33, apresenta-se como responsável pela revista um grupo 

de amigos que incluía jornalistas, publicitários, profissionais liberais, 

profissionais da comunicação. Entre eles estavam: Roberto Freire, José Carlos 

Marão, Alberto Dines, Juca Kfouri, Frederico Vasconcellos, Adriana Cury, João 

de Barros, João Noro, José Trajano, Oscar Colucci, Sergio Pinto de Almeida, 

Colibri e Jorge Brolio. A revista é apresentada sob a liderança de Sérgio de 

Souza, e esse grupo discutia como criar um veículo que se contrapusesse ao 

jornalismo predominante, buscavam um conteúdo mais questionador, mais 

crítico e progressista. 

Em termos de responsabilidade social, apresenta-se como uma 

referência de publicação contra-hegemônica, alternativa e de reflexão crítica do 

pensamento neoliberal. A revista procura praticar um jornalismo independente, 

crítico e comprometido com a transformação da sociedade brasileira. 

De orientação editorial esquerdista34, é publicada desde abril de 1997 

pela Editora Casa Amarela, cujos textos apresentam-se com enunciados 

claramente opinativos. A fórmula editorial da revista consiste na publicação de 

entrevistas com alguma personalidade de destaque, artigos de pensadores 

representativos da esquerda, reportagens investigativas, charges, ilustrações, 

além da opinião dos leitores. 

Os fascículos sobre a história dos negros são compostos de relatos, 

entrevistas, histórias de pessoas como Pierre Verger, Milton Santos, Jorge da 

Silva (autor do livro Guia de Luta Contra a Intolerância Religiosa e o Racismo), 

Carlos Merighella, o repórter e cronista João do Rio, Agostinho José Pereira, o 

reverendo Metodista Antônio Olímpio Sant‟Ana, Paulo Leminski, dentre outros. 
                                                 
33

  Informações disponíveis no site <http://www.carosamigos.com.br>. 
34

  Foi tomada com orientação editorial esquerdista pela própria revista. 
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Os fascículos apresentam entrevistas com os adeptos de religiões de 

matriz africana, como também publicam fatos noticiados nas imprensas do 

século XIX, dentre elas o Correio Paulistano e A Província de São Paulo, dois 

jornais da elite paulistana que demonstravam preconceito nas notícias relativas 

às manifestações religiosas afro-brasileiras. Outro fato muito interessante 

relatado pela revista foi a respeito do quadro “Cristo de Cor, Procura-se”, da 

modernista Djanira. Nesta obra, a pintora queria chamar a atenção do público 

para a forma como a visão católica distorcia a história.  

Por fim, acredita-se que a análise da representação das religiões       

afro-brasileiras neste veículo midiático possa levar a inúmeros processos de 

significação em busca de um quadro de análise que suscite questionamentos 

acerca do contexto sociocultural em que se insere. Espera-se que, através 

dessa realidade social, possa-se compreender como os discursos 

materializados nos textos podem desafiar, gerar tensão e provocar uma 

possível transformação nos vários tipos de relações sociais e religiosas.  
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CAPÍTULO 3. Análise e discussão dos dados 
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3.1 Introdução 

 

Este capítulo contempla a análise35 e a discussão dos dados mediante 

as categorias sociossemânticas propostas por van Leeuwen (1996) e suas 

diferentes realizações linguísticas no corpus. Após a análise feita por meio das 

categorias, são tratados diversos aspectos peculiares da representação das 

religiões afro-brasileiras candomblé e umbanda. 

 

 

3.2 A representação dos atores sociais no corpus 

 

De acordo com o que foi descrito no capítulo 2, mediante a aplicação da 

ferramenta Concord, do programa WST, pelo método de busca de cada um dos 

denominadores comuns, foi observado um total de 67 ocorrências dos nódulos 

“umbanda” e “candomblé”, nos fascículos em análise. O Quadro 1 ilustra a 

quantidade de vezes que cada ator social foi representado no material. 

 

Quadro 1: Representação dos atores sociais no corpus 

Atores sociais Número de ocorrências 

Umbanda 39 

Candomblé 28 

 

  O gráfico 1 esboça, quantitativamente, a proporção em que os atores 

sociais analisados tiveram sua representação dividida no corpus. O total de 

ocorrências observadas de cada um dos denominadores comuns gerou a 

porcentagem indicada. Os dados são decorrentes das quantidades apontadas 

                                                 
35

  A análise completa do corpus encontra-se em tabelas disponíveis no anexo 1 deste 
trabalho. Algumas amostras dessas análises foram inseridas no capítulo 3. 
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no quadro acima. 

 

21%

17%

Gráfico 1

umbanda

candomblé

 

 

O denominador mais representado no corpus, composto pela totalidade 

dos fascículos analisados, foi a “umbanda”, representada com 21% do total das 

ocorrências de palavras distribuídas entre os dois grupos de atores sociais. Em 

segundo lugar, o “candomblé” foi representado com 17% do total. 

O Quadro 2 apresenta as formas mais recorrentes de representação36 

pelo recurso da lista de colocados, sob o denominador “candomblé”, em 

número de ocorrências: 

 

Quadro 2:  Lista de colocados com o denominador “candomblé” 

Denominador Total Esquerda Direita 

Candomblé 28 0 0 

Terreiros 5 5 0 

Umbanda 5 3 2 

 

Na lista de colocados com o denominador “candomblé”, foi possível 

observar o número total de ocorrências desse nódulo no corpus e as palavras 

de conteúdo mais próximo e recorrentes na representação, ao redor do nódulo, 

em posições determinadas. Dessa forma, apareceu a palavra “terreiros” num 

total de 5 vezes ao lado esquerdo do nódulo. Não houve ocorrências com essa 

                                                 
36

   Nesta dissertação serão observados apenas os itens lexicais. 
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palavra no seu lado direito. Já o nódulo “umbanda” apareceu num total de 5 

vezes, sendo que essa palavra ocorreu 3 vezes à sua esquerda e 2 vezes à 

sua direita. 

O Quadro 3 traz os participantes e as formas mais recorrentes na 

representação da umbanda:  

 

Quadro 3: Lista de colocados com o denominador “umbanda” 

Denominador Total Esquerda Direita 

Umbanda 39 0 0 

Candomblé 5 2 3 

Religiões 5 2 3 

 

Na lista de colocados com o denominador “umbanda”, foi possível 

observar um total de 39 ocorrências dessa palavra no corpus e as palavras de 

conteúdo mais próximo e recorrentes na representação, ao redor do nódulo, 

em posições determinadas. Por sua vez, a palavra “candomblé” apareceu 5 

vezes, sendo que nesse total foram 2 ocorrências à sua esquerda e 3 à sua 

direita. Já a palavra “religiões” apareceu 5 vezes, sendo que nesse total foram 

2 ocorrências à sua esquerda e 3 à direita. 

O Quadro 4 ilustra as formas mais frequentes na representação37  pelo 

recurso com os agrupamentos lexicais, identificada pelo denominador 

“candomblé”:  

 

Quadro 4:  Agrupamentos lexicais com o denominador “candomblé” 

Agrupamentos lexicais Frequência 

Terreiros de candomblé 5 

Com o candomblé 3 

O candomblé é 3 

 

Nos agrupamentos lexicais com o denominador “candomblé”, foi 

                                                 
37

 É importante destacar que não houve agrupamentos lexicais com o denominador 
“umbanda”, pois o WordSmith trabalha com frequência e probabilidade, sendo estas 
dependentes de número.  
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possível observar uma lista de sequências fixas de palavras que aparecem 

mais próximas desse nódulo, acompanhando-o à esquerda e à direita. Dessa 

forma, “terreiros de candomblé” apareceu com um total de 5 frequências, “com 

o candomblé” apareceu um total de 3 frequências e “O candomblé é” apareceu  

com um total de 3 frequências. 

 

 

3.3 A representação da Inclusão 

 

Esta seção aborda a Inclusão, em suas formas mais gerais de 

representação por Ativação ou Apassivação, e seus respectivos 

desdobramentos em categorias de análise mais específicas.  

Van Leeuwen (1996, p. 43) observa a importância de focar a atenção na 

forma como são atribuídos os diversos papéis aos atores sociais na 

representação, ou seja, quem é representado como agente e quem é como 

paciente, em função de uma determinada ação. De acordo com o autor, não há 

precisão de haver congruência entre os papéis gramaticais que lhe são 

concedidos na representação dos textos. Essas escolhas gramaticais, para 

Suzanne Eggins (2004), na ocasião de representar o ator social ou a 

instituição, não se encontram isentas dos próprios posicionamentos 

ideológicos, visto que o uso da linguagem serve, também, para codificar 

posições e valores particulares.  

Dessa maneira, o levantamento dos atores sociais que foram 

representados no texto tanto por Ativação quanto por Apassivação, e pelas 

demais formas específicas de representação dessas categorias no corpus, 

possibilitará analisar os interesses e propósitos dos fascículos, no momento em 

que se ocupavam de abordar a história do negro no Brasil, em especial, sobre 

as religiões afro-brasileiras umbanda e candomblé. 

  Em primeiro lugar, será verificada a Ativação do candomblé no objeto de 

estudo. Em seguida, sua Apassivação, em função das subcategorias de 

Sujeição e de Beneficiação. Em seguida, será abordada a Ativação da 

umbanda no corpus e, por último, sua Apassivação. Tanto nas ocorrências de 
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Ativação quanto nas de Apassivação, serão observadas as representações por 

Participação, Circunstanciação e Possessivação. 

 

 

3.4 A análise da Ativação do candomblé no corpus 

 

Somam 18 as representações observadas por Ativação com o 

denominador  “candomblé”, distribuídas em 5 ocorrências por Participação, 5 

por Circunstanciação e 8 por Possessivação. Os próximos fragmentos38 

ilustram as ocorrências enquanto Ativação.  

Estas análises compõem-se da seguinte maneira: (i) em cada quadro 

são apresentados de três a quatro exemplos acerca das categorias da 

representação dos atores sociais de acordo com as recorrências no corpus; (ii) 

logo abaixo dos exemplos são feitas as análises  e as questões socioculturais 

que perpassam a representação. 

 

 

3.4.1 A representação por Participação 

 

A Inclusão pode ocorrer por Participação quando os atores sociais são 

representados com papéis de agentes, ativos e dinâmicos em uma dada 

atividade. 

 

Exemplos: 

1. O candomblé é uma religião que se conservou no Brasil, certo? 
2.O candomblé brasileiro não é puro, mas sincrético de diversos 
cultos do Golfo da Guiné.     
3. O candomblé é a religião autêntica do negro brasileiro, certo?   
4. Se estamos dizendo que o negro só deve ter o candomblé como 
religião, não. 
23. A relação da umbanda com o candomblé é de religiões paralelas, 

fundamentadas nos mesmos valores, como o culto aos orixás. 

 
 

                                                 
38

  Vale lembrar que os fragmentos que se encontram nos exemplos seguem a numeração que 
os ordena na tabela do corpus da pesquisa, em anexo.  
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Nos exemplos listados acima, observa-se que o candomblé é 

representado através do processo relacional, quando o uso desse 

processo pode indicar um interesse em abordar sobre o que é o 

candomblé, para questionar se há semelhanças e/ou diferenças entre o 

candomblé brasileiro e o proveniente da África e se o candomblé brasileiro é 

uma religião ou uma religiosidade. Isso demonstra que a preocupação deste 

fascículo está em discorrer a respeito da participação do candomblé como uma 

religiosidade ativa na sociedade e para responder às possíveis perguntas que 

geram dúvidas em determinadas pessoas a respeito desse assunto. 

Percebemos, no fragmento 3, que o ator social candomblé também 

está representado através do processo relacional. Semanticamente, pode-

se pressupor a finalidade, por parte do fascículo, de colocar em cena o 

conceito que algumas pessoas possuem a respeito dos frequentadores do 

candomblé: “Somente quem é negro frequenta o candomblé?” e/ou “O negro, 

por ser negro, deve ter o candomblé como religião?” Com essa pergunta, o 

entrevistado desconstrói esse falso conceito e diz que o candomblé pode ser 

praticado tanto por negros quanto por não negros. Novamente, podemos 

perceber a participação do candomblé como um culto que pode ser praticado 

por todas as pessoas e não há a necessidade de as mesmas renunciarem às 

suas crenças.  

No excerto 4, o candomblé aparece representado ativamente para 

confirmar que o negro não deve ter somente o candomblé como religião. Essa 

religiosidade pode ser praticada por qualquer grupo social. Isso ressalta a 

Participação ativa do candomblé e tenta surtir um efeito positivo nos leitores da 

revista sobre os objetivos que norteiam essa religiosidade.  

Observamos, no fragmento 2, que a Participação do candomblé 

representa a origem dessa religiosidade, ressaltando seus traços históricos.  

No fragmento 23, o candomblé é representado por meio do processo 

relacional.   O uso desse processo pode representar um interesse em 

construir o candomblé a partir dos rituais religiosos que fazem parte de 

suas celebrações e da relação do mesmo com a umbanda, como religiões 

que possuem a mesma herança cultural, em termos das atividades que 
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eles realizam em suas celebrações: o culto aos orixás. 

Nos exemplos listados acima, as formas de representação parecem 

querer mostrar que o propósito das mesmas é o de transformar algo não 

familiar, desconhecido pelo leitor, em familiar. Ou seja, é informar o leitor de 

algo que até então era estranho e/ou desconhecido por ele de acordo com a 

sua cultura: O que é o candomblé? Quais são as crenças e os rituais religiosos 

que norteiam essa religião? 

 

 

3.4.2 A representação por Circunstanciação 

 

A Circunstanciação é realizada por meio de circunstâncias 

preposicionais e são introduzidas pelas preposições “de”, “para”. Sua 

realização linguística também pode ocorrer pelo agente da passiva. 

 Novodvorski (2008, p. 231) observa que, do ponto de vista crítico, essas 

formas de representação de participantes como circunstâncias não deixam de 

ser um recurso gramatical de encobrimento da agência. Isso demonstra, 

ademais, que os textos em que o candomblé foi incluído, as escolhas lexicais 

feitas pelo produtor desses textos enfatizaram tanto as pessoas que foram 

responsáveis pela afirmação do candomblé no Brasil, quanto as que lutaram 

contra os preconceitos e discriminação para com essa religiosidade. Relatou, 

ainda, sobre a imprensa do século XIX e indivíduos que publicaram 

reportagens preconceituosas a respeito do candomblé. Contudo, torna-se 

necessário refletir o porquê de o candomblé ser representado dessa forma 

nesse veículo midiático e analisar se esses fascículos apontam para uma 

representação que pode ser considerada desfavorável e/ou favorável para o 

candomblé, quando comparada à da umbanda. 

 

Exemplos: 

 

6. Aqui no Brasil, as famílias formam os centros, trazem os amigos, 
médiuns, formam um agrupamento familiar, que depois agrega outros. 
É assim na Umbanda e no Candomblé. 
13. A leitura dos depoimentos evidencia as características marcantes 
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de Mãe senhora. Mas, assim como no candomblé, nem tudo é dito na 
biografia. 
21. Assim, muitos médiuns, ao sair da tenda de Zélio para fundar 
suas próprias tendas, enriqueceram os rituais com elementos do 
candomblé, como os atabaques, as palmas e as oferendas.  
19. Zélio: Aqueles que procuravam maior liberdade, ou que não eram 
aceitos, ou não se adaptaram em outras religiões por algum motivo, 
procuraram a tenda. Provinham majoritariamente do candomblé ou do 
Kardecismo.  

 

Em 6, o candomblé  é representado Ativado por Circunstanciação. 

Nessa representação, as pessoas que fazem parte do candomblé “formam 

centros e agrupamentos familiares, trazem amigos e médiuns”. Ocorre ainda a 

Funcionalização, quando o ator social é representado através das atividades 

que são desenvolvidas pelos seus seguidores. O discurso deixa pressuposto, a 

partir das escolhas do entrevistado, que os itens lexicais “famílias”, “amigos”, 

“casas” nos remetem a um cenário de afetividade e aconchego, e a escolha 

dessas palavras pode despertar no leitor um novo olhar para com o candomblé.  

No excerto 13, o ator social é ativado em uma circunstância em que são  

abordados os atributos que são marcantes em Mãe Senhora. O candomblé, 

nessa passagem, é representado como uma religiosidade que foi pouco falada 

na biografia de Mãe Senhora. O uso desse processo pode sugerir interesse em 

abordar sobre o que é o candomblé, suas características, seus elementos 

religiosos, a partir das histórias de pessoas responsáveis pela afirmação dessa 

religiosidade no Brasil. 

Já no exemplo 21, o participante “candomblé” é representado por meio 

de elementos que fazem parte de suas celebrações: atabaques, palmas e 

oferendas. Nessa passagem, a ocorrência linguística é realizada por meio de 

uma circunstância de instrumento. 

A partir dos relatos acima, essas formas de representação parecem 

querer mostrar tanto uma das principais responsáveis pela inserção do 

candomblé no Brasil, como as diferentes e diversificadas raízes das 

identidades dos distintos grupos que constituem o povo brasileiro. 

Em 19, o candomblé é ativado por Circunstanciação em uma reportagem 

perfil sobre Pai Zélio, considerado o fundador da umbanda. Nessa passagem, o 

candomblé é representado por ser uma religião na qual as pessoas que não se 
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adaptavam a ela, por algum motivo, procuravam a tenda de Pai Zélio. A 

ocorrência linguística nesse exemplo deu-se pelo processo “provinham”, uma 

vez que o termo “do candomblé” indica lugar, por estar ligada a essa palavra. 

Na próxima seção, é abordada a outra forma de representação dos 

atores sociais: por Possessivação. De acordo com van Leeuwen (1996, p. 44), 

“em comparação com a Participação, esta (a Possessivação), encobre a 

agência, transformando-a em posse de um processo que, em si mesmo, já foi 

transformado em coisa”39. 

 

 

3.4.3 A representação por Possessivação 

 

7. Isso mostra uma característica da religiosidade africana do 
candomblé: não se mistura com outras crenças, mas as acolhe. 
8. O que tem em comum terreiros de candomblé e quilombos 
contemporâneos? São territórios negros, base física de sua cultura, 
ciência e arte. 
9. Egum - “Essa festa nada tem a ver com orixás ou com o comum do 

candomblé”. 

 

No exemplo 9, o candomblé é Ativado por Possessivação, em um 

discurso em que se fala sobre egum, um ritual religioso de origem africana. 

Nessa passagem, o ator social é representado como uma religiosidade que se 

difere das celebrações dos eguns. A ocorrência linguística, nesse excerto, deu-

se por meio de um pós-modificador indicativo de posse “do”. 

No exemplo 7, o candomblé encontra-se ativado por Possessivação, 

sendo realizado, linguisticamente, por um pós-modificador indicativo de posse, 

que ativa “religiosidade africana”. O assunto principal é discorrer a respeito dos 

atributos que fazem parte da crença e dos rituais religiosos do candomblé. 

Ocorre ainda a Identificação por Classificação, quando os atores sociais são 

representados de acordo com aquilo que eles, inevitavelmente, são: “não se 

misturam com outras crenças, mas as acolhe”. Semanticamente, pode-se 

pressupor, a partir desse exemplo, que o entrevistado expõe a crença do 

                                                 
39

  Tradução de: “By comparison to participation this backgrounds agency, changing it into the 
„possession‟ of a process which has itself been transformed into a thing”. 
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candomblé, como também afirma que pessoas de diferentes religiões, crenças, 

culturas podem frequentá-lo que serão bem recebidas. 

Observamos, no exemplo 8, que o nódulo candomblé é representado 

pela Possessivação, e sua realização linguística deu-se por um pós-

modificador indicativo de posse que ativa “terreiros”. A entrevista retrata as 

semelhanças que há entre os terreiros de candomblé e quilombos 

contemporâneos.  Assim, o candomblé é ativado por ser um terreiro, templos 

em que ocorrem as cerimônias dessa religiosidade. Nesse excerto, o assunto 

principal é retratar as características peculiares do candomblé.  

 

24.   Mãe Senhora foi iniciada muito cedo no culto aos orixás, aos 
sete anos de idade, fato raro. Outra exceção: ter recebido, 
imediatamente após a iniciação, os objetos religiosos das suas 
ancestrais, fundadoras dos primeiros terreiros de candomblé da 
Bahia, ou seja, a tesoura, a navalha para a raspagem da cabeça e a 
faca para o sacrifício de animais. 
27. Além da manifesta má vontade de João do Rio, ele arruma um 
informante pouco confiável para conduzi-lo aos terreiros de 
candomblé situados na chamada Pequena África, região do centro 
antigo do Rio de Janeiro, moradia de negros alforriados e vindos de 
outros estados, como a Bahia. 
28. Anota também as visitas de acanhadas ricaças aos terreiros de 

candomblé.  

 

Em 24, o ator social é representado em uma reportagem na qual mãe 

Senhora recebe de suas ancestrais os objetos religiosos que fazem parte do 

candomblé. Nessa passagem, o ator social tanto é ativado e representado 

através desses objetos que compõem seus ritos religiosos, como por meio de 

um terreiro, templo, lugar em que ocorrem as cerimônias. A realização 

linguística desse exemplo deu-se por um pós-modificador indicativo de posse 

que ativa “terreiros”. O uso desse processo pode representar um interesse em 

abordar sobre o que é o candomblé, o lugar onde acontecem seus rituais 

religiosos, suas características, seus elementos religiosos, a partir das histórias 

de pessoas responsáveis pela afirmação dessa religiosidade no Brasil. 

No exemplo 27, o candomblé é ativado e representado por ser um 

terreiro, um lugar onde moravam negros alforriados e um local onde o repórter 

João do Rio conseguiu um informante que não era confiável para levá-lo até 

essa região. A ocorrência linguística dessa passagem ocorreu por um           
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pós-modificador indicativo de posse que ativa “terreiros”. 

No excerto 28, a ocorrência da Possessivação é realizada por um      

pós-modificador que indica posse e ativa “terreiros”. O terreiro de candomblé 

é representado, então, como um lugar que recebe visitas de acanhadas 

ricaças. Cabe salientar que a escolha do adjetivo “acanhadas” é feita em uma 

situação em que o repórter discorre sobre as mulheres ricas que iam aos 

terreiros de candomblé e se escondiam por detrás de seus véus, tampando os 

seus rostos para que ninguém as reconhecesse. O repórter João do Rio foi um 

homem que não se interessou por conhecer e compreender a mitologia 

africana, a hierarquia religiosa, os rituais do candomblé. Ele publicou 

reportagens preconceituosas a respeito do candomblé na virada do século XIX 

para o século XX.  

 Essa forma de representação é um convite e um desafio que talvez 

possa levar os leitores a pensarem a problemática da convivência com a 

diversidade e as manifestações de discriminação que permeiam a 

contemporaneidade. “Estas decorrem de uma educação eurocêntrica e que 

podemos, em decorrência dela, reproduzir consciente ou inconscientemente os 

preconceitos que permeiam a nossa sociedade”, é o que afirma Munanga 

(2008, p. 11). 

 

25. Pai Rubens Saraceni: Os chefes e as chefas de terreiros de 
Candomblé e Umbanda não são apenas sacerdotes que falam de 
Deus, mas também orientadores das pessoas, harmonizadores dos 
choques, direcionadores da religiosidade, uma coisa bem abrangente, 
eles entram na vida social. 
5. O presidente do conselho, historiador emérito, encaminha contra: 
[ele] não vê como um terreiro de candomblé, com todo o respeito, 
constitua um bem histórico ou cultural; 

 

Em 25, pai Rubens Saraceni fala, em uma entrevista, sobre os chefes e 

as chefas dos terreiros de candomblé. O participante se encontra representado 

por meio da Possessivação, como um pós-modificador de “terreiros”. Nessa 

representação, as escolhas do entrevistado parecem querer comunicar e 

informar quem são e o que fazem os chefes e as chefas dos terreiros de 

candomblé. O uso desse processo pode representar um interesse de construir 

os chefes, as chefas, pais de santo, dentre outros seguidores, a partir de seus 
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vários predicados, descrevendo o que eles fazem em suas cerimônias e, 

principalmente, que eles são sacerdotes que falam de Deus. Cabe ainda 

destacar o uso da palavra “sacerdote”, visto que diz respeito ao encarregado 

dos rituais religiosos. Assim como os padres, pastores, por exemplo, que em 

certas tradições culturais são considerados pessoas que falam de Deus em 

seus rituais religiosos, os chefes dos terreiros de candomblé são os 

responsáveis pelas cerimônias religiosas e também são pessoas que falam 

sobre Deus.  

No exemplo 5, “terreiro de candomblé” é ator do processo material 

“constitua”, que faz com que a expressão em análise seja ativada. Nesse 

exemplo, ocorre, ainda, a Possessivação, realizada por um pós-modificador 

indicativo de posse. Entretanto, a estrutura hipotática de que essa expressão 

faz parte - “como um terreiro de candomblé, com todo o respeito, constitua um 

bem histórico ou cultural” (que a gramática tradicional chama de oração 

subordinada substantiva objetiva direta) - é passiva, pois complementa o 

processo mental “vê”, polarizado negativamente (“não vê”). Em resumo, 

percebem-se duas realizações linguísticas ambivalentes estruturalmente, pois 

a estrutura hipotática, como um todo, é passiva, já que é “objeto direto”. Dentro 

dela, entretanto, “terreiro de candomblé” é sujeito de um verbo na voz ativa - 

“constitua” -, o que pode estar relacionado a problemas sociais e culturais 

quanto à aceitação do candomblé em nossa sociedade. 

 

 

3.4.4 A Apassivação por Beneficiação 

 

Exemplos: 

 

11. Das principais responsáveis pela afirmação do candomblé como 
legítima manifestação cultural e pela atração de adeptos influentes à 
comunidade religiosa, Mãe Senhora abriu a porta do terreiro à 
intelectualidade.   
10. Publicado no centenário de nascimento de mãe Senhora, em 
2000, a obra fixa a trajetória da líder religiosa, cuja importância para o 
candomblé não precisaria de livro algum para ser histórica; 
17. A umbanda deve ao Candomblé a preservação dessas entidades 

divinas que herdamos. 
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No fragmento 11, o ator social “candomblé” é representado por 

Beneficiação, pois se beneficia positivamente ao ser considerado uma legítima 

manifestação cultural. O candomblé está sendo representado como uma 

legítima manifestação cultural, na qual Mãe Senhora foi a responsável pela 

ação.  

No exemplo 10, o candomblé está representado através da Apassivação 

por Beneficiação, pois esse ator social se beneficia por ser uma religião em que 

mãe Senhora foi uma das principais responsáveis pela sua inserção em 

Salvador. Afirma-se, pois, que mãe Senhora é tão importante para o candomblé 

que não precisaria de nenhuma obra para confirmar sua historicidade. 

 No terceiro exemplo, o candomblé se beneficia por ser uma das religiões 

responsáveis pela formação da tradição da chamada cultura afro-brasileira.  

Dessa forma, a umbanda herdou do candomblé as raízes que elas têm em 

comum: entidades divinas. O ator social é representado, assim, como 

beneficiário da ação de “dever”. 

 

12. Em Salvador, Verger se encanta com a cidade de negros e, mais 
ainda, com o candomblé.  
15. Pierre Verger - Apesar da dedicação e inserção no culto, tinha 

relação apenas ritual com o candomblé. 

 

No exemplo 12, Verger está representado como experienciador no 

processo mental de estar “encantado” com o candomblé. Já o ator social 

candomblé está representado como fenômeno, por ter se beneficiado 

positivamente desse sentimento de Verger. 

No excerto 15, o candomblé está representado através da Inclusão por 

Apassivação Beneficiação, pois é beneficiado com a relação ritualística que 

Verger tem com ele. 

O discurso deixa pressuposto, a partir do que foi relatado acima a 

respeito de Pierre Verger, como esse antropólogo, vindo de outro país, 

conheceu e valorizou feições étnico, histórico e culturais da nossa sociedade e, 

principalmente, teve uma atitude respeitosa para com o candomblé, que é uma 

religiosidade que faz parte da história e da cultura dos brasileiros descendentes 



 

77 

 

de africanos. 

 

 

3.4.5 A Apassivação por Sujeição 

 

Os fascículos representaram o ator social candomblé em 7 ocorrências 

de Inclusão por Apassivação-Sujeição, sendo 4 por Possessivação e 3 por 

Participação. Não houve ocorrência por Circunstanciação. Os exemplos abaixo 

ilustram as ocorrências com o ator social candomblé enquanto Apassivação. 

 

Exemplos: 

 

18. Pessoas jogam - em frente dos centros de Umbanda, Espíritas e 
Candomblé - óleo, sal grosso, pedras no telhado durante os cultos. 
Chamam as pessoas que moram ali de macumbeiros, feiticeiros, 
adoradores do demônio. 
20. Padres agrediam verbalmente os cultos aos orixás, ao 
Candomblé, à Umbanda, como religiões pagãs, do demônio, 
atrasadas, animistas. 
24. Senhora foi iniciada muito cedo no culto aos orixás, aos sete anos 
de idade, fato raro. Outra exceção: ter recebido, imediatamente após 
a iniciação, os objetos religiosos das suas ancestrais, fundadoras dos 
primeiros terreiros de candomblé da Bahia, ou seja, a tesoura, a 
navalha para a raspagem da cabeça e a faca para o sacrifício de 
animais. 

 
 

No primeiro fragmento, pode-se perceber que as pessoas estão 

representadas como atores no processo material de jogar óleo, sal grosso, em 

frente dos centros de candomblé. Dessa forma, o candomblé está representado 

por Apassivação, por ser recebedor do processo material “jogar”.  Ainda nesse 

fragmento, há Possessivação dentro de uma circunstância. Assim, diz-se que 

ocorre a Circunstanciação quando se representa o ator social através de uma 

circunstância de lugar: centros de candomblé. E ocorre a Possessivação, pois 

aparece o possessivo como um pós-modificador de “centros”, indicando que 

são nos centros de candomblé, umbanda, e não em outros centros, que as 

pessoas jogam óleo, sal grosso, etc.  

Pressupõe-se, então, que o entrevistado afirma, em forma de denúncia, 
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que ainda há certos fanáticos religiosos que invadem os centros de candomblé 

e umbanda.  

No terceiro exemplo, o entrevistado estabelece a identidade do ator 

social para o qual ele se dirige: padres da igreja católica. Os padres estão 

representados por Ativação e participam como atores no processo material de 

“reagir” e “agredir”. Já o candomblé é representado por Apassivação, por ser o 

recebedor dessas reações e agressões. 

No fragmento 24, as ancestrais de mãe Senhora estão sendo 

representadas como atores no processo de “fundar” os primeiros terreiros de 

candomblé na Bahia. Estes estão apassivados por serem os recebedores de 

“fundadoras”. Ocorre, ainda, a Possessivação como um pós-modificador de 

“terreiros” 

 

22. Mãe Senhora: O título também confirmou a ascendência familiar e 
espiritual de senhora, ligada a uma das fundadoras da Casa Branca, 
candomblé pioneiro de Salvador, organizado por três escravas 
libertas, negras voluntariosas originárias de Ketu.  
26. Quanto à reportagem de João do Rio, um século decorrido, 
devemos ser justos: boa parte da responsabilidade pelos erros de 
informação é do informante, um tal Antônio, presumivelmente 
conhecedor do candomblé e de práticas afins, mas incapaz de 
identificar, por exemplo, a umbanda religião com elementos africanos, 
indígenas e católicos. 
14. Pierre Verger, na Bahia se tornou membro do candomblé e 

grande pesquisador da tradição religiosa. 

 

No fragmento 22, o ator social candomblé é apassivado, visto que essa 

estrutura indica passividade por estar ligada à palavra “fundadora”. A Casa 

Branca foi uma das primeiras casas de candomblé em Salvador organizada e 

fundada por três escravas libertas. Dessa maneira, a ocorrência linguística se 

deu através dos processos “fundadoras” e “organizado”. 

Em 26, o informante Antônio é representado como experienciador no 

processo mental de “conhecer” o ator social candomblé. Esse, por sua vez, é 

apassivado como fenômeno por ser conhecido por “Antônio”, responsável pelos 

erros de informação passados para o repórter João do Rio. 

No exemplo 14, o candomblé é representado como paciente por ser o 

recebedor do atributo do processo relacional “se tornar”. Ainda nesse 
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fragmento ocorre a Possessivação, por um pós-modificador indicativo de 

posse: “do candomblé”. Nesse discurso, o ator social é representado como 

uma religião de que Verger se tornou membro e grande pesquisador. Essa 

representação parece querer mostrar que Verger, diferentemente de João do 

Rio, respeitou a diversidade do nosso povo, ou seja, as matrizes étnico-raciais 

que fazem parte da identidade nacional. 

 

 

3.5 A análise da Ativação da umbanda no corpus 

 

As representações observadas por Ativação com o denominador 

“umbanda” foram 23, distribuídas em 11 ocorrências por Participação, 6 por 

Circunstanciação e 6 por Possessivação. Os próximos fragmentos ilustram 

algumas das ocorrências com a umbanda enquanto Ativação. Esses 

fragmentos são entrevistas de pessoas, consideradas especialistas, sujeitos 

conhecedores da religião e representantes do colégio de umbanda, falando 

sobre a crença que faz parte do ritual religioso umbandista. 

Estas análises compõem-se então da seguinte maneira: (i) Em cada 

quadro são apresentados de três a quatro exemplos acerca das categorias da 

representação dos atores sociais de acordo com as recorrências no corpus; (ii) 

Logo abaixo dos exemplos serão feitas as análises e comentadas as questões 

socioculturais detectadas. 

 

 

3.5.1 A representação por Participação 

 

Percebe-se que a escolha principal, na representação sociossemântica 

do ator social umbanda, ativado nos textos, ocorreu por Participação. Isso 

significa que os participantes incluídos nos discursos sobre a religiosidade  

afro-brasileira umbanda foram representados cumprindo o papel de atores, 

estando ativos e dinâmicos nas sentenças. Demonstra, também, que os 

fascículos publicados pela revista Caros Amigos deram voz a esses atores 
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sociais e que não se mantiveram apenas em discussões pormenorizadas sobre 

o assunto. 

 

Exemplos: 

 

2. A umbanda, desde o início, formou casas, ou templos, que foram 
formando novos sacerdotes, que surgiram  federações e associações. 
Com essa estrutura, a relação dos umbandistas entre si é bastante 
segmentada, por um não saber onde o outro está; assim não há uma 
hierarquia uniforme, mas muitas hierarquias. 
9. A umbanda tem sete linhas, sete irradiações, em cada irradiação 
está um destes graus: Caboclo, Preto-Velho, Baiano, marinheiro, 
criança, Exu, pomba-gira.  

 
  

   No exemplo 2, a umbanda está representada por Ativação e participa 

como ator no processo material de “formar” casas, templos, novos sacerdotes, 

federações e associações. Há uma Inclusão-Objetivação por Espacialização, 

quando a instituição é representada de forma metonímica, fazendo referência 

ao local associado à atividade. Essa forma de representação parece mostrar 

que na religião umbanda não há, como em algumas religiões, uma hierarquia 

institucionalizada, mas várias casas, templos e associações ligadas às casas 

matrizes. 

Como se pode notar no exemplo 9, a umbanda participa como ator 

através das manifestações espirituais que compõem as celebrações dos seus 

rituais religiosos. Nesse fragmento, ocorre a Identificação por Classificação, 

pois o ator social é representado em termos daquilo que ele é, ou seja, essas 

“sete linhas” e “sete irradiações” fazem parte dos aspectos religiosos da religião 

umbanda. Tal forma de representação mostra e informa aos leitores os 

aspectos religiosos e as entidades que compõem as celebrações da umbanda. 

 

Exemplos: 

 

10. A umbanda completa 100 anos neste ano de 2008, e quando foi 
criada tinha o objetivo de combater a disseminação da magia negra. 
11. Quando entenderem o que a umbanda faz, entenderão porque 
não adota a conversão.   
12. A umbanda diferentemente de outras religiões, não faz conversão, 
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só aceita dentro de seus quadros quem é médium. 

 

Percebemos, no excerto 10, que a umbanda participa como ator no 

processo material de “combater”, em termos de uma atividade que faz parte de 

suas práticas religiosas: “quando foi criada tinha o objetivo de combater a 

disseminação da magia negra”. Tal processo se realiza através da Inclusão por 

Ativação (Participação), nos quais a umbanda é ativada e representada 

revelando, semanticamente, segundo as escolhas de pai Rubens, que, ao 

contrário do que muitos pensam, ela combate a magia negra. Essa forma de 

representação, aliada à Ativação, pode estar também relacionada a uma 

tentativa do entrevistado de refutar um discurso que faz parte do sistema de 

valores de algumas pessoas e/ou religiões: “Os umbandistas são vistos como 

pessoas que não seguem a Deus e/ou fazem magia negra, a chamada 

macumba, para atingir o próximo”. O fragmento coloca em cena 

representações que fazem parte de certos saberes e crenças desse grupo de 

pessoas. 

 Ainda nesse fragmento ocorre a Funcionalização, uma vez que os 

atores sociais estão representados através das atividades, ocupação e daquilo 

que eles fazem. Assim, o entrevistado relata os sistemas de valores e as 

crenças umbandistas, o que lhe confere, como sacerdote, a posição de um 

sujeito detentor do conhecimento acerca da umbanda. 

Observa-se, nos exemplos 11 e 12, que a umbanda participa como ator 

dos processos materiais “faz” e “não fazer”, as atividades que fazem parte de 

suas práticas religiosas: “não faz conversão”. Tal processo se realiza através 

da Inclusão por Ativação (Participação), no qual a umbanda é ativada e 

representada revelando, semanticamente, segundo as escolhas de pai Rubens, 

que, ao contrário do que muitos pensam, ela combate a magia negra, não 

adota a conversão e só aceita dentro de seus quadros quem é médium. 

O discurso deixa pressuposto, a partir do que foi relatado por pai 

Rubens, que os seguidores de outras religiões são aqueles que se interessam 

pela conversão de seus fiéis e aqueles que julgam os umbandistas por 

acreditarem que a umbanda deseja convertê-los. 
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Exemplos:  

 

28. Sincrética como todas as grandes religiões, a umbanda juntou 
nossas duas matrizes africanas, culto dos orixás e dos inquices 
(angola-congo), hinduísmo, kardecismo (espiritismo), catolicismo 
popular, religião de caboclo, islamismo, cultos de calunga, calundus, 
xangôs, cabula (Espírito Santo), batuques (gaúchos), macumba 
(carioca), catimbós (Norte e Nordeste), devoção de caboclo Pena 
branca. 
29. A umbanda é paz e amor - É um mundo cheio de luz - É a força 
que nos dá a vida e a grandeza nos conduz. Avante filhos da fé, 
Como a nossa lei não há, Levando ao mundo inteiro - A Bandeira de 
Oxalá! 

 

No excerto 28, a umbanda participa como ator no processo de mostrar 

as religiões e cultos que contribuíram para a sua formação. Nesse discurso, 

ocorre a Identificação por Classificação, pois o ator social é representado 

através da relação que ele possui com as religiosidades citadas acima, o que 

proporcionou e contribuiu para a formação da religião umbanda. Podemos 

observar também como o entrevistado faz a comparação da umbanda com “as 

grandes religiões”. Com esse discurso, ele deixa pressuposto que a umbanda é 

uma grande religião e, como ela, as “grandes religiões”, em seus processos de 

formação, foram influenciadas por outras culturas, outras formações religiosas. 

Essa informação, novamente, tenta surtir um efeito positivo nos leitores do 

fascículo sobre os objetivos que norteiam a religião umbanda. 

No fragmento 29, a umbanda está incluída e representada através da 

Impersonalização por Abstração e essa representação acontece por meio de 

uma qualidade atribuída aos atores: “é paz e amor, é força que nos dá vida, um 

mundo cheio de luz etc”. Essa qualidade, descrevendo e caracterizando a 

umbanda contribui tanto para lhe reconstruir a imagem, quanto lhe dá mais 

proeminência ao seu papel de ator social. 

 

Exemplos: 

 

25. Na umbanda, além da incorporação dos orixás, como elementos 
naturais, há a incorporação de entidades espirituais, onde temos as 
seguintes linhas: Caboclos, Pretos-velhos, Boiadeiros, marinheiros, 
Baianos, Ciganos, Crianças (Erês), Sereias, Exus, Pombas-Giras e 
Exus-mirins.  
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26. Umbanda é a feijoada das religiões.  Impossibilidade de uma 
igreja Universal. Conservação da energia vital (axé).  
33. O vocábulo umbanda ocorre no umbundo e no quilombo 

significando arte de curandeiro, ciência médica, medicina.   

 

No excerto 25, a umbanda está representada com papel de agente, 

sendo ativa e dinâmica em função das atividades realizadas na sentença 

acima.  Ocorre, também, a Funcionalização, posto que faz referência às 

atividades que eles desenvolvem em suas celebrações: “incorporação de 

entidades espirituais”. Ainda nesse discurso, a umbanda está representada por 

meio da Identificação por Classificação, pois o entrevistado cita e classifica 

quais são as entidades e suas respectivas linhas: caboclo, pretos-velhos, exus, 

erês etc. Essa representação é uma forma de informar o leitor dos fascículos 

os aspectos que norteiam a religião umbanda. 

Nos exemplos 26 e 33, tal religião está representada em termos daquilo 

que ela é: “feijoada das religiões, impossibilidade de uma igreja universal, arte 

de curandeiro, ciência médica, medicina”. Essa forma de representação é 

classificada como Identificação por Classificação, visto que o ator social é 

classificado de acordo com os elementos que corroboram para a construção do 

que é a religião umbanda e, sobretudo, revela os sistemas de valores e 

crenças que a representam. As escolhas dos itens lexicais feitas pelo 

entrevistado para classificar a umbanda como “ciência médica, medicina”, 

acentua um valor positivo para ela, emprestando-lhe conotações mais 

positivas, que contribuem para reforçar e refazer a visão daqueles que a 

apontam como uma religião que faz o mal às pessoas e não segue a Deus. 

Esses itens lexicais mostram como a umbanda atua no mundo e tenta 

modificá-lo, ajudando quem precisa de auxílio e/ou cura espiritual. Outro fator 

importante que cabe mencionar é a seguinte frase: “Impossibilidade de uma 

igreja universal”. Semanticamente, o entrevistado não revela quais são as 

religiões consideradas universais. Entretanto, posiciona-se e relata que essa 

estrutura não corresponde ao sistema religioso da umbanda.  
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3.5.2 A representação por Circunstanciação 

 

18. Pai Rubens Saraceni: Aqui no Brasil, as famílias formam os 
centros, trazem os amigos, médiuns, formam um agrupamento 
familiar, que depois agrega outros. É assim na Umbanda e no 
Candomblé. 
36. O trabalho com umbanda começou nos fundos da casa de mãe 
Lúcia há quinze anos.  
3. As pessoas têm que entender que os que estão na umbanda são 
portadores de uma mediunidade, não tem como tratar essa 
mediunidade de outra forma senão interagindo com o mundo 
espiritual e criando um trabalho de auxílio ao próximo. 
30. São Jorge. No Brasil, é santo no catolicismo e Ogum na 
Umbanda. 
17. Pai Rubens Saraceni: Isso entrou na umbanda, por isso não 
costuma ter templos nas praças, em locais públicos. A maioria é 
dentro das casas. 

 

No fragmento 18, o ator social é ativado e por Circunstanciação. Nessa 

representação, a umbanda é um lugar onde as pessoas que fazem parte dessa 

religiosidade “formam centros e agrupamentos familiares, trazem amigos e 

médiuns”. O discurso deixa pressuposto, a partir das escolhas do entrevistado, 

que os itens lexicais “famílias”, “amigos”, “casas” nos remetem a um cenário de 

afetividade e aconchego, e a escolha dessas palavras pode despertar no leitor 

um novo olhar para com a umbanda.  

No exemplo 36, esta religião está representada como ator no processo 

material de “começar”. Nele ocorre a Circunstanciação por meio de uma 

circunstância preposicional “com”.  

 No fragmento 3, a umbanda está em uma circunstância em que ela é 

representada nas funções que os umbandistas desempenham em suas 

celebrações: “interagem com o mundo espiritual e cria um trabalho de auxílio 

ao próximo”.  Tal representação reforça a ideia de que os médiuns que estão 

na umbanda têm como objetivo ajudar e aconselhar as pessoas. Essa 

informação tenta surtir um efeito positivo nos leitores da revista sobre os 
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objetivos que norteiam a religião umbanda.  

Em 30, a umbanda é ativada por Circunstanciação. O ator social é 

representado como uma religião em que São Jorge é sincretizado com Ogum 

na umbanda. 

Em 17, a religião umbandista é ativada e representada por 

Circunstanciação. Ocorre, ainda, a Impersonalização por Objetivação, quando 

o ator social é representado pela referência a um local associado à atividade a 

que eles estão ligados. E isso é realizado por referência metonímica, visto que 

indica o local (Espacialização) em que são realizadas as celebrações da 

umbanda: “dentro de casas”. Com isso, semanticamente, as escolhas do 

entrevistado parecem indicar que o mesmo pretende revelar o lugar onde 

acontecem os ritos religiosos da umbanda. 

 

 

3.5.3 A representação por Possessivação 

 

19.  Pai Rubens Saraceni: Os chefes e as chefas de terreiros de 
Candomblé e Umbanda não são apenas sacerdotes que falam de 
Deus, mas também orientadores das pessoas, harmonizadores dos 
choques, direcionadores da religiosidade, uma coisa bem abrangente, 
eles entram na vida social. 
24. Na estrutura geral da umbanda temos: Olorum (Deus), e suas 
sete linhas de manifestação: Fé, Amor, Conhecimento, Justiça, lei, 
Evolução e geração, onde estão os orixás – Oxalá, Oyá; Oxum, 
Oxumaré, Xangô, Egunitá, Ogum, Iansã, Nanã, Obaluaiê; Iemanjá, 
Omulu. 
32. Hino da umbanda: Refletiu a luz divina - com todo seu esplendor - 
é do reino de Oxalá - Onde há paz e amor - Luz que refletiu na terra - 
luz que refletiu no mar - Luz que veio de Aruanda - Para todos 
iluminar. 

 

No exemplo 19, pai Rubens Saraceni fala, em uma entrevista, sobre os 

chefes e as chefas da umbanda. Nessa passagem, o participante se encontra 

representado por meio da Possessivação, como um pós-modificador de 

“terreiros”. As escolhas do entrevistado parecem comunicar e informar quem 

são e o que fazem os chefes e as chefas da umbanda. O uso desse processo 

pode representar um interesse de construir os chefes, as chefas, dentre outros 

seguidores, a partir de seus vários predicados, descrevendo o que eles fazem 
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em suas cerimônias e, principalmente, que eles são sacerdotes que falam de 

Deus.  

Em 24, a ocorrência da Possessivação é realizada por um                  

pós-modificador indicativo de “estrutura geral”. A umbanda está representada 

por meio da Identificação por Classificação, pois o ator social está 

representado de acordo com as entidades que fazem parte da religião: Olorum, 

Oxum, Ogum, Oxalá etc. A partir do que foi relatado nesse discurso, observa-se 

como o entrevistado dá acesso à sua religião, permitindo saber do que é 

composta sua estrutura religiosa. No fragmento 24, ainda, a umbanda está 

representada com um papel ativo na atividade realizada na sentença acima. 

Nessa passagem, o participante se encontra representado por meio da 

Possessivação, como um pós-modificador de “Hino”. 

 

 

3.5.4 A Apassivação por Beneficiação e Sujeição 

 

Os fascículos representaram o ator social umbanda em ocorrências de 

Inclusão por Apassivação-Sujeição, sendo ocorrências por Participação, por 

Circunstanciação e por Possessivação, e de Inclusão por Apassivação-

Beneficiação. Os exemplos abaixo ilustram algumas das ocorrências com o 

ator social umbanda enquanto Apassivação. 

 

Exemplos da representação da umbanda através da Inclusão por 

Apassivação - Sujeição:  

 

5. A igreja católica está mais calma hoje, mas no passado quando a 
umbanda começou a se expandir, por volta dos anos de 1940, reagiu.  
6. Padres agrediam verbalmente os cultos aos orixás, ao Candomblé, 
à Umbanda, como religiões pagãs, do demônio, atrasadas, animistas. 
8. A relação com as igrejas evangélicas vai mal no momento, mas 
não da nossa parte. Para eles quanto maior a conversão de pessoas, 
mais se sentem fortalecidos. Igrejas como a Universal, Igreja da 
Graça, Renascer, são intolerantes, não só à Umbanda, são 
agressivos até quanto ao catolicismo e outras religiões. 
14. Invasões dos centros por fanáticos de religiões neopentecostais, 
que agrediram pessoas até fisicamente, houve e ainda há. Pessoas 
jogam - em frente dos centros de Umbanda, Espíritas e Candomblé - 
óleo, sal grosso, pedras no telhado durante os cultos. 
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21. O primeiro livro sobre umbanda foi publicado na década de 1930 
por Leal de Souza, médium na tenda de pai Zélio. 

 

Nos exemplos 5 e 6, observa-se que o entrevistado estabelece a 

identidade dos atores sociais para os quais ele se dirige: a Igreja Católica. Ela 

está representada em termos de sua identidade, o que se realiza, segundo van 

Leeuwen (1996, p. 52-54), através da Nomeação – por meio de nomes 

próprios, podendo ser formal, semiformal ou informal – , uma vez que os atores 

sociais são representados por sua identidade única, sendo nomeados. A Igreja 

Católica, por sua vez, está representada por Ativação e participa como ator no 

processo material de “reagir” e “agredir” a perpetuação da umbanda. Esta é 

representada por Apassivação, por ser receptora dessas agressões e reações. 

Através do que foi mencionado no exemplo 8, percebe-se que pai 

Rubens revela a identidade das religiões para as quais ele se dirige: os 

evangélicos das igrejas Renascer, Universal etc. Dessa maneira, essas igrejas 

estão representadas em termos de suas identidades (Nomeação). Logo no 

fragmento abaixo, a umbanda está representada por meio da Inclusão por 

Apassivação (Sujeição), posto que ela é alvo de agressões por parte das 

igrejas evangélicas mencionadas acima. Primeiramente, pai Rubens faz uma 

afirmação pessoal, apontando as ideologias e revelando os sistemas de 

valores e crenças que representam a religião evangélica: “Quanto maior a 

conversão de pessoas, mais se sentem fortalecidos”. Pode-se pressupor, a 

partir desse enunciado, que quanto maior for o número de fiéis, maior é a 

garantia de a igreja progredir. Destaca-se, ainda, que o uso do operador 

argumentativo “mas”, em “mas não da nossa parte”, pode ter sido utilizado pelo 

entrevistado com o intuito de relatar que a relação da Igreja Evangélica com a 

umbanda vai mal. É possível inferir, pelo uso desse operador argumentativo, 

que existem rixas entre as religiões, mas esses ataques e atitudes de 

intolerância não são praticados pelos seguidores da umbanda. Assim, ao 

utilizar-se do “mas”, o entrevistado procura evitar críticas ou responsabilidades 

sobre o que ele disse a respeito dessas práticas de intolerância e 

discriminação. Ainda, o emprego do pronome possessivo “nossa”, no 

enunciado “(...) mas não da nossa parte”, exclui a responsabilidade dos 
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adeptos da umbanda a respeito do que pai Rubens relatou sobre o 

relacionamento entre os evangélicos e umbandistas. 

Pelo trecho anteriormente apresentado no fragmento 14, podemos 

perceber que as pessoas estão representadas como atores no processo 

material de jogar óleo, sal grosso, em frente aos centros de umbanda. Dessa 

forma, a umbanda está representada por Apassivação, por ser recebedora do 

processo material “jogar” óleo, sal grosso, pedras no telhado, em frente dos 

seus centros. Ainda nesse fragmento, ocorre Possessivação dentro de uma 

circunstância. Isto é, ocorre a Circunstanciação ao representar o ator social 

através de uma circunstância de lugar: centros de umbanda. E acontece 

Possessivação, pois aparece o possessivo precedido por uma preposição “de”, 

que ativa “centros”, indicando que são nos centros de umbanda, e não em 

outros centros, que as pessoas jogam óleo, sal grosso etc. 

 Então, pressupõe-se que o entrevistado afirma, em forma de denúncia, 

que ainda há certos fanáticos religiosos que invadem os centros de umbanda.  

No exemplo 21, a umbanda é representada como paciente, visto que se 

tornou alvo da publicação enquanto assunto tratado. Há uma circunstância de 

assunto, através da preposição “sobre”. 

 

16. A umbanda foi fundada por Zélio Fernandino de Moraes, que era 
branco, mas logo ele manifestou entidades negras, como o preto-
velho, um benzedor negro. 
27. Sem se conhecerem, João Camargo (ex-escravo), em Sorocaba, 
Zélio, em Niterói, fundavam a Umbanda que, nas línguas umbundo e 
quimbundi, quer dizer arte de curandeiro, medicina. 

 

Já nos fragmentos 16 e 27, a umbanda está representada como 

paciente, sendo receptora das ações verbais “foi fundada por” e “ fundavam”.  

No primeiro exemplo, a realização linguística deu-se através do agente da 

passiva, em frase preposicional com “por”. No segundo, o ator social é paciente 

em relação ao processo material “fundavam”. Semanticamente, essa forma de 

representação pretende informar o leitor do fascículo os possíveis responsáveis 

pela fundação da umbanda no Brasil. E ainda existe a possibilidade de afirmar 

que a umbanda é uma religião nacional, brasileira, diferente de religiões 

consideradas “importadas”, como o catolicismo e o kardecismo, por exemplo. 
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35. “Aqui não é um terreiro, É um pronto-socorro.” “Aqui vem quem 
quer”, foi o que disse Lúcia Helena, sobre sua casa, onde dirige 
trabalhos de umbanda. 
37. O trabalho começa ao meio-dia no sábado, vai até às quatro da 
tarde. Lúcia chama várias linhas da umbanda, os ciganos, “que têm 
papel importante, mas vai de acordo com a necessidade das 
pessoas”.  
22. Em 1941 dá-se o I Congresso de Umbanda, que visava a 
unificação dos cultos e a normatização mínima das doutrinas.   

 

No exemplo 35, a umbanda é representada como paciente ao se 

submeter à ação realizada em “dirige”. O participante se encontra representado 

por meio da Possessivação, como um pós-modificador de “trabalhos”. Importa 

observar que esse discurso é relatado em um fascículo que aborda sobre as 

religiões afro-brasileiras umbanda e candomblé, que foram herdadas dos 

antepassados africanos pelos negros. A umbanda quer ser considerada uma 

religião brasileira, nacional, contrapondo-se às religiões importadas (ver 

capítulo 1). Já o candomblé, uma religião que quer manter uma memória que 

manifesta as matrizes africanas e afro-brasileiras. As celebrações da umbanda 

acontecem nas casas e/ou templos, como foi relatado no capítulo 1 e pelos 

entrevistados. As celebrações no candomblé acontecem nos chamados 

terreiros. Essas práticas (cultos afro-brasileiros) foram e são muito criticadas 

por várias religiões, como a católica e algumas evangélicas. Dessa forma, 

esses cultos foram chamados, de uma forma pejorativa, de magia negra, e os 

lugares onde aconteciam eram conhecidos como terreiros. Assim, terreiro 

dentro desse contexto, tem um sentido negativo, visto que é um lugar que se 

realiza a magia negra. 

É relevante que se analisem quais são as ideias relativas a terreiro e a 

pronto-socorro, para se perceber como esses dois elementos se entrecruzam. 

De acordo com o nosso conhecimento de mundo, um pronto-socorro é um 

lugar onde as pessoas são atendidas emergencialmente. A entrevistada afirma 

que eles atendem pessoas de qualquer religião, em busca de soluções para 

problemas de saúde, trabalhos etc. Devido a essa afirmação, pode-se perceber 

o sentido de pronto-socorro nesse discurso, um lugar onde as pessoas são 

atendidas de acordo com as suas necessidades. 
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Na oposição entre esses dois termos, percebe-se que alguém contesta 

sobre algo que foi dito em uma asserção anterior: “Aqui é um terreiro”. Dessa 

maneira, temos um segundo discurso que justifica o primeiro: “É um        

pronto-socorro”. 

Em 37, a umbanda é representada como paciente no processo verbal 

“chamar”. Nesse excerto ocorre também a Possessivação, visto que é 

realizado por um pós-modificador de “linhas”. 

No excerto 22, a umbanda é representada como paciente, ao se 

submeter à ação incutida em “dá-se”. Ocorre, ainda, a Possessivação, que é 

realizada por um pós-modificador de “congresso”. Nesse fragmento, a 

umbanda firma-se como religião através dos congressos realizados no Rio de 

Janeiro, em 1941, 1961 e 1973 (ver capítulo 1).  Ortiz (1999, p. 184) salienta 

que para a umbanda adquirir um lugar no mercado é necessária “a 

padronização e codificação das normas que regem a fabricação do produto”, 

tornando-se “então imprescindíveis para unificar o culto, a gerência do 

sagrado”. 

 

Exemplos da representação da umbanda através da Inclusão por 

Apassivação – Beneficiação: 

 

7. Mas depois da explosão evangélica, ela baixou a guarda contra a 
umbanda, viu que era esta que não tomava seus fiéis, então hoje vejo 
a igreja católica mais tolerante com os cultos afro-brasileiros.      
13. A umbanda deve ao Candomblé a preservação dessas entidades 

divinas que herdamos. 

 

No primeiro exemplo, a umbanda está representada como paciente pelo 

processo de Apassivação por Beneficiação, pois é beneficiada positivamente 

pela Igreja Católica, que cessou suas agressões com o surgimento das 

evangélicas. Semanticamente, pode-se pressupor que pai Rubens aponta as 

ideologias e revela os sistemas de valores e crenças que representam as 

religiões evangélicas e católicas: “viu que era esta que não tomava seus fiéis”. 

Tal representação reforça a ideia de que a Igreja Católica somente está 

tolerante, pois não é a umbanda que está tomando seus fiéis. 

Em 13, a umbanda está representada como paciente e se beneficia 
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positivamente do candomblé, visto que essa religiosidade contribuiu e/ou 

influenciou no processo de formação da mesma.  

 

 

3.5.5 Discussão dos dados: uma análise sociocultural da representação 

da umbanda e do candomblé no corpus 

 

A tabela 2 e a tabela 3 apresentam todas as ocorrências observadas 

conforme os dados apresentados acima. 

 

Tabela 2: Síntese das ocorrências de representação por Inclusão: Ativação e 

Apassivação com o nódulo “umbanda”.  

 
Inclusão por Ativação 

 Inclusão por 
Apassivação 

Sujeição   

 Inclusão por 
Apassivação 
Beneficiação 

 

Participação 11 8  2  
Circunstanciação 6 __  __  
Possessivação          6 6  __  
 

 

Tabela 3: Síntese das ocorrências de representação por Inclusão: Ativação e 

Apassivação com o nódulo “candomblé”. 

 

Inclusão por Ativação  Inclusão por 
Apassivação 

Sujeição 

  Inclusão por 
Apassivação 
Beneficiação 

Participação 5 3   5 
Circunstanciação 5 __   __ 
Possessivação 8 2   __ 
 

 

Na representação da Ativação por Participação, considerando o corpus 

como um todo, o primeiro lugar correspondeu à umbanda, chegando a ser mais 

representada em papéis ativos que o candomblé. Essa representação da 

umbanda indica que ela teve sua agência mantida pelos dois fascículos. É 

oportuno salientar que os entrevistados, especialistas e representantes de 

colégios de umbanda tentaram desconstruir representações coletivas negativas 

que se tem dessa religião, herdadas do mito da democracia racial, como 
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também de alguns mecanismos racistas que sutil, consciente ou 

inconscientemente marcaram a nossa educação. 

 Ainda cabe salientar que os discursos representaram esse ator social 

através das subcategorias: Funcionalização, representando a umbanda por 

meio das atividades que são desenvolvidas pelos seus seguidores; 

Identificação por Classificação, representando esse ator social através das 

entidades que fazem parte dessa religião; Impersonalização por Abstração, 

revelando e descrevendo qualidades atribuídas aos atores, dentre outras 

ocorrências. 

A umbanda atribuiu mais papéis ativos que passivos nas sentenças. 

Essa diferença, na representação textual, sugere que ela se destacou 

participando ativamente nos discursos acerca das religiões afro-brasileiras 

representados nos fascículos. Indicação de que a umbanda é uma religião que 

atua e produz no mundo em que está inserida, destacando seus traços 

históricos, apresentando as pessoas que participam dos seus rituais religiosos 

com conotações positivas. Ainda essa ativação ressalta a umbanda em função 

de representá-la como uma religião que fala sobre Deus e tem como objetivo 

ajudar, auxiliar as pessoas.  

A umbanda quer ressaltar a importância da contribuição africana para a 

formação da religião umbandista. Ela é uma religião nacional que se opõe às 

religiões importadas, como o catolicismo e o kardecismo. “Ela tem consciência 

da sua brasilidade” (ORTIZ, 1999, p.185). É importante observar, de acordo 

com esse autor, que a umbanda já conquistou uma posição equitativa junto às 

outras religiões dentro do mercado religioso, pois ela integrou valores 

dominantes da sociedade global. 

Comparando o que é exposto por esse autor, no primeiro capítulo, aos 

registros na lista de colocados com nódulo “umbanda” (quadro 3), junto às 

análises realizadas, constata-se que o denominador “religião” ocorreu algumas 

vezes, de forma frequente, ao lado esquerdo da palavra “umbanda”: religião 

umbanda. Essa comparação permite notar que a umbanda quer ser 

considerada uma religião e, como tal, quer ter a mesma posição e o mesmo 

valor que as outras religiões que compõem a sociedade brasileira. Pode-se 
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observar, também, que para essa religião ser aceita por outros grupos sociais 

da contemporaneidade, ela está se apropriando de elementos de determinadas 

classes hegemônicas, na tentativa de ter maior aceitação diante de seu 

público, formado, em sua grande maioria, por pessoas que carregam uma 

herança cultural com referência eurocêntrica, que se fundam no catolicismo, 

por exemplo. Isso corrobora para que a umbanda seja mais aceita, por ser 

mais “branca”. 

Nas representações do candomblé por Inclusão Ativação, observou-se 

um total de 5 ocorrências por Participação, 5 por Circunstanciação e 8 por 

Possessivação.  Nas ocorrências por Participação, os textos representaram 

esse ator social estabelecendo um panorama e definindo para o leitor as 

seguintes questões: i) O que é o candomblé? ii) Quais são as raízes do 

candomblé? iii) Quais são as crenças e os rituais religiosos que norteiam essa 

religião? 

Essas representações confirmam as ocorrências com o nódulo 

“candomblé” nos agrupamentos lexicais (quadro 4), pois aparece uma lista de 

frequências fixas de palavras englobadas por esse denominador. Dentre essas 

sequências fixas apareceram as seguintes palavras: “O candomblé é”. Com 

essa ocorrência, há tanto a possibilidade de o entrevistado tentar sanar as 

possíveis dúvidas que determinados grupos sociais têm a respeito dessa 

religião, quanto tentar desconstruir certos mitos que foram introjetados na 

educação de algumas pessoas através de sistemas culturais. Dentre esses 

mitos estão: o candomblé faz “macumba”, desenvolve práticas para atingir o 

próximo, não vem de Deus, por exemplo. 

Já nas ocorrências por Circunstanciação, os textos instanciaram um 

passado que relata a respeito das primeiras escravas fundadoras do 

candomblé em Salvador, como também de mãe Senhora, responsável pela 

afirmação do candomblé como legítima manifestação cultural.  Por outro lado, 

foi exposto o perfil de Pierre Verger, um antropólogo que se tornou membro do 

candomblé e um pesquisador de sua tradição religiosa. Ainda tratou-se de João 

do Rio, um repórter do final do século XIX para o XX, que publicou reportagens 

preconceituosas sobre as práticas religiosas do candomblé. 
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Nas ocorrências por Possessivação, o candomblé foi representado por 

meio de seus elementos religiosos, objetos, entidades que compõem seus 

rituais, como também o que são e o que fazem os chefes e as chefas dos 

terreiros de candomblé. Isso pode ser observado no quadro 4, agrupamentos 

lexicais com o denominador “candomblé”: terreiros de candomblé.  Ainda na 

lista de colocados do candomblé (quadro 2), o mesmo apareceu ao lado direito 

da umbanda e, nos seus agrupamentos lexicais (quadro 4), apareceu a 

seguinte ocorrência “com o candomblé”. Essa forma de representação pode 

indicar a relação do candomblé com a umbanda, como religiões paralelas que 

possuem os mesmos valores, como o culto aos orixás. 

Outras representações do candomblé foram feitas através da Inclusão 

por Apassivação Sujeição e Beneficiação. Dentre elas, o candomblé é 

representado por ser o alvo de intolerâncias e agressões feitas por integrantes, 

principalmente, das igrejas neopentecostais e, em outras, é representado por 

ser uma religião da qual a umbanda herdou certas tradições. 

O candomblé (ver capítulo 1) é uma religião que tem a África como uma 

fonte privilegiada do sagrado, pois é um culto que é feito aos deuses negros se 

contrapondo a uma sociedade branca ou embranquecida. Por querer preservar 

esses valores, talvez ele possa ter uma menor aceitação, por ser mais “negro”. 

Percebemos, então, que ainda há certas representações preconceituosas a 

respeito do candomblé, que foram surgindo e se consolidando por intermédios 

dos preconceitos, discriminações e estereótipos. Esse resquício da escravidão 

tem sobrevivido e foi se fortalecendo através dos tempos, alcançando a 

contemporaneidade. 

Há no Brasil diversidades religiosas e uma riqueza de diferenças 

culturais, por isso, a predominância e a imposição de uma única matriz 

religiosa constituem uma violência simbólica contra os grupos sociais 

subalternos, que não detêm poder para colocar, representar seus conteúdos e 

significados culturais nas práticas sociais da contemporaneidade. De acordo 

com Munanga (2008, p. 14-15), “não basta que a lógica da razão científica diga 

que biologicamente somos todos iguais, não existe raça superior ou inferior, ou 

que perante a Deus somos todos iguais, para que as cabeças das pessoas 
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possam deixar de ser preconceituosas”. Os educadores devem saber que 

apesar de a lógica da razão ser importante nos processos formativos e 

informativos, ela não altera por si o imaginário e as representações coletivas 

negativas que se tem do negro e de suas heranças culturais, dentre elas a sua 

religião, na nossa sociedade. Nas palavras do autor:  

 

Considerando que esse imaginário e essas representações, em parte 
situados no inconsciente coletivo, possuem uma dimensão afetiva e 
emocional, dimensão onde brotam e são cultivadas as crenças, os 
estereótipos e os valores que codificam as atitudes, é preciso 
descobrir e inventar técnicas e linguagens capazes de superar os 
limites da pura razão e de tocar no imaginário e nas representações 
(MUNANGA, 2008, p. 15). 

 

É relevante, do ponto de vista social e cultural, analisar as implicações 

do modo como esses discursos sobre as religiões afro-brasileiras estão 

representados nesse veículo midiático em estudo.  O conceito gramsciano de 

hegemonia na questão cultural e da dimensão de classe na cultura popular, 

que é adotado por Fairclough (2001), na ACD, possibilita pensar o processo de 

dominação social não como uma imposição a partir de um exterior e sem 

sujeitos, mas como um processo em que uma classe hegemoniza, na medida 

em que representa interesses que as outras classes reconhecem de alguma 

forma como seus.  

De acordo com o autor, não há uma hegemonia, visto que ela se faz e 

desfaz, se refaz permanentemente num “processo vivido”. Ele ainda faz uma 

ligação entre cultura popular e subalternidade, já que o significado dessa 

interseção diz que essa cultura é inorgânica, fragmentária, degradada. Mas 

também que ela tem a capacidade de aderir às condições materiais de vida e 

suas mudanças, tendo algumas vezes um valor político progressista, de 

transformação. Isso pode ser considerado um referente do que seria colocado 

como parâmetro para o entendimento dos processos de representação na 

ACD. Através da análise de como são representados os atores sociais, foi 

possível investigar as relações que se dão entre a linguagem e o contexto 

cultural, como também sobre significações e tensão entre os discursos. 

Discursos esses proferidos por representantes do colégio de umbanda e 



 

96 

 

candomblé na mídia, que fornece representações culturais daquilo que está de 

fato acontecendo na contemporaneidade. 

Os fascículos publicados pela revista Caros Amigos são um produto 

cultural e, como tal, usam textos em suas práticas sociais que contribuem, 

diariamente, para a formação de identidades sociais. Tem-se um veículo 

midiático que deu “voz” a grupos sociais religiosos geralmente excluídos da 

nossa sociedade, que procuram resolver contradições e expor tensões não 

resolvidas. Esse grupo social expôs quais são os sistemas de valores, crenças, 

celebrações religiosas, as funções dos representantes de cada grupo, o que 

eles são, o que eles fazem, a origem de cada religião, a intolerância e o 

preconceito que sofrem com seguidores de outras religiões. 

Do outro lado há grupos sociais religiosos dominantes que expandem 

representações negativas a respeito das religiões afro-brasileiras que advêm 

de uma matriz religiosa africana, expandindo os mitos de superioridade e 

inferioridade entre grupos humanos. 

Por meio da análise da representação dos atores sociais foi possível 

investigar como aconteceu o relacionamento da linguagem com o contexto 

social e cultural e os possíveis significados ali representados. Percebe-se um 

passado que se acha, hoje, dentro do processo cultural. A sociedade atual é 

preconceituosa, uma vez que ainda há nela resquícios de um passado baseado 

na educação de um modelo eurocêntrico. As religiões analisadas no presente 

trabalho são exemplos de tipos de preconceito e de comportamentos 

discriminatórios que prejudicam a construção de uma sociedade plural e 

democrática. 

Esse grupo social religioso, através da mídia impressa, divulgou e 

informou a história e a cultura das religiões afro-brasileiras que têm origem 

africana. Dizendo de outra forma, os modos de ser, de viver, suas crenças, 

seus rituais religiosos, enfim, as marcas da cultura africana que, 

independentemente da origem étnica, cultural, social de cada brasileiro, fazem 

parte do dia a dia de cada um. Esses novos elementos foram representados 

pelo uso do discurso, acrescentando novos conhecimentos à realidade 

consensual que até então eram desconhecidos para uns e impugnados por 
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outros. Nas palavras de Moscovici: 

 

O fato de que isso ocorra sob o peso da tradição, da memória, do 
passado, não significa que não se esteja criando e acrescentando 
novos elementos à realidade consensual, que não esteja produzindo 
mudanças no sistema de pensamento social, que não esteja dando 
prosseguimento à construção do mundo de ideias e imagens em que 
vivemos (MOSCOVICI, 1978, p. 64). 

 

Nota-se, nos discursos representados nos fascículos, que há várias 

categorias do inventário presentes na construção da uma imagem positiva da 

umbanda e, em maior frequência, essa é representada através da Ativação por 

Participação. Isso revela um discurso que possibilita visualizar a umbanda 

como aquela que está inserida nas ações. Pode-se pensar que ela é o 

elemento básico da mensagem. Desse modo, parece que os fascículos dão 

“voz” para esse grupo social.  

Entretanto, para afirmar que os fascículos da revista Caros Amigos 

cumpriram seu papel social dando “voz” ao candomblé, seria necessário 

aparecer uma ocorrência maior de Participação dessa religião nesse veículo 

midiático. A representação dessa manifestação cultural não foi suficiente para 

representar o candomblé com sua agência mantida. O que comprova que essa 

religião, no âmbito cultural, continua estigmatizada e criticada por outros grupos 

sociais, e que os fascículos estão reproduzindo essa realidade social. 
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CONCLUSÃO 

 
           Após a análise desta (des)construção de significados, é necessário que 

sejam retomadas as perguntas que originaram os objetivos norteadores deste 

trabalho e que motivaram sua realização. 

O ponto de partida desta dissertação consistiu no interesse em observar 

o modo como estariam representados os atores sociais (incluídos ou não) nos 

discursos sobre as religiões afro-brasileiras umbanda e candomblé, nos 

fascículos três e nove da revista Caros Amigos, que abordaram a história do 

negro no Brasil, em especial sua religiosidade. Na tentativa de responder a 

esta questão, adotou-se a teoria da representação dos atores sociais (VAN 

LEEUWEN, 1996). Essa escolha foi motivada pelas características de análise 

crítica deste trabalho, posto que se trata de uma teoria vinculada ao campo de 

estudos da ACD, portanto, interessada na análise de momentos de mudança 

sociodiscursiva e de questões de poder veladas na/sob a linguagem. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo buscou fazer uma exposição sobre o 

processo histórico de formação das religiões afro-brasileiras umbanda e 

candomblé. Por outro lado, também teve como objetivo sanar algumas 

possíveis dúvidas a respeito dos rituais religiosos que norteiam a umbanda e o 

candomblé: i) O que é a umbanda? O que é o candomblé? ii) Quais são os 

aspectos dominantes na umbanda? Quais são os aspectos dominantes no 

candomblé? iii) Há diferenças entre essas duas religiões? Além disso, a 

preocupação neste capítulo esteve voltada para uma reflexão de que é preciso 

conhecer para entender, respeitar e integrar, aceitar as contribuições das 

variadas culturas, advindas de diversas matrizes culturais presentes na 

sociedade brasileira. 

O segundo capítulo ilustrou a vertente da ACD adotada, descrevendo 

tanto as categorias do inventário sociossemântico proposto por van Leeuwen 

(1996), para a representação dos atores sociais, como suas possíveis 
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realizações linguísticas. Ainda foi descrita a análise de alguns autores a 

respeito de como o negro e suas heranças culturais são invisibilizados, 

silenciados e minimizados nos meios de comunicação.  

Uma vez estabelecida a fundamentação teórica, iniciou-se, então, a 

descrição do corpus e da metodologia. Desse modo, o segundo capítulo situou 

a presente pesquisa em relação à extensão do material de análise para uma 

intervenção inicial e manipulação posterior com ferramentas da Linguística de 

Corpus. Além disso, o capítulo também proporcionou uma descrição dos meios 

de publicação dos textos analisados, conforme as informações veiculadas 

pelos próprios fascículos publicados pela revista Caros Amigos. O capítulo 2 

ainda apresentou uma descrição básica das ferramentas e utilitários do WST 

para a facilitação e efetivação do trabalho. 

Tanto a contextualização do processo de formação histórica das religiões 

afro-brasileiras umbanda e candomblé, feita no primeiro capítulo, quanto a 

caracterização da imprensa, a leitura do programa WST e o estudo dos 

processos de representação, feitos no segundo capítulo, mostraram-se 

essenciais no momento da análise. Eles possibilitaram uma compreensão mais 

abrangente nas análises das representações realizadas nos textos e na 

interpretação das escolhas léxico-gramaticais empregadas. 

Com o corpus linguístico compilado para a leitura com o programa WST, 

foi iniciada, primeiramente, a busca pelos atores sociais em porcentagens de 

ocorrências, verificando qual das religiões foi mais citada no material, com o 

propósito de estabelecer pontos de comparações quantitativas nas 

representações dos atores sociais. A ferramenta Concord possibilitou verificar 

tanto o nódulo “umbanda” centralizado, acompanhado à esquerda e à direita 

por porções contínuas das palavras do texto original que compõem seu 

cotexto, quanto fazer a listagem de ocorrências dos nódulos “umbanda” e 

“candomblé” no sentido de alinhar as concordâncias, agrupando à esquerda e 

à direita palavras do texto original. Ainda neste capítulo, foi feita a lista de 

agrupamentos lexicais, com o intuito de observar se há certos itens que são 

fixos e recorrentes na concordância. 

A partir daí, o terceiro capítulo trouxe, em primeiro lugar, os dados 
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quantitativos em que cada ator social foi representado no corpus. Depois, 

apresentou-se um gráfico que esboça as porcentagens de ocorrências que os 

atores sociais analisados tiveram em sua representação dividida no material de 

análise. O capítulo 3 ainda apresentou um quadro com a lista de colocados 

com o denominador “candomblé”, outra com o denominador “umbanda” e os 

agrupamentos lexicais com o denominador “candomblé”. Essa análise 

preliminar funcionou como uma amostragem da representação feita pelos 

fascículos. Após essa visão geral, cada categoria de análise foi seguida e 

minuciosamente aplicada aos participantes observados no texto. 

A partir da aplicação sistematizada do referencial teórico e da 

metodologia adotados, foi possível, então, responder a primeira pergunta de 

pesquisa, sobre o modo como estariam representados os atores sociais que 

participam nos discursos acerca das religiões afro-brasileiras umbanda e 

candomblé nos textos que tratam d“As muitas religiões”. Os dados 

apresentados no gráfico, nos quadros e nas análises realizadas indicam os 

atores que foram mais incluídos ou excluídos, e aqueles que estiveram mais 

ativados ou apassivados no corpus. Um dado relevante e observado ao longo 

de toda a análise foi a escassa representação do candomblé por meio da 

Ativação por Participação, apesar de ser uma religião de matriz africana como 

a umbanda. Essa duas religiões possuem raízes comuns, mas estão hoje em 

posicionamentos distintos: a umbanda quer representar o Brasil, e o candomblé 

quer conservar o que é africano no solo brasileiro. Deste modo, parece que 

esses fascículos não cumpriram seu papel social com o candomblé, visto que 

sua função era dar voz aos representantes dessa religião na matéria publicada 

por essa mídia impressa. Esses fascículos deram voz aos representantes da 

umbanda, porém não a deram aos representantes do candomblé, o que sugere 

que os fascículos contribuíram na criação da representação de uma, mas não 

na da outra religião. O que aconteceu foi a permanência da representação 

conforme senso comum, que se constitui em um quadro preconceituoso para 

com o candomblé. 

 Essa permanência aponta para um problema social que ainda está 

vigente na contemporaneidade: o resquício da escravidão, que gera um quadro 
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de preconceito dos sistemas culturais herdados dos africanos. A elevada 

representação da umbanda no corpus foi outro indicador, uma vez que chamou 

a atenção o fato de ela “dar voz” aos representantes dos colégios de umbanda, 

especialistas que têm autoridade para falar sobre o assunto. Ao mesmo tempo, 

foi representada por meio de qualidades atribuídas aos seus integrantes, a 

forma como realizam suas celebrações religiosas, as entidades que são 

cultuadas por eles, o hino da umbanda, quais são seus sistemas de valores, 

crenças, quando e por quem foi fundada etc. 

A representação dessa religião é uma mostra da linguagem empregada 

pelos fascículos que, teoricamente, estariam preocupados em reportar a 

inclusão da umbanda no mercado religioso, cumprindo a função de informar 

seus leitores sobre as peculiaridades e os aspectos que norteiam essa religião. 

É ainda relevante observar que esse meio de comunicação, ao dar “voz” à 

umbanda, oferece, ao mesmo tempo, a possibilidade de questionar e 

desconstruir mecanismos preconceituosos que foram introjetados por sistemas 

educacionais e culturais. Ao encobrir a “voz” do candomblé, mostra que o 

preconceito ainda está presente nos meios de comunicação que refletem e 

representam, nesse caso, os problemas sociais que circundam a sociedade. 

Também se considera alcançado o segundo objetivo em torno das 

escolhas linguísticas que realizam as representações sociossemânticas e a 

relação com as organizações textuais. Tanto as escolhas lexicais como as 

gramaticais tiveram seu papel participativo na construção de significados nos 

textos. A recorrência de pós-modificadores de nominalizações, participantes 

representados como circunstâncias, entre outros, são algumas das realizações 

linguísticas observadas, que caracterizam interesses dos fascículos, presentes 

na (re)construção feita pela mídia da história do negro no Brasil, em especial 

sobre as religiões umbanda e candomblé. Pela recorrência desses itens 

lexicais observados, e pelo resultado da representação do candomblé, 

percebe-se que o momento é caracterizado por um descaso em relação às 

diferentes culturas religiosas que integram a formação do Brasil. O preconceito 

é ainda negado no discurso de alguns grupos sociais, porém permanece 

presente nos sistemas de valores que ditam o comportamento contemporâneo, 
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expressando-se nas variadas práticas sociais. Parece priorizada apenas a 

visão de mundo da umbanda que, aos poucos, está se apropriando de valores 

hegemônicos para, então, ter maior aceitação de outros grupos sociais. 

O terceiro objetivo da pesquisa girou em torno das questões ideológicas 

e hegemônicas que perpassam o horizonte cultural e social das duas religiões 

em estudo. Na verdade, o Brasil oferece a estranha imagem de um país 

democrático, já que, ao longo da história da formação educacional, o povo foi 

criado como se vivesse em um lugar onde não existe preconceito étnico, 

religioso, racial etc. As representações da umbanda e do candomblé na mídia 

possibilitaram verificar que a sociedade brasileira é preconceituosa e 

discriminadora em relação a essas religiões. Esse preconceito é produto das 

culturas humanas que, em algumas sociedades, transformou-se em arma 

ideológica para legitimar e justificar a dominação de uns sobre os outros 

(MUNANGA, 2008, p. 14). 

É necessário que cada pessoa, na posição que ocupa na sociedade, 

combata o racismo, o preconceito e a discriminação, para que o exercício da 

cidadania não seja um privilégio para poucos, mas direito de todos. E a 

linguagem é um dos meios mais eficazes e capazes de desenvolver novos 

comportamentos compatíveis com a conquista de uma sociedade 

verdadeiramente democrática. 

Os objetivos gerais e específicos, desse modo, consideram-se 

alcançados, pois foi estudada a representação dos atores sociais participantes 

nos discursos sobre as religiões afro-brasileiras umbanda e candomblé. Foram 

observados elementos suficientes que levam à seguinte conclusão a respeito 

da questão em foco: tal como representados pelo veículo midiático, que são os 

fascículos publicados pela revista Caros Amigos, os discursos acerca da 

umbanda apresentam um espaço de (re)construção positiva para essa religião. 

Já os do candomblé tiveram sua representação mais desfavorável.     

Registrou-se que as escolhas dos itens lexicais, presentes nos discursos do 

candomblé, velaram as questões históricas, sociais e culturais que permeiam 

seu universo religioso. 

Entretanto, diante de um quadro de injustiça e luta sociais, preconceitos 
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religioso, social e racial, desvalorização da cultura negra, esses fascículos 

apontam para o início de uma discussão que ficou por muitas décadas relegado 

a segundo plano na sociedade brasileira. 

Considera-se que este trabalho contribuiu para uma crítica da cultura e 

para os estudos realizados pela linha de pesquisa Discurso e Representação 

Social do Promel-UFSJ, enquanto análise de representações construídas por 

representantes das religiões afro-brasileiras na mídia. 

A análise realizada é uma leitura crítica das formas como as religiões 

afro-brasileiras estão representadas na mídia, não constituindo a única 

interpretação possível, nem se fechando a futuras contribuições. Os resultados 

obtidos constatam a necessidade de continuação da pesquisa e a importância 

de abordagens que focalizam, criticamente, um trabalho continuado da 

valorização das diversas vertentes que constituem a nossa nação, num 

combate permanente às ideias preconcebidas e às situações de preconceito 

com que nos defrontamos no dia a dia.  

Com a proposta teórica de van Leeuwen (1996) e as análises produzidas 

neste trabalho, foi possível identificar alguns elementos que dizem muito sobre 

posições de sujeito e posições institucionais. Verificamos que as escolhas 

lexicais, por exemplo, são feitas com base em interesses das instituições pelas 

quais os sujeitos falam e manifestam suas ideologias. Assim, compreende-se 

que a linguagem é um veículo de comunicação, social por natureza e, por isso, 

um elemento de cultura. 
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ANEXO 1 

 

Concordâncias da palavra “candomblé” 

 
N Fascículo 9 e 3 CATEGORIAS 

N  
OCORRÊNCIAS 

Representação 
por… 

1 O candomblé é uma religião que se conservou no Brasil, certo?  Inclusão- 
Ativação- 

Participação 

2 O candomblé brasileiro não é puro, mas sincrético de diversos cultos do 

Golfo da Guiné.     
Inclusão- 
Ativação- 

Participação- 

3 O candomblé é a religião autêntica do negro brasileiro, certo?  Depende. Inclusão- 
Ativação-

Participação-  

4 Se estamos dizendo que o negro, só deve ter o candomblé como 

religião, não.    
Inclusão- 
Ativação- 

Participação 

5 O presidente do conselho, historiador emérito, encaminha contra: não vê 
como um terreiro de candomblé, com todo o respeito, constitua um bem 

histórico ou cultural; 

Inclusão- 
Ativação- 

Possessivação  

6 Aqui no Brasil, as famílias formam os centros, trazem os amigos, 
médiuns, formam um agrupamento familiar, que depois agrega outros. É 
assim na Umbanda e no Candomblé. 

Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação 

7 Isso mostra uma característica da religiosidade africana do candomblé: 

não se mistura com outras crenças, mas as escolhe.  
Inclusão- 
Ativação-

Possessivação 
Identificação por 

Classificação 

8 O que tem em comum terreiros de candomblé e quilombos 

contemporâneos? São territórios negros, base física de sua cultura, 
ciência e arte.  

Inclusão- 
Ativação- 

Possessivação-
Identificação por 

Classificação 

9 Essa festa nada tem a ver com orixás ou com o comum do candomblé.  Inclusão- 
Ativação- 

Possessivação 

10 Publicado no centenário de nascimento de mãe Senhora, em 2000, a 
obra fixa a trajetória da líder religiosa, cuja importância para o 
candomblé não precisaria de livro algum para ser histórica. 

Inclusão- 
Apassivação- 
Beneficiação 

11 Das principais responsáveis pela afirmação do candomblé como legítima 

manifestação cultural e pela atração de adeptos influentes à comunidade 
religiosa, Mãe Senhora abriu a porta do terreiro à intelectualidade. 

Inclusão- 
Apassivação-
Beneficiação  

12 Em Salvador, Verger se encanta com a cidade de negros e, mais ainda, 
com o candomblé. 

Inclusão- 
Apassivação -  
Beneficiação 

13  A leitura dos depoimentos evidencia as características marcantes de Mãe 
senhora. Mas, assim como no candomblé, nem tudo é dito na biografia.  

Inclusão- 
Ativação- 
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Circunstanciação 

14 Pierre Verger, na Bahia se tornou membro do candomblé e grande 

pesquisador da tradição religiosa.  
Inclusão- 
Ativação-

Possessivação 

15 Pierre Verger - Apesar da dedicação e inserção no culto, tinha relação 
apenas ritual com o candomblé. 

Inclusão- 
Apassivação - 
Beneficiação 

16 Pai Rubens Saraceni: A relação com o candomblé é de religiões 

paralelas, fundamentadas nos mesmos valores, como o culto aos orixás.     
Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação 

17 A umbanda deve ao Candomblé a preservação dessas entidades 

divinas que herdamos. 
Inclusão- 

Apassivação-
Beneficiação 

18 Pai Rubens Saraceni: Pessoas jogam - em frente dos centros de 
Umbanda, Espíritas e Candomblé - óleo, sal grosso, pedras no telhado 

durante os cultos. Chamam as pessoas que moram ali de macumbeiros, 
feiticeiros, adoradores do demônio. 

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição-
Possessivação 
dentro de uma 

Circunstanciação 

19 Zélio: Aqueles que procuravam maior liberdade, ou que não eram aceitos, 
ou não se adaptaram em outras religiões por algum motivo, procuraram a 
tenda. Provinham majoritariamente do candomblé ou do Kardecismo.  

Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação 

20 Padres agrediam verbalmente os cultos aos orixás, ao Candomblé, à 
Umbanda, como religiões pagãs, do demônio, atrasadas, animistas.  

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição- 
Participação 

21 Assim, muitos médiuns, ao sair da tenda de Zélio para fundar suas 
próprias tendas, enriqueceram os rituais com elementos do candomblé, 

como os atabaques, as palmas e as oferendas.    

Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação 

22 Mãe Senhora: O título também confirmou a ascendência familiar e 
espiritual de senhora, ligada a uma das fundadoras da Casa Branca, 
candomblé pioneiro de Salvador, organizado por três escravas libertas, 

negras voluntariosas originárias de Ketu. 

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição- 
Participação  

23 A relação da umbanda com o candomblé é de religiões paralelas, 

fundamentadas nos mesmos valores, como o culto aos orixás.  
Inclusão- 
Ativação-

Participação 
Funcionalização 

24 Senhora foi iniciada muito cedo no culto aos orixás, aos sete anos de 
idade, fato raro. Outra exceção: ter recebido, imediatamente após a 
iniciação, os objetos religiosos das suas ancestrais, fundadoras dos 
primeiros terreiros de candomblé da Bahia, ou seja, a tesoura, a navalha 

para a raspagem da cabeça e a faca para o sacrifício de animais. 

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição-
Possessivação 

25 Pai Rubens Saraceni: Os chefes e as chefas de terreiros de Candomblé 
e Umbanda não são apenas sacerdotes que falam de Deus, mas 

também orientadores das pessoas, harmonizadores dos choques, 
direcionadores da religiosidade, uma coisa bem abrangente, eles entram 
na vida social. 

Inclusão- 
Ativação - 

Possessivação 
 

26 Quanto à reportagem de João do Rio, um século decorrido, devemos ser 
justos: boa parte da responsabilidade pelos erros de informação é do 
informante, um tal Antônio, presumivelmente conhecedor do candomblé 
e de práticas afins, mas incapaz de identificar, por exemplo, a umbanda 

religião com elementos africanos, indígenas e católicos. 

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição-
Participação 

27 Além da manifesta má vontade de João do Rio, ele arruma um informante 
pouco confiável para conduzi-lo aos terreiros de candomblé situados na 

chamada Pequena África, região do centro antigo do Rio de Janeiro, 
moradia de negros alforriados e vindos de outros estados, como a Bahia. 

Inclusão-
Ativação- 

Possessivação 

28 Anota também as visitas de acanhadas ricaças aos terreiros de 
candomblé 

 

Inclusão- 
Ativação- 

Possessivação 

Concordâncias da palavra candomblé. 
 

 

N WORD TOTAL LEFT RIGHT L5 L L3 L2 L * R R2 R R4 R
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4 1 1 3 5 

N WORD TOTAL LEFT RIGHT L5 L
4 

L3 L2 L
1 

* R
1 

R2 R
3 

R4 R
5 

1 CANDOMBLÉ 28 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 

5 TERREIROS 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

6 UMBANDA 5 3 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 

Colocados da palavra candomblé 

 
 
 
 

N Cluster Freq. 

N Cluster Freq. 

1 terreiros de candomblé 5 

2 com o candomblé 3 

3 o candomblé é 3 

Agrupamentos lexicais da palavra candomblé. 

 
 
 
Concordâncias da palavra “umbanda” 
 

 

Fascículo 3 e 9 

N OCORRÊNCIAS CATEGORIAS 

N  Representação 
por… 

1 Pai Rubens é autor de livros sobre umbanda e suas entidades.  Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação 

2 A umbanda, desde o início, formou casas, ou templos, que foram 

formando novos sacerdotes, que surgiram federações e associações.  
 

Inclusão- 
Ativação-

Participação- 
Objetivação por 
Espacialização 

3 Pai Rubens Saraceni: As pessoas têm que entender que os que estão 
na umbanda são portadores de uma mediunidade, não tem como tratar 

essa mediunidade de outra forma senão interagindo com o mundo 
espiritual e criando um trabalho de auxílio ao próximo. 

Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação 

4 Pai Rubens Saraceni: Em muitas outras culturas e regiões do planeta se 
desenvolveram práticas para atingir o próximo. Isso não é característica 
da umbanda.   

Inclusão- 
Ativação- 

Participação 

5  A igreja católica está mais calma hoje, mas no passado quando a 
umbanda começou a se expandir, por volta dos anos de 1940, reagiu. 

  

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição-
Participação 

6 Padres agrediam verbalmente os cultos aos orixás, ao Candomblé, à 
Umbanda, como religiões pagãs, do demônio, atrasadas, animistas. 

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição- 
Participação 

7 Mas depois da explosão evangélica, ela baixou a guarda contra a 
umbanda, viu que era esta que não tomava seus fiéis, então hoje vejo a 

Igreja Católica mais tolerante com os cultos afro-brasileiros.      
   

Inclusão- 
Apassivação- 
Beneficiação-
Participação 

8 Igrejas como a Universal, Igreja da Graça, Renascer, são intolerantes, 
não só à Umbanda, são agressivos até quanto ao catolicismo e outras 

religiões. 

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição- 
Participação 

9 Pai Rubens Saraceni: A umbanda tem sete linhas, sete irradiações, em 

cada irradiação está um destes graus: Caboclo, Preto-Velho, Baiano, 
marinheiro, criança, Exu, pomba-gira.  

Inclusão- 
Ativação- 

Possessivação- 
Identificação por 
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Classificação 

10 Pai Rubens Saraceni: A umbanda completa 100 anos neste ano de 

2008, e quando foi criada tinha o objetivo de combater a disseminação 
da magia negra.  

Inclusão- 
Ativação- 

Participação- 
Funcionalização 

11 Quando entenderem o que a umbanda faz, entenderão porque não 

adota a conversão.   
Inclusão- 

Apassivação- 
Sujeição-

Participação  

12  A umbanda diferentemente de outras religiões, não faz conversão, só 

aceita dentro de seus quadros quem é médium.  
Inclusão- 
Ativação- 

Participação 

13 Pai Rubens Saraceni: A umbanda deve ao Candomblé a preservação 

dessas entidades divinas que herdamos.  
Inclusão- 

Apassivação- 
Beneficiação- 
Participação 

14 Pai Rubens Saraceni: Pessoas jogam - em frente dos centros de 
Umbanda, Espíritas e Candomblé - óleo, sal grosso, pedras no telhado 

durante os cultos.  

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição-
Possessivação 
dentro de uma 
Circunstância 

15 Pai Rubens Saraceni: “O que se resolve num centro de umbanda, com 

o auxílio dos guias espirituais, não se resolve em outros lugares”. 
Inclusão- 

Apassivação-
Possessivação 
dentro de uma 
circunstância 

16 A questão racial: A umbanda foi fundada por Zélio Fernandino de 

Moraes, que era branco, mas logo ele manifestou entidades negras, 
como o preto-velho, um benzedor negro. 

Inclusão- 
Apassivação-

Sujeição- 
Participação 

17 Pai Rubens Saraceni: Isso entrou na umbanda, por isso não costuma 

ter templos nas praças, em locais públicos. A maioria é dentro das 
casas.  

Inclusão- 
Ativação-

Circunstanciação- 
Impersonalização 
por Objetivação 

18 Pai Rubens Saraceni: Aqui no Brasil, as famílias formam os centros, 
trazem os amigos, médiuns, formam um agrupamento familiar, que 
depois agrega outros. É assim na Umbanda e no Candomblé. 

Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação 
 

19  Pai Rubens Saraceni: Os chefes e as chefas de terreiros de 
Candomblé e Umbanda não são apenas sacerdotes que falam de 

Deus, mas também orientadores das pessoas, harmonizadores dos 
choques, direcionadores da religiosidade, uma coisa bem abrangente, 
eles entram na vida social. 

Inclusão- 
Ativação- 

Possessivação 

20 Conta-se que a umbanda foi fundada por pai Zélio Fernandino de 

Moraes a 10 de abril de 1985 em São Gonçalo das Neves, Rio de 
Janeiro, filho de um oficial da marinha.  
 

Inclusão- 
Apassivação-

Sujeição- 
Participação 

21 O primeiro livro sobre umbanda foi publicado na década de 1930 por 

Leal de Souza, médium na tenda de pai Zélio. 
Inclusão- 

Apassivação-
Sujeição-

Circunstanciação 

22 Em 1941 dá-se o I Congresso de Umbanda, que visava a unificação 

dos cultos e a normatização mínima das doutrinas.    
Inclusão- 

Apassivação- 
Possessivação 

23  Mesmo assim, até hoje se observa uma autonomia razoável entre as 
casas de umbanda, onde não há uma uniformidade absoluta para os 

cultos em geral. 

Inclusão- 
Ativação- 

Possessivação 

24 Zélio: Na estrutura geral da umbanda temos: Olorum (Deus), e suas 

sete linhas de manifestação: Fé, Amor, Conhecimento, Justiça, lei, 
Evolução e geração, onde estão os orixás – Oxalá, Oyá; Oxum, 
Oxumaré, Xangô, Egunitá, Ogum, Iansã, Nanã, Obaluaiê; Iemanjá, 
Omulu. 

Inclusão- 
Ativação-

Possessivação- 
Identificação por 

Classificação 
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25  Zélio: Na umbanda, além da incorporação dos orixás, como elementos 

naturais, há a incorporação de entidades espirituais, onde temos as 
seguintes linhas: Caboclos, Pretos-velhos, Boiadeiros, marinheiros, 
Baianos, Ciganos, Crianças (Erês), Sereias, Exus, Pombas-Giras e 
Exus- mirins.  
 

Inclusão- 
Ativação- 

Participação-
Funcionalização- 
Identificação por 

Classificação 

26 Umbanda é a feijoada das religiões.  Impossibilidade de uma igreja 

Universal. Conservação da energia vital (axé). 
Inclusão- 
Ativação- 

Participação- 
Identificação por 

Classificação 

27  Sem se conhecerem, João Camargo (ex-escravo), em Sorocaba, Zélio, 
em Niterói, fundavam a Umbanda que, nas línguas umbundo e 

quimbundi, quer dizer arte de curandeiro, medicina. 

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição- 
Participação 

28 Sincrética como todas as grandes religiões, a umbanda juntou nossas 

duas matrizes africanas, culto dos orixás e dos inquices (angola-congo), 
hunduísmo, kardecismo (espiritismo), catolicismo popular, religião de 
caboclo, islamismo, cultos de calunga, calundus, xangôs, cabula 
(Espírito Santo), batuques (gaúchos), macumba (carioca), catimbós 
(Norte e Nordeste), devoção de caboclo Pena branca. 

Inclusão- 
Ativação- 

Participação- 
Identificação por 

Classificação 

29 A umbanda é paz e amor - É um mundo cheio de luz - É a força que 

nos dá a vida e a grandeza nos conduz. Avante filhos da fé, Como a 
nossa lei não há, Levando ao mundo inteiro - A Bandeira de Oxalá! 

Inclusão- 
Ativação- 

Participação- 
Impersonalização 

por Abstração 

30 São Jorge. No Brasil, é santo no catolicismo e Ogum na Umbanda.  Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação  

31 Cavalo,s.m. Médium que recebe um guia das manifestações da 
umbanda ( BH). 

Inclusão- 
Apassivação- 

Sujeição- 
Possessivação 

32 Hino da umbanda: Refletiu a luz divina - com todo seu esplendor - é do 

reino de Oxalá - Onde há paz e amor - Luz que refletiu na terra - luz que 
refletiu no mar - Luz que veio de Aruanda - Para todos iluminar. 

Inclusão- 
Ativação- 

Possessivação 

33 O vocábulo umbanda ocorre no umbundo e no quilombo significando 

arte de curandeiro, ciência médica, medicina.   
Inclusão- 
Ativação- 

Participação- 
Identificação por 

Classificação 

34 Umbanda – jira - Pedido de licença, em certos terreiros de tradição 

angolo-conguesa (ENC)- Do quimbundo nijila, caminho. 
Inclusão- 
Ativação- 

Participação-
Identificação por 

Classificação 

35 “Aqui não é um terreiro, É um pronto-socorro.” “Aqui vem quem quer”, 
foi o que disse Lúcia Helena, sobre sua casa, onde dirige trabalhos de 
umbanda. 

Inclusão- 
Apassivação- 

Possessivação 

36 O trabalho com umbanda começou nos fundos da casa de mãe Lúcia 

há quinze anos.  
Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação 

37 O trabalho começa ao meio-dia no sábado, vai até às quatro da tarde. 
Lúcia chama várias linhas da umbanda, os ciganos, “que têm papel 

importante, mas vai de acordo com a necessidade das pessoas”. 

Inclusão- 
Apassivação- 

Possessivação 

38 Leminsk tirou onda até na umbanda, compondo um ponto, ou música, 

de terreiro. 
   

Inclusão- 
Apassivação-

Sujeição-
Participação 

39 Ele falou aos negros sobre a Umbanda na atualidade.  

 
Inclusão- 
Ativação- 

Circunstanciação 

Concordâncias da palavra umbanda 
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N WORD TOTAL LEFT RIGHT L5 L4 L3 L2 L1 * R1 R2 R3 R4 R5 

N WORD TOTAL LEFT RIGHT L5 L4 L3 L2 L1 * R1 R2 R3 R4 R5 

1 UMBANDA 39 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 

5 CANDOMBLÉ 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 

7 RELIGIÕES 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Colocados da palavra umbanda 
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