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Resumo Esta pesquisa foi desenvolvida no período em que trabalhei com o professor 
Marcos Lanna como bolsista do programa Pibic/CNPq. Inicialmente minha 
proposta era fazer uma análise dos elementos que organizam hierarquicamente 
médiuns, entidades e clientela dentro dos rituais da umbanda. No entanto, à 
medida que desenvolvia minha própria pesquisa de campo, meu contato com as 
mudanças pelas quais passava um grupo de culto localizado no bairro do 
Boqueirão, em Curitiba, levou-me a tentar estabelecer certas relações que 
articulam as práticas da umbanda e do candomblé. Isso é possível na medida em 
que os ritos de iniciação do candomblé constituem, ou passaram, naquele grupo, 
a constituir um ponto central na organização e no universo simbólico e ritual do 
terreiro. 
Abordarei ainda aqui a umbanda. Pretendo mostrar como as iniciações realizadas 
por D. Maria no candomblé modificam a estrutura dos rituais de umbanda, seus 
elementos simbólicos e a própria estrutura da organização do grupo. Umbanda e 
candomblé, dentro da lógica que organiza as relações do terreiro pesquisado, 
estão profundamente entrelaçadas, mas não se confundem: encontram-se em 
interdependência, também hierárquica. 
Ficará claro como os ritos de candomblé não constroem somente a pessoa mas 
também a lógica da “casa”. Na conclusão indicarei como a análise da casa e da 
pessoa fornece uma base inicial imprescindível a análise das relações de poder e 
daquelas das religiões afro-brasileiras com a sociedade mais ampla. 
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