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 O presente estudo se propõe a analisar como ocorreu, em Curitiba, os processos de 

legitimação da Umbanda por um meio específico: o jornal. Em todo o país, os jornais do 
Império até a década de 1960 publicam matérias relacionadas às práticas de origem 
africana/crenças mágico-religiosa populares e às reações de setores hegemônicos da 
sociedade frente a elas, com atitude e disposição repressivas. Entretanto, a partir da década 
de 1960 e principalmente da década seguinte, a Umbanda começa a aparecer com uma 
visibilidade positiva na imprensa nacional e ganha repercussão. Essa nova “atitude” da 
imprensa jornalística em relação a Umbanda demonstra uma modificação mais ampla que 
estava ocorrendo na sociedade brasileira, que passava a ser vista de forma mais plural e a 
oferecer novas aberturas e demandas. É neste contexto em que se analisará, em Curitiba, o 
aparecimento da coluna Umbanda/Candomblé1, em 1978, num veículo da imprensa de 
grande circulação na época, destinado à classe média curitibana e com forte tendência 
conservadora: O Diário do Paraná.  
  Para o Stuart Hall, sob a pressão da diferença multicultural, alguns Estados têm 
sido obrigados a um programa reformista, em que o Estado reconhece formal e 
publicamente as necessidades sociais diferenciadas, bem como a crescente diversidade 
cultural de seus cidadãos, admitindo certos direitos grupais e outros definidos pelo 
indivíduo, contrariando aquele ideal da cidadania universal e a neutralidade cultural do 
estado universalista liberal, pós-iluminista, liberal, racional e humanista da cultural 
ocidental. É possível notar, com a leitura da coluna, a abertura da visão de cidadania no 
Brasil para alguma medida de multiculturalismo. A coluna testemunha o cruzamento de 
alguns processos que estavam ocorrendo com a Umbanda, notadamente sua 
“universalização” presente no discurso da colunista que aponta para uma desetnificação e 
desafricanização da religião, num discurso de mestiçagem. É importante também observar 
o modo como essa abertura na visão na sociedade brasileira, no âmbito cultural, ocorria em 
meio a um processo de restrição da participação política. O Diário do Paraná foi 
inaugurado 22 de Março – aniversário de Curitiba, em 1955, de propriedade de Assis 
Chateaubriand, o comandante do então chamado “Império Associado. O jornal circulou até 
26 de janeiro de 1983, após a morte a sua morte e a decadência de seu império formado 
pelos Diários e Emissoras Associados – o grupo de jornais era capitaneado pelo jornal do 
Rio de Janeiro, e o das rádios pela Rádio Tupi, também do Rio -, foram divididos por 
disputas internas de poder e interesses. De acordo com os depoimentos e das matérias 
presentes no livro, é possível notar que o Diário era um veículo de postura de direita, 
conservador. O autor do livro “O Diário do Paraná na sociedade e imprensa paranaenses”, 
Carlos Danilo Costa Cortês, iniciou sua carreira como repórter de setor, permanecendo no 
jornal até o seu fim, ocupando a diretoria em 1981. Em entrevista para a TV educativa, 
transcrita no final de seu livro, se declara de acordo com os princípios da “Revolução” de 
1964, tendo sua vida toda pautada no combate ao comunismo. 

Num primeiro momento do estudo, será analisado o estado das discussões sobre 

                                                 
1 Disposta em micro-filme na Biblioteca Publica do Paraná 



Umbanda e sociedade no Brasil, a qualificação do jornal e da coluna, seguida de uma 
discussão sobre classe média e ditadura no Brasil, com o objetivo de localizar 
historicamente o processo de legitimação da Umbanda e o aparecimento da coluna no 
Diário do Paraná. A coluna, que será utilizada como o objeto da pesquisa, é assinada por 
Dirce Alves durante os anos de 1978 e 1979, diária, trata de assuntos cotidianos da 
Umbanda e do Candomblé em Curitiba, noticiando festas, inaugurações de terreiros, 
iniciações, visitas de religiosos de fora da cidade, promovendo e divulgando as casas da 
cidade, seus horários e dias de funcionamento, esclarecendo as atividades desenvolvidas e 
informando também eventos relacionados à Federação Paranaense de Umbanda e 
Candomblé, como eleições, cerimônias de posse, excursões, comissões, viagens, 
conferencias, convenções, etc. Uma grande parte das colunas possui portanto, um caráter 
informativo e de divulgação. Por vezes, as colunas também assumem um caráter mais 
explicativo de alguns funcionamentos das duas religiões, como descrições detalhadas 
acerca dos cultos, trabalhos, cargos e funções desenvolvidas, assim como de fundamentos 
centrais, mitologia, linhas de trabalho e expondo também, a história da vida de alguns 
sacerdotes e personagens importantes. As leituras obtidas com a coluna demonstram a 
preocupação da autora da coluna e da equipe pela qual ela era apoiada em tornar alguns 
conceitos dessas religiões acessíveis ao publico em geral, promovendo-as. Nos primeiros 
meses de 1979, além da coluna Umbanda/Candomblé encontramos no jornal três cadernos 
especiais dedicados à coluna em que se destaca o seu aniversário de um ano e o 
envolvimento da coluna com a equipe da produção do jornal pela qual ela era apoiada, que 
na época, participava de uma pesquisa de opinião publica sobre os terreiros e sacerdotes de 
Curitiba, premiando-os no jantar de aniversário da coluna, promovido pelo jornal O Diário 
do Paraná.  

A partir da coluna, é possível discutir a posição que a religião estava estabelecendo 
perante a sociedade, com as demais instituições, comunidades e público curitibano, 
inserindo-a dentro de um processo histórico nacional complexo de legitimação da religião e 
discutindo as estratégias que estes adeptos definiam diante de um campo cultural bastante 
disputado, num processo de visibilidade e legitimação, destacando a importância da 
atuação das federações e notadamente, da Federação de Umbanda e Candomblé, criada no 
ano de 1975, que se insere num amplo contexto do surgimento de organizações vinculadas 
a identidade no país.  É necessário, para tanto, analisar o próprio aparecimento da coluna 
no veículo em que aparece, nesse final da década de 1970, época em que os sacerdotes 
ainda estabeleciam suas casas nesta região e a Umbanda, apoiada pelo movimento 
federativo se expandia no país, reconhecida e estimulada pelo governo de então, mas ainda 
com grande enfrentamento por parte de setores da sociedade.  

O antropólogo Jocélio Teles dos Santos analisa matérias referentes às religiosidades 
afro-brasileiras em jornais de grande circulação da Bahia e do Rio de Janeiro na década de 
1960, e percebe que, ao compará-las com as da década seguinte, as matérias revelam 
transformações que estavam ocorrendo na sociedade brasileira. A imprensa, nesse sentido, 
aparece como “termômetro” para se analisar mudanças mais profundas que estavam 
ocorrendo em âmbito nacional. Se nos períodos anteriores, as matérias tinham 
explicitamente um caráter discriminatório, a partir da década de 1960, ocorre além de um 
aumento no número de matérias destinadas as religiões de matriz africana, uma forte 
tendência a se apresentarem conteúdos positivos, para na década de 1970, a exemplo da 
coluna Umbanda/Candomblé, aparecerem matérias que elevariam as religiões afro-
brasileiras à condição de símbolo nacional. Na coluna “Umbanda, o milagre sócio-
religioso”, por exemplo, Dirce Alves destaca o caráter genuinamente brasileiro da 
Umbanda: ela seria o Brasil, com toda a sua diversidade étnica e sócio-cultural, e 
atravessaria todas as classes sociais. Com uma origem genuinamente brasileira e portanto 
sincrética, a Umbanda também uniria no seu culto, as características de todos os outros 
cultos praticados no Brasil. Segundo a colunista, o Brasil já seria uma nação 



preponderantemente espírita, umbandista. Para Jocélio Santos, matérias como essas, 
constituem “provas cabais” do que ocorria em espaços oficiais e públicos, assim como no 
pensamento das camadas médias e elites brasileiras, indícios que teriam sido incorporados 
pela mídia. Nos anos 1970, aparecerão nos jornais baianos matérias reveladoras de 
discursos oficiais sobre a relação dos seus lideres com o poder publico, a sua definição 
como seita ou folclore, a obrigatoriedade da licença policial para o funcionamento dos 
terreiros e o crescente estimulo ao candomblé como atração turística, assim como a 
ideologização da mestiçagem brasileira, fundamentada numa união de raças. O Candomblé, 
que na mentalidade de alguns ainda era considerado uma seita composta por pessoas semi-
analfabetas e com costumes primitivos, passava a se constituir um símbolo, por excelência, 
de baianidade. Junto com a capoeira e a culinária, ele foi incorporado pela mídia, por 
órgãos públicos, empresas privadas como uma das marcas registradas da Bahia. Essas 
releituras do Candomblé de que o autor comenta, devem ser consideradas em um ambiente 
sociopolítico e cultural, e através de um quadro de construções discursivas sobre a 
redescoberta do continente africano no Brasil. Nessas reinterpretações, que abrangiam 
também outros textos como as músicas de compositores baianos, a produção 
cinematográfica e a produção acadêmica da década de 1960, havia uma absorção da 
imagem de uma Bahia mística, com a sua antiguidade histórica, a sua beleza arquitetônica 
natural e principalmente, a sua originalidade cultural, pois os signos do Candomblé, 
basicamente os orixás e as insígnias, passavam a ser veículos de informação sobre a 
autêntica representação da origem africana na sociedade brasileira. Essa articulação entre 
cultura e política, verificada já ao final dos anos 1950 com o governo Juscelino Kubitschek, 
haveria de se desdobrar, no período autoritário, em novos discursos e práticas. 

A década de 1970 também marca, em nível nacional, o ápice do crescimento da 
Umbanda em números de terreiros e de seu fervor federativo. Data dessa mesma década, a 
criação, em Curitiba, da Federação Paranaense de Umbanda e Candomblé. A evidência 
desse crescimento foi uma maior visibilidade que as casas de umbanda passaram também a 
ter na imprensa. Em Salvador, as lideranças umbandistas teciam relações com as instancias 
do poder em busca de legitimidade numa sociedade marcada pela presença do Candomblé, 
fazendo ressonância do que ocorria em outros estados. No Rio de janeiro por exemplo, 
havia sido apresentado pelo deputado Átila Nunes (MDB), vice-presidente da Assembléia 
Legislativa do Rio de Janeiro, líder umbandista, um projeto de lei obrigando as escolas 
publicas a ensinarem o espiritismo e umbandismo às crianças de famílias que professassem 
as duas religiões. Dirce Alves escreve sobre reações por parte de personalidades do mundo 
cientifico brasileiro contra essa reivindicação e aponta que “grande número de porta-vozes 
de associações cientificas, profissionais, etc., católicos ou não, vêm revelando preocupação 
com o grande crescimento da Umbanda.” 

Apesar da liberdade de culto ter sido incluída desde a Constituição Federal de 1946, 
é recente a adoção de medidas por parte do Estado no sentido de eliminar os mecanismos 
legais de repressão sobre as religiões afro-brasileiras. É apenas nas décadas de 1960 e 
1970, com a aproximação dos representes oficiais com o povo-de-santo que de religião 
secularmente perseguida pelo Estado, a Umbanda e o Candomblé passavam a ter relações 
positivamente publicizadas pelo poder publico. Exemplos disso podem ser notados no 
destaque dado a imprensa nos cinqüenta anos de liderança da Mãe Menininha em 1972, 
assim como a capa “O Brasil baiano: a redescoberta do Brasil” na revista VEJA, em 1971 
claramente um convite ao “reconhecimento das origens”, e em 1977, a condecoração da 
ialorixá Olga de Alaketu pelo então Presidente da Republica Ernesto Geisel, fatos que 
demonstram a elevação da religião afro-brasileira à condição de símbolo nacional e a 
presença oficial no seu reconhecimento e legitimação, inseridos num projeto de ação 
governamental de conservação e desenvolvimento, com base na consolidação da 
nacionalidade brasileira.  

Num segundo momento da pesquisa, o foco será em como a Umbanda, na visão de 



Dirce Alves, tendo sido gestada em e para uma nova sociedade brasileira num contexto de 
secularização e individualização, legitima-se em meio às idéias emergentes de cidadania e 
democracia no Brasil. Para tanto, é necessário analisar na historiografia a respeito da 
cidadania no Brasil, a inclusão da pluralidade, notadamente da pluralidade religiosa, nas 
demandas por ampliação dos direitos no país. Segundo Ângela Randolpho Paiva, as 
grandes teorias que surgem no século XVIII a partir do ideário iluminista, para chegar às 
teorias liberais, socialistas e comunitaristas do século XIX, aliadas ao surgimento dos 
Estados Nacionais, do Estado do direito e da sociedade civil e as primeiras análises 
sociológicas, são, em suma, mudanças profundas em direção a uma visão de mundo 
secularizada e centrada no individuo. Dada as referentes mudanças da vida religiosa, torna-
se importante analisar de que maneira a religião convive com a crescente secularização do 
mundo, de que forma aporta para o enriquecimento da nova esfera pública, como ela se 
relaciona com as outras esferas, e como, se tornando uma importante instância que leva a 
participação do individuo no mundo, a religião está presente nas visões de mundo, que 
ainda costuma nortear. A esfera religiosa passa a promover um movimento em direção ao 
mundo secularizado, que passa a ser a sua própria força. Neste sentido, a autora analisa 
algumas mudanças que aconteceram com o catolicismo brasileiro: a extrema desigualdade 
brasileira e os valores de igualdade, liberdade e justiça social passam a nortear a prática 
católica, até então profundamente conservadora, centralizadora e hierárquica. Tendo como 
referência as análises da coluna, é possível dizer que além desse da individualização 
descrita nesse novo modelo de catolicismo estudado por Ângela Randolpho paiva, pautado 
na “ética secular”, estava ocorrendo um outro processo de individualização que é esotérico 
– isto é, a busca no além do atendimento às necessidades intimas e imediatas. 

Dirce Alves se refere a Umbanda como religião “universal” que atinge todas as 
classes sociais, e portanto a religião brasileira por excelência, pois consegue “dar conta” 
das suas profundas desigualdades sociais, contradições da cidadania brasileira. A Umbanda 
não seria uma religião conservadora, centralizadora e hierárquica, mas voltada pra uma 
sociedade em que os idéias são aqueles de liberdade e justiça. A colunista explica porque o 
povo acorreria cada vez mais numerosos aos terreiros. Para Dirce Alves, a Umbanda teria 
duas características básicas: é a resposta ao sofrimento moral e físico e teria a característica 
de fonte de atração para a alma humana - a liberdade da religião, que não cerca o homem 
de proibições absurdas inconcebíveis ao mundo moderno, além de oferecer a quem procura 
a possibilidade de liderar. Diferentemente de outros modelos de “religião universal”, Dirce 
Alves acentua a função religiosa da Umbanda como resposta aos sofrimentos desse mundo, 
ao invés de focar na questão salvação. A coluna do dia 31 de Janeiro de 1978 é intitulada 
“A Umbanda, o milagre sócio-religioso”. A autora retoma a visão da Umbanda como 
“religião universal”, referindo-se  às classes sociais. Nesta coluna, Dirce Alves descreve 
paralelamente dois cultos de Umbanda em lugares diferentes: o primeiro em uma mansão 
de um bairro residencial, e o outro em uma casinhola num bairro pobre. Após essa 
comparação, afirma que “isto tudo é Umbanda”, a religião que paulatinamente vai tomando 
conta de todas as camadas sociais que formam a população brasileira. “Ela é o Brasil com a 
sua miscigenação social religiosamente acentuada (...). É a junção de toda doutrina num 
único sistema filosófico religioso, com dosagem diferente..., porém todas dentro dos 
mesmos princípios encalçados no Evangelho introduzido pelo catolicismo e pelo 
espiritismo: amai-vos uns aos outros. Umbanda é amor, unindo todas as classes sociais.”  

Na coluna O pai-de-santo dentro da sociedade, vemos a função do médium com 
uma dimensão “solidária”: o papel da religião é atender as necessidades individuais e o 
anseio pelo ideal da igualdade e da justiça social. A Umbanda não é somente espiritismo. 
“É religião divina, humanitária e pura. Solução dos problemas para a humanidade.” Na 
coluna, Dirce Alves afirma que, ser Pai de Santo ou Babalorixá vem acompanhado de 
grande poder e responsabilidade que devem ser dosados e bem aplicados com “sabedoria e 



amor ao próximo”. 2 Apesar de serem nada mais do que sacerdotes da religião, devido à 
posição que ocupam dentro da seita, são procurados constantemente pelos leigos e 
desesperados, e podem influenciar várias pessoas ao mesmo tempo. Embora sujeitos ao 
erro como qualquer pessoa, devem ser prudentes e de boa vontade, caritativos e sem 
interesses financeiros. Os guias espirituais da Umbanda para a colunista, devem trabalhar 
sempre em benefício da humanidade, da prática do bem e da caridade. A Umbanda está 
sempre de portas abertas para através de seus guias, para proteger seus filhos e resolver os 
problemas de pessoas aflitas que dela necessitam e a procuram para a sua salvação e estão 
cansados de bater em outras portas; então a Umbanda, acolhedora, “como mãe carinhosa 
lhes abre os braços e os levanta, retirando-os da podridão humana em que foram lançados.” 

Na última parte do estudo, serão analisadas as concepções de Dirce Alves acerca do 
Candomblé, da Quimbanda, do Espiritismo e Catolicismo e como ela entende o 
“sincretismo religioso umbandista” e sua relação com essas religiões. Para Renato Ortiz 
existem três formas legitimadoras que concorrem para integração da Umbanda na 
sociedade brasileira: a antiguidade da religião (aproximação com o candomblé), o discurso 
cientifico (aproximação com o kardecismo) e  o discurso cultivado. É importante analisar 
os caminhos de legitimação da Umbanda que a autora percorre e seu dialogo com alguns 
intelectuais.  

 

                                                 
2 Coluna “A importância do pai-de-santo dentro da sociedade”, 07/04/1978. 


