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Terreiro de Umbanda 

Mobilizador Cultural: Lucileide Miranda Albano 

Descrição e Elementos 

  Expressão Cultural Terreiro de Umbanda é o lugar onde acontecem os cultos 

religiosos afro-brasileiros, geralmente são espaços planos nos fundos das residências 

dos mestres, ali é construído um altas para abrigo dos vultos (imagens). Encontramos 

também altares em salas e ou quartos das residências de mãe de santo, como é o caso de 

Mãe Lourdes no distrito de Água Verde que fez da sala de sua casa um centro com os 

vultos dispostos num lugar de destaque. 

 Atualmente em Guaiúba encontramos quem a realize os cultos na sala da sua 

própria residência, este fato nos leva a crer que a Umbanda, atualmente, tem 

conquistado uma aceitação maior por parte da comunidade. 

 Os cultos são realizados durante o ano inteiro em dias determinados pelos 

mestres do centro, lembrando que os trabalhos de cura, na maioria dos terreiros, são 

realizados na parte da manhã ou a tarde, a exemplo cito o Terreiro de Mãe Mazé da 

Parronca onde as seções são realizadas nos dias de quarta, sexta, e domingo, sempre a 

partir das 22h. 

 As roupas usadas pelos pais e mães de santo nas cerimônias têm uma ligação 

íntima com cada entidade, por exemplo: ogum, a cor de sua roupa é vermelha e branca, 

são vistosas, extravagantes, com muitos cordões de contas coloridas aos quais se dá o 

nome de “guias”. 

 Usam-se tambores, congas, agogôs e reco-recos entre outros instrumentos 

percussivos, para acompanhar as músicas (pontos cantados), cantadas na invocação das 

entidades. 

 Para chamar a entidade Oxossi, por exemplo: 

“Quem manda no mato é Oxossi, 

Oxossi é caçador 

Oxossi é caçador”. 



  Ao som desses cantos é que as entidades se manifestam embalados por ritmos 

diversos e bem rápidos, os ritmos variam de entidade para entidade, por exemplo: seu 

Zé quando vem, vem meio mole um pouco bêbado, prosando e dando gargalhadas. 

 Nos cultos de Umbanda participam as pessoas adeptas desta religião, assim 

como nos cultos católicos participam os católicos, e a regra vale pra as demais religiões, 

é bem verdade que também freqüentam os terreiros, pessoas de outras religiões que 

buscam nesta, curas espirituais, desejam lançar feitiço para conquistar o ser amado ou 

coisa parecida, e até mesmo buscam a sorte de ganhar um prêmio no jogo. 

 


