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INTRODUÇÃO

As manifestações culturais expressadas no Terreiro2 são de uma riqueza patrimonial histórica

e cultural ímpar. São reveladas através da sua particularidade na relação com a dança, a

musicalidade e a devoção, repletas de simbolismos e interligações de matrizes culturais distintas,

representadas por meio do sincretismo religioso. E por se realizar uma comunhão entre documentos

culturais de fundamentos espirituais e filosóficos diferentes, constitui assim a ligação entre o

profano e o sagrado.

O referido diálogo possui como objeto de pesquisa o Centro Espiritualista Reino de São Jorge

- Rua 15 de Novembro - Cidade Nova - Rio Grande/RS (ver figura1). O estudo, das territorialidades

que constituem o sagrado no Terreiro local, ou seja, o mundo imaterial, mítico e natural na

comunicação dos Orixás, dos espíritos dos Cablocos e Preto-Velhos com o homem na sua devoção.

METODOLOGIA

 O “diálogo” sobre o conteúdo do conceito cultura segundo  Laraia (1989), Santos (1994),

autores contemporâneos. E também de autores estrangeiros como Malinowski (1975), Linton

(1979). E para o sincretismo Bastide (1983) e Ferretti (1995);

O conceito de espaço geográfico segundo Silva (1991), entre outros, Rosendahl (1999),

articulado ao plano da relação natural da Umbanda postulado por: Birman  (1985) na relação

“Homem/Natureza”, e a sua manifestação cultural no Terreiro;

Utilização como referencial filosófico a dialética de Platão, analisada sobre  Eliade (1992) (para a

compreensão entre o mundo material e o plano imaterial as ”territorialidades” do Terreiro);

Levantamento de dados (consulta as instalações públicas, privadas e mistas relacionadas à

documentação do Terreiro);

DISCUSSÃO

Nesse sentido, entendemos que o estudo do Terreiro de Umbanda é justificado no cerne do

debate geográfico, pois o Terreiro possui um grande patrimônio de expressões culturais

documentadas nos rituais de iniciação e de passagem, principalmente no culto aos seres

transcendentais míticos, os quais se personificam nas forças da natureza e “materializam” sua
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irradiação através do indivíduo humano, com as possessões e devoção, criando um universo

paralelo imbricado ao mundo material.

Daí o “capital cultural material e imaterial” promulgado nos Terreiros, que estão presentes,

em maior potencial, na área urbana do município rio-grandino (BOURDIEU, 2006). E por estarem

ligados ao caráter tradicional do uso de técnicas e matéria-prima típicas de sociedades não

industrializadas, constitui um dos aspectos mais evidentes para defini-los como portadores de uma

cultura particular, traduzindo elementos da natureza “nata” no seu cerne e também da natureza

humanizada.

Figura 1 - Localização do CERSJ, no estado do Rio Grande do Sul e no Município de Rio Grande.

Fonte: IBGE - ESTATCART, Censo Demográfico 2000 – Malha Municipal Digital do Brasil. Organizado por
PEREIRA, Rogério Amaral, 2008.

CONCLUSÕES

Os referidos Terreiros também apontam para o sincretismo cultural e a miscigenação racial e,

portanto, são objetos de investigação obrigatória nos debates das Ciências Sociais. E,

principalmente dentro da Geografia, que estuda as relações humanas e das mais variadas expressões

culturais na constituição do espaço geográfico, ou seja, na relação do homem com o espaço.
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