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RESUMO 

 

O presente estudo constitui uma discussão que intenta compreender como são elaborados os 

processos de construção identitária afrodescendente e ativista de mulheres de religião de 

matriz africana que atuam nos Movimentos Sociais a partir do Grupo de Trabalho (GT) 

Mulheres de Axé-Saravá, de núcleo localizado no Ceará, da Rede Nacional de Religiões Afro-

Brasileiras e Saúde (RENAFRO). A escolha pelo aprofundamento da temática apresentada 

justifica-se por serem as religiões de matriz africana instrumentos de reflexão política a 

respeito da educação e das relações étnico-raciais no Brasil. Para alcançar o objetivo 

estabelecido neste trabalho, metodologicamente, optou-se pelo referencial afrodescendente de 

pesquisa, por ser este um procedimento que elege a população negra como produtora de 

conhecimento. Nesse contexto, foram entrevistadas/os o coordenador geral do núcleo da 

RENAFRO no Ceará, as coordenadoras dos GTs de Mulheres de terreiro do Rio de Janeiro e 

do Ceará, respectivamente, bem como três mulheres que integraram o GT na cidade de 

Fortaleza.  A partir das falas das/os entrevistadas/os, considero que a construção identitária 

afrodescendente e ativista da mulher candomblecista e/ou umbandista não se dá de maneira 

uniforme, embora apresente alguns elementos comuns, geralmente consequentes da 

necessidade de fortalecimento de si e daqueles/as que as acompanham em suas trajetórias, a 

partir de uma postura combativa frente à inúmeras expressões de racismo religioso. Face aos 

relatos coletados, é possível considerar que as práticas das religiões de matriz africana 

proporcionam, em seus espaços sagrados, o desenvolvimento de processos educativos que 

podem ser considerados significativos, tanto para a construção identitária política da mulher 

afrocearense, como para que sejam elaborados novos parâmetros de movimentos sociais e, 

consequentemente, de movimentos pedagógicos. Em conclusão, compreende-se que as 

religiões de matriz africana, bem como o GT Mulheres de Axé-Saravá, assim, proporcionam o 

desenvolvimento de processos educativos significativos para a construção identitária feminina 

afrodescendente e ativista, pois viabiliza a elaboração de novos parâmetros para os 

Movimentos Sociais, fortalecendo a esperança de que a mulheres de axé possam ocupar todos 

os espaços e viver sem medo.  

 

Palavras-chave: Religiões de matriz africana. Educação. Mulheres de terreiro.  



 

ABSTRACT 

This study constitutes a discussion that aims to understand how the processes os 

Afrodescendant and activist identity construction for women of religion of African origin, 

who are organized in the Social Movements from the Working Gruoup (GT) Women of Axé-

Saravá of the National Network of Afro-Brazilian Religions and Health (RENAFRO), are 

elaborated in Ceará. The choice for the deepening of the theme is justified by the fact that 

African-born religionsare instruments of political reflection on education and ethnic-racial 

relations in Brazil. In order to reach the goal established in this study, methodologically, the 

Afrodescendent research reference was chosen, since this is a procedure that elects the black 

population as knowledge producer. In this contexto, the general coordinator of RENAFRO in 

Ceará, the coordinators of the Women’s Working Groups in Rio de Janeiro and Ceará, 

respectively, were interviewed, as well as three women who joined th Working Group in the 

city of Fortaleza. From the interviewes account, I consider that the Afrodescendent and 

activist identity construction of the candomblecist and/or umbandista woman does not tak 

place in a uniform way, although it presentes some common elements, generally resulting 

from the need to strengthen oneself and those who follow them in their trajectories, starting 

from a combative position in front of the numerous expressions of religious racismo. 

Considering the reports collected, it is possible to understand that the practices of African-

born religions provide, in their sacred spaces, the development of educational processes that 

can be considered significant both for the political identity construction of Afro-Brazilian 

women and for the elaboration of new parameters of social movements and, consequently, of 

pedagogical movements. In conclusion, it is understood that the African-born religions, as 

well as the Working Group Women of Axé-Saravá, provide the development of significant 

educational processes for the construction of afrodescendente and activist feminine identity, 

since it allows the elaboration of new parameters for the Social Movements, strengthening the 

hope that the women of axé can occupy all spaces and live without fear. 

 

Keywords: African-born religions. Education. Women of terreiro.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Obínrín Agô, Obínrín Odara1 

 

Este trabalho, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e no Núcleo 

Brasileiro, Latino Americano e Caribenho de Estudos em Relações Raciais, Gênero e 

Movimentos Sociais (N’BLAC), constitui uma discussão que objetiva compreender como são 

elaborados os processos de construção identitária afrodescendente e ativista de mulheres de 

religião de matriz africana no Ceará que atuam nos Movimentos Sociais a partir do Grupo de 

Trabalho (GT) Mulheres de Axé-Saravá, de núcleo no Ceará, da Rede Nacional de Religiões 

Afro-Brasileiras e Saúde (RENAFRO), contexto no qual o Candomblé e a Umbanda 

apresentam-se como instrumentos de reflexão política a respeito da educação e das relações 

étnico-raciais no Brasil.  

Torna-se relevante esclarecer, portanto, que me refiro à Umbanda e Candomblé 

como religiões de matriz africana a partir do que assinala Cantuário (2009, p. 18), quando 

elucida que, dentre as religiões consideradas de matriz africana, estão a Pajelança, a Jurema, o 

Catimbó, o Candomblé e a Umbanda, sendo estas duas últimas parte do recorte teórico deste 

trabalho. Cantuário também nos aponta, a partir de Ortiz (1999), a Umbanda designada como 

expressão da religiosidade afro-brasileira. Theodoro (2008, p. 77), nos esclarece que “as 

práticas religiosas trazidas da África se reformularam e disseminaram pelo país, tomando 

feição regional segundo a influência do grupo africano. Daí a diversidade de nomes pelos 

quais são conhecidas”: Candomblé, Xangô, Tambor, Batuque, Babaçuê, Macumba, Umbanda, 

Quimbanda. Esclareço, portanto, que me utilizarei do termo “religiões de matriz africana” 

para me referir tanto à Umbanda quanto ao Candomblé. 

É a partir dessa perspectiva que percebo a necessidade de falar sobre Rafaela2. A 

conheci quando ambas éramos crianças, menina negra, dois anos mais jovem do que eu, 

responsável pelo meu primeiro contato com a Umbanda e o Candomblé. Ela havia acabado de 

                                                 
1A expressão “Obínrín Odara”, presente no título desta dissertação, me foi apresentada por Mãe Nilce de Iansã, 

uma das mulheres entrevistadas durante o desenvolvimento da pesquisa. Segundo ela, “Obínrín” significa 

“mulher” e “Odara” significa “tudo de belo, bom, positivo e forte”. Ainda segundo mãe Nilce, antes de começar 

qualquer fala nesse contexto, é importante pedir “Agô”, ou seja, pedir licença à quem e para quem falo. Logo, a 

expressão referente à esta nota significa: “Peço licença às mulheres, às mulheres que são tudo de belo, bom, 

positivo e forte”. 
2Todas as informações contidas neste trabalho foram utilizadas com total permissão de Rafaela. A pedido da 

mesma, seu verdadeiro nome será resguardado, com o intuito de preservar sua identidade, assim como a de seus 

familiares. 
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se mudar para a rua onde moro, e como minha mãe e meu padrasto logo fizeram amizade com 

seus pais, nos aproximamos rapidamente. Rafaela passou a frequentar a mesma escola que eu 

– uma instituição pública situada no bairro onde até então moramos – e, apesar de 

pertencermos a séries diferentes, passávamos grande parte do recreio juntas, o que me fez 

perceber que ela não se sentia muito a vontade com as crianças de sua sala. Por muitas vezes, 

vi sua mãe ser chamada pela professora para ser questionada sobre o motivo de Rafaela se 

mostrar uma criança introspectiva nas aulas, alegando que tal comportamento deveria ser 

resultado de problemas em casa, mesmo que a mãe negasse veementemente que algo de 

errado estivesse acontecendo com a filha no convívio familiar.  

Concomitantemente aos problemas na escola, eu percebia que Rafaela e sua 

família enfrentavam também problemas no bairro. Não demorou muito até que tivéssemos 

notícias dos comentários dos outros vizinhos. “Negros macumbeiros”, diziam, em tom de 

desprezo. “Não podem ser boa gente”, falavam. “Isso é coisa do demônio!”, acusavam.  

Nesse contexto, Rafaela e eu construímos um forte laço de amizade, já que, na 

escola e no bairro, eu era praticamente a única criança cujos pais permitiam brincar com a 

menina de terreiro. Ao conviver em sua casa, tive contato com elementos pertinentes às 

religiões de matriz africana, questionando o significado das imagens de gesso, ferros, comidas 

e bebidas dispostas nos altares. Conheci as mulheres que frequentavam sua casa e observava 

curiosamente suas saias girarem enquanto dançavam e as via, repentinamente, soltando altas 

gargalhadas, dando conselhos, receitando banhos de ervas. Recordo das tantas vezes em que 

vi estas mesmas mulheres relatando problemas em casa, fossem eles relacionados ao excesso 

de bebida e agressividade dos maridos, ou às dificuldades financeiras, que as obrigava a 

assumir dois ou mais empregos. 

Durante os vários anos em que frequentei a casa de Rafaela, pude observar, não 

somente as mulheres que ali sempre estavam mas, principalmente, a maneira como foi se 

constituindo a sua identidade de mulher de terreiro. Ainda na infância, quando, por alguma 

eventualidade, outra criança se aproximava de nós para brincar, qualquer desentendimento 

culminava em insultos por parte das meninas visitantes e em choro por parte de minha amiga. 

“Negra macumbeira!”, as crianças repetiam o que seus pais diziam. Com a frequência desses 

acontecimentos, Rafaela passou a preferir brincar somente comigo, embora eu insistisse em 

trazer mais crianças para nossas brincadeiras – confesso, não por Rafaela, mas pelo fato de 

que eu também não tinha muitas oportunidades de brincar com outras crianças. Apesar de 

minha mãe ser muito rigorosa e não permitir que eu brincasse na casa dos outros, Rafaela e eu 

costumávamos nos encontrar mais na casa dela do que na minha. Jogávamos vídeo game, 
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comíamos cocada, pulávamos corda, brincávamos de boneca e conversávamos muito. E o 

principal assunto, por conta de minha curiosidade, era a Umbanda e o Candomblé.  

Em meio a todos esses acontecimentos, certa tarde, enquanto brincávamos juntas, 

insisti em saber o motivo pelo qual sua mãe era chamada na escola com tanta frequência, 

embora, pelos comentários que ouvia na rua e pelos frequentes desentendimentos com outras 

crianças, eu já alimentasse algumas suspeitas. Rafaela finalmente respondeu: “Não gosto 

daquela escola. Não gosto da professora. Ela deixa os outros alunos implicarem comigo”. 

“Eles implicam?”, perguntei, surpresa. “Me chamam de macumbeira, filha do cão. Não quero 

mais ir para aquela escola”, ela respondeu.  

As inquietações de Rafaela transformam-se em denúncia na medida em que nos 

atentamos à realidade cada vez mais explícita no contexto das salas de aula, em que a escola 

tem deixado transparecer sua grande dificuldade em desconstruir processos discriminatórios. 

Conforme enfatiza Sousa (2010, p. 39), a ambiência escolar “é um espaço em que aprendemos 

e compartilhamos não só conteúdos e saberes escolares, mas, também, valores, crenças e 

hábitos, assim como preconceitos de raça, de gênero, de classe, de idade e de religião”. A 

banalização, por parte de professores e professoras, de xingamentos e agressões sofridas por 

Rafaela, acaba por legitimar este espaço que deveria ser laico como local de disseminação de 

posturas intolerantes.  

A partir das experiências de minha amiga, é correto afirmar que as perseguições e 

agressões sofridas por ela e por sua família tem como base um olhar racista acerca da 

religiosidade de matriz africana (CUNHA JUNIOR, 2008), embora, na época, tais 

acontecimentos não suscitassem em mim qualquer compreensão dos motivos desencadeadores 

das referidas perseguições, mas que já me causavam uma profunda indignação.  

Rafaela me relatava – como faz, ainda hoje, se referindo à faculdade ou ao 

ambiente de trabalho – quase diariamente os constantes abusos com os quais tinha que 

conviver na escola, o que esclarecia cada vez mais para mim os motivos de sua exclusão e 

tristeza naquele ambiente. Os colegas de sala não eram os únicos a demonstrarem preconceito 

para com sua religião – professoras/es também se posicionavam de forma a deixarem claro, 

mesmo indiretamente, que não lhes agradava em nada ter uma aluna 

umbandista/candomblecista na sala de aula, postura ainda mais evidente nas aulas de religião, 

em que prevaleciam os textos escritos por padres e pastores. As atitudes de desdém das/os 

professoras/es acabavam por corroborar com o comportamento hostil das crianças com 

relação à Rafaela e efetivavam a naturalização de atitudes preconceituosas na escola 
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(SANTOS; CHAGAS, 2014). A omissão pode ser ainda pior do que a ação discriminatória, 

foi o que muitas vezes ouvi minha amiga relatar.  

Nesse sentido, baseando-me nos relatos de Rafaela, assim como nas palavras de 

Cecchetti (2008), afirmo que não é raro ver educadores que adotam essa postura acabarem 

sucumbindo ao impulso de disseminarem preconceitos e discriminações a respeito de algumas 

identidades e expressões religiosas. Quando, nesse espaço que deveria ser laico, as 

identidades descobertas não correspondem ao padrão estabelecido, estas/es alunas/os são 

consideradas/os “inferiores, desviantes, anormais ou exóticos”. 

Era nesse contexto que eu, ainda criança, me preparava para ser crismada em uma 

igreja católica do bairro onde resido. Ouvia meus vizinhos falarem coisas ruins sobre Rafaela 

e sua família, pelo fato de eles serem candomblecistas, umbandistas e negros. Tal atitude 

desde pequena me causa repúdio, mas que, somente depois de adulta, me fez perceber que, no 

caso de Rafaela, os praticantes do racismo também podem ser negros, como é a maioria das 

pessoas do bairro onde moramos, embora nenhum deles assim se considere (MUNANGA, 

2009), o que evidencia a profundeza alcançada pelas raízes alienadoras do racismo, uma vez 

que a população negra é, desde muito cedo, condicionada a reprodução do racismo consigo e 

com seus semelhantes.  

Hoje, compreendo que a postura assumida por aquelas pessoas, tanto no bairro 

onde moramos quanto na escola em que estudávamos, tinha como base o desconhecimento 

das religiosidades de matriz africana e o racismo, aspectos esclarecidos nas palavras de Cunha 

Júnior (2008, p. 234) quando este nos diz que  

 

Uma das estratégias das ideologias racistas tem sido a negação e o silêncio. Na 

navegação sobre a etnia dos atores sociais, sobre quem é negro, manifestam-se os 

discursos preconceituosos e carregados de estereótipos. Esse silêncio do não falar 

sobre os temas de interesse dos Afro-descendentes e da cultura trazida pelos 

Africanos para o Brasil, não cala a herança cultural, reprocessada no Brasil, que está 

presente em todas as dimensões da vida nacional, tanto na dimensão da tecnologia 

material quanto no campo intelectual, não ficando restrita aos campos da culinária, 

da música e da religião, como, resumidamente, aparecem algumas intervenções 

pouco informadas realizadas, em sala de aula.  

 

Foi justamente para melhor compreender o contexto das críticas que ouvia a 

respeito de Rafaela que resolvi, já adulta e a convite dela, visitar o terreiro de candomblé3 que 

sua família frequenta, o Ilé Aṣè Omode Alafun4, presidido pelo babalorixá/pai de santo Ajideiy 

Santos. Rafaela havia insistido que eu fizesse tal visita por ser ocasião em que seria celebrada 

                                                 
3A casa de Rafaela, onde ela e sua família residem, é também um terreiro de Umbanda. As obrigações 

relacionadas ao Candomblé são realizadas em outro terreiro. 
4Segundo o babalorixá Ajideiy, significa “Casa de força dos filhos do caçador do pano branco”. 
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uma festa de Oxóssi, seu orixá, e disse que minha presença significaria muito para ela, uma 

vez que não podia convidar nenhuma outra amiga. Tive, também, oportunidade de conversar 

com Ajideiy, que me recebeu com muito entusiasmo e gentileza, tirando todas as minhas 

dúvidas, conversando sobre as discriminações sofridas por ele e por aqueles que frequentam 

seu terreiro de Candomblé. O encontro me encantou de tal maneira que essa não foi a última 

vez que visitei o lugar, voltando muitas outras vezes, sempre acompanhada por Rafaela e sua 

família.  

Além das adversidades enfrentadas na infância, os problemas relacionados ao 

racismo religioso – aqui compreendido como o ataque à origem negra/africana destas 

religiões, configurando-se, portanto, em uma faceta de pensamentos e práticas racistas 

(NASCIMENTO, 2016) – afetaram também a vida adulta de Rafaela. As ofensas que sofria 

no bairro e na escola a acompanharam até a faculdade, até os relacionamentos amorosos, até 

sua vida profissional, até os empregos nos quais sofria as mais variadas humilhações tão logo 

sua religiosidade era descoberta. Foram as marcas deixadas por estes processos que a 

impulsionaram na busca pela compreensão de sua identidade e das pautas pelas quais deveria 

lutar, sendo Candomblé e Umbanda as principais instâncias que lhe auxiliaram na 

compreensão do que significava ser mulher de religião de matriz africana e que percalços 

apresentavam-se como intrínsecos à esse processo. 

Diante do exposto até aqui, considero as experiências vividas com Rafaela o 

principal referencial solidificador de minha motivação para empreender investigação a 

respeito do processo de construção identitária da mulher de terreiro, e que aspectos a 

direcionam para a perspectiva do ativismo político afro-religioso. Percebi, nesse sentido, que 

 
era a prática nos terreiros que permitia aos militantes desenvolverem estratégias 

individuais e coletivas para conservar os valores de referência africana, insistindo na 

manutenção da prática religiosa e se defendendo do sistema opressor que os 

colocava na exclusão social (SOUSA, 2015, p. 66). 

 

Compreendo, portanto, “o lugar religioso como espaço educativo de transferência 

cultural africana e afrodescendente” (DOMINGOS; CUNHA JUNIOR, 2011, p. 155), e foi 

através dele que, anos depois, consegui reconhecer em mim traços dessa identidade, que antes 

eu julgava não existir em minha família. Dessa forma, baseando-me nas experiências de Petit 

(2015, p.33) com o candomblé, faço de suas palavras as minhas quando afirmo que a 

“transversalidade da religiosidade afro-brasileira se tornou, então, algo mais patente e real 

para mim e me levou a elevados níveis de encantamento, pois são constantes as conexões que 

estabeleço com a cosmovisão africana”. 
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A escolha pelo aprofundamento da temática apresentada justifica-se, portanto, a 

partir da urgência em ressignificar os referenciais de afrodescendência ainda estigmatizados e 

negligentemente elaborados pela história oficial, assim como das experiências oriundas de 

uma vida de convivência com mulheres de terreiro, algumas a quem minha família recorria 

em momentos de doenças, outras que cresceram e estudaram comigo, hoje ocupando cargos 

importantes na hierarquia das casas de Candomblé e/ou Umbanda das quais fazem parte, na 

cidade de Fortaleza.   

 Desse modo, compreendo ser relevante ressaltar que as reflexões aqui elaboradas 

“[..] são fruto de uma inquietude, mal-estar e determinação, sentimentos longínquos e 

efervescentes, renascidos de tempos em tempos no cotidiano pessoal e profissional [...]” 

(SOUZA, 2008, p. 54) e que indicam os caminhos da pesquisa a serem percorridos, desde a 

escolha metodológica até as dificuldades, questionamentos e esclarecimentos que permearam 

a escrita deste trabalho. 

A proposta desta investigação configura-se, portanto, na intenção de elaborar uma 

reflexão sobre Educação a partir de referenciais identificados nas falas das mulheres 

candomblecistas e umbandistas entrevistadas. Assim posto, a pesquisa se estrutura a partir da 

tentativa de elencar referenciais de negritude inerentes aos processos educativos entre 

mulheres nos terreiros, de forma a elaborar uma compreensão de que aspectos desse processo 

contribuem para a construção de sua identidade ativista nesse contexto.  

Para melhor corresponder à esse objetivo, optou-se pela metodologia qualitativa 

(MINAYO, 2012) de abordagem estruturada a partir do referencial afrodescendente de 

pesquisa (CUNHA JUNIOR, 2008). Tal percurso metodológico permite, ainda, a elaboração 

de abordagens que melhor se adequem às condições em que se desenvolve a pesquisa, o que 

considero importante, especificamente, em se tratando de pesquisa com Povos e Comunidades 

Tradicionais (PCTs)5, como é o caso das populações de terreiros. Portanto, o percurso 

metodológico aqui proposto é definido, principalmente, por aquilo que as mulheres 

entrevistadas acreditam ser relevante em suas trajetórias religiosa e ativista para a sua 

construção identitária. Embora ainda exista, para mim, a necessidade de articulação de um 

                                                 
5De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) são 

definidos como: “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição”. Nesse contexto estão inclusos os povos indígenas, os quilombolas, as 

comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, os extrativistas, os ribeirinhos, os caboclos, os 

pescadores artesanais, os pomeranos, entre outros. Disponível em: < http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-

alimentar/direito-a-alimentacao/povos-e-comunidades-tradicionais>. Acesso em Agosto de 2017. 

 

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/direito-a-alimentacao/povos-e-comunidades-tradicionais
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/direito-a-alimentacao/povos-e-comunidades-tradicionais
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roteiro para um contato inicial com as mulheres de terreiro, este se desenvolve de forma que 

sejam levantadas algumas reflexões que nos ajude – pesquisadora e entrevistadas – a 

compreender as questões pertinentes à este trabalho. Aponto a necessidade de um roteiro para 

as entrevistas para que se esclareça que estas não se desenvolveram de forma engessada pelo 

que determinam as perguntas previamente formuladas, mas colocaram a conversa com as 

mulheres entrevistadas na direção pretendida para tornar possível alcançar os objetivos 

estabelecidos. 

Nesse sentido, foram realizadas entrevistas com as coordenadoras dos GTs 

Mulheres de Axé (Rio de Janeiro) e Mulheres de Axé-Saravá (Ceará), respectivamente, bem 

como de outras mulheres que integram o núcleo na cidade de Fortaleza, e o coordenador da 

RENAFRO no Ceará, totalizando seis entrevistas, cinco com mulheres e uma com um 

homem. Objetivou-se saber como a Rede se articula, que ações realiza e que aspectos de suas 

trajetórias como mulheres de religião de matriz africana entrelaçam-se à construção de suas 

identidades ativistas no contexto dos Movimentos Sociais. Os dados das entrevistas foram 

coletados a partir de gravação de voz. 

Assim posto, é correto afirmar que a pesquisa afrodescendente, de abordagem 

qualitativa, é uma metodologia que corrobora para a efetivação da validade científica do 

trabalho aqui proposto, que está organizado da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo se refere à introdução, onde, conforme já visto, esclareço do 

que se trata este trabalho, que recorte delimita os parâmetros da pesquisa e quais os seus 

objetivos. 

No segundo capítulo, intitulado Percurso metodológico da pesquisa, falo das 

especificidades do percurso metodológico da presente investigação, bem como de minha 

aproximação do objeto de pesquisa, de forma a explicitar a maneira como o método escolhido 

se relaciona, também, com a opção política da pesquisadora e das/os interlocutoras/es neste 

trabalho, propondo o africano e o afrodescendente como protagonistas do processo de 

pesquisa e da produção de conhecimento.   

No terceiro capítulo, intitulado O lugar das mulheres nas religiões de matriz 

africana, trago algumas reflexões a respeito das religiões de matriz africana e de como estas 

passam a configurar, historicamente, movimentos emancipatórios protagonizado por 

mulheres, bem como algumas considerações a respeito da maneira como estas se articulam 

politicamente. Para tanto, fez-se necessário estabelecer alguns recortes históricos pertinentes à 

instituição do Candomblé e da Umbanda no Brasil, ressaltando a participação e a importância 

das mulheres nesse processo, enfatizando, ainda, figuras femininas importantes das religiões 
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de matriz africana no contexto cearense.  

No quarto capítulo, intitulado A Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e 

Saúde, apresento algumas informações a respeito da RENAFRO, como e onde se estrutura, 

que projetos desenvolve, em que instâncias atua, a metodologia adotada e dos conflitos 

político-sociais que a permeiam, especialmente no Estado do Ceará, onde a Rede realizou 

diversas ações em prol da saúde da população negra e de terreiro através do apoio da 

Prefeitura de Fortaleza. 

No quinto capítulo, intitulado Mulheres de Axé/Saravá: reflexões sobre terreiro, 

movimentos sociais e Educação a partir das falas de Mãe Nilce de Iansã e Kelma de Yemonjá, 

trago as falas das coordenadoras dos Núcleos de Mulheres de terreiro do Rio de Janeiro e do 

Ceará, respectivamente, através das quais intento realizar uma discussão a respeito da 

construção identitária e ativista das mulheres de terreiro que atuaram em algumas instâncias 

de movimentos sociais através do Grupo de Trabalho Mulheres de Axé-Saravá, buscando 

entender como o grupo se articula politicamente, suas pautas emergenciais e as 

particularidades que caracterizam sua militância. 

No sexto capítulo, intitulado O que nos contam os fios de conta: trajetória 

religiosa e política das mulheres de terreiro no GT Mulheres de Axé-Saravá, apresento as 

trajetórias políticas e religiosas de algumas mulheres que integraram o GT Mulheres de Axé-

Saravá em Fortaleza, desenvolvendo uma discussão a fim de compreender que aspectos desse 

contexto contribuíram para a sua construção identitária ativista, que ações foram realizadas e 

quais os impactos dessa organização politico-social em suas vidas como mulheres de terreiro. 

O sétimo capítulo é referente às considerações finais deste trabalho, onde situo, 

também, o meu lugar no desenvolvimento desta pesquisa e algumas reflexões pertinentes ao 

que me foi apresentado por todas e todos que contribuíram com ela.  
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2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Como explicitado anteriormente, o percurso metodológico desta pesquisa é de 

natureza qualitativa, de abordagem estruturada a partir do proposto pelo referencial 

afrodescendente. A opção pela metodologia de cunho qualitativo se justifica a partir da 

necessidade em compreender os significados, motivos, valores e aspirações que compunham o 

contexto em pauta (MINAYO, 2001), contemplando, ainda, “[...] a importância de trabalhar 

com a complexidade, a especificidade e as diferenciações internas dos nossos objetos de 

pesquisa que precisam ser, ao mesmo tempo, contextualizados e tratados em sua 

singularidade” (MINAYO, 2012, p. 25).  

O método qualitativo de pesquisa, por permitir um aprofundamento no mundo de 

significados pertinentes à um contexto específico, torna viável uma abordagem baseada a 

partir da metodologia afrodescendente, cuja necessidade explicita-se no fato de ser este um 

referencial que possibilita o empoderamento expresso na escrita acadêmica, por reconhecer os 

interlocutores à quem me refiro como parte deste trabalho e da ancestralidade nele abordada.  

É nesse sentido que compreendo que uma vida de convivência com mulheres de 

terreiro permite-me um olhar que identifico como “da porteira para dentro” (LUZ, 2000, p. 

146), pois está intrinsecamente ligado à maneira como me relaciono com os elementos 

afrorreferenciados de minha vida, bem como com o que nos diz Cunha Júnior (2008, p. 77) a 

respeito da pesquisa afrodescendente: 

 

O método de pesquisa afrodescendente é concebido para pesquisadores que são de 

dentro da porteira. Pesquisam temas e realidades convividas, que por opção política 

ou militante fazem parte de suas opções de vida. [...]. Pesquisador e pesquisa se 

confundem em alguma proporção e se transformam no curso desta. Portanto, a 

evolução da pesquisa necessita de constantes avaliações circulares de idas e vindas. 

(CUNHA JÚNIOR., 2008, p.77) 

 

Nesse sentido, tal abordagem propõe o africano e o afrodescendente como 

protagonistas do processo de pesquisa, rompendo com a perspectiva ocidental de produção 

teórica e elegendo a população negra não como objeto, mas como fonte ativa de 

conhecimento, interferindo diretamente na relação entre pesquisador/a e campo de 

investigação. Assim posto, os procedimentos metodológicos a partir desse referencial partem 

do pressuposto de que o/a pesquisador/a se reconhece em seus estudos e se modifica no 

decorrer de suas interações com os elementos que protagonizam a pesquisa, nesse caso, 

exigindo de mim “[...] um olhar mais sensível aos elementos presentes nos rituais religiosos, 
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os objetos, as ações, bem como as relações existentes envolvendo o contexto do ritual” 

(PEREIRA, 2012, p. 19). 

Desse modo, diante do objetivo traçado para esta pesquisa, compreendo ser 

relevante explicitar como se desenvolveu minha aproximação dos terreiros e da RENAFRO, 

de forma a esclarecer a maneira como se consolida o percurso metodológico adotado e os 

instrumentos de coleta de dados que são utilizados nesse processo. 

 

2.1 Aproximação do objeto de pesquisa 

 

A abordagem metodológica afrodescendente, para além da elaboração de um 

roteiro de entrevista, me permitiu um contato com as/os entrevistadas/os a partir de minhas 

experiências nos terreiros, exigindo de mim um resgate de memórias há muito deixadas para 

trás, mas que acabaram por tornarem-se fundamentais para que os relatos coletados fossem 

além das perguntas estruturadas para aquele momento da pesquisa. A adoção, não somente do 

gravador de voz, mas de um diário de campo, tornou-se fundamental para que eu 

empreendesse uma tentativa de repensar elementos pertinentes à relação entre mulheres de 

terreiro e os aspectos inerentes àquele contexto já relativamente comuns aos meus olhos.  

Percebi, portanto, a necessidade de situar o meu lugar de fala nesta pesquisa e o 

que de mim vai nela implicado, elencando os elementos que foram norteadores para a 

delimitação do objeto de investigação aqui pautado, conforme já explicitado na introdução.  

A ressignificação, para mim, do espaço dos terreiros enquanto campo de 

investigação, é pautada, principalmente, a partir da delimitação de meu objeto de pesquisa, 

que prioriza os processos de construção identitária ativista das mulheres da Umbanda e do 

Candomblé. A aproximação da RENAFRO enquanto instância de movimento político afro-

religioso para estas mulheres se desenvolve a partir desse recorte. 

O primeiro contato com a Rede, nesse sentido, ocorreu a partir de pesquisa a 

respeito da articulação política de mulheres de terreiro, que trouxe à meu conhecimento o I 

Encontro de Mulheres de Axé-Saravá do Ceará, do Grupo de Trabalho de mesmo nome, 

pertinente à RENAFRO e realizado em 2012, que tratou da militância de mulheres negras e de 

terreiro por ações de combate ao racismo e às discriminações religiosa, sexual e de gênero, 

contribuindo para o fortalecimento político dos saberes tradicionais de terreiro e corroborando 

para a construção identitária de mulheres adeptas das religiões de matriz africana 

(OTAVIANO, 2013). 
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Nas ocasiões em que estive em festas de terreiros, priorizei o olhar sobre as 

mulheres a fim de perceber elementos que me permitissem ir além das informações coletadas 

por meio das entrevistas, corroborando para a compreensão dos processos de construção 

identitária elaborados na ambiência das religiões de matriz africana. A reflexão a respeito de 

que aspectos desses espaços constituem a identidade das adeptas inseridas nos movimentos 

políticos tornam necessária a observação de suas interações cotidianas nos terreiros, uma vez 

que  

 
[...] Grande parte da memória religiosa é não só verbal, mas também gestual e 

corporal. A memória permanece pelos rituais, é o local de conservação e 

reatualização da memória social. Daí reside a importância da observação dos gestos 

dos informantes nos terreiros para ampliar a compreensão do que eles dizem, a fim 

de alcançar outras dimensões não captadas nos discursos (CANTUÁRIO, 2009, p. 

46-47). 

 

Também foi de grande importância para o desenvolvimento deste trabalho o 

esforço de rememorar o início das trajetórias religiosa e ativista das/os interlocutoras/es desta 

pesquisa, em que ponto ambas se entrelaçam e que elementos desse percurso apresentam-se 

comuns no discurso das/os entrevistadas/os.  

Através dessa aproximação, dos relatos coletados e das adversidades que 

permearam o desenvolvimento desta pesquisa – o contato com os membros da Rede não se 

estabeleceu sem obstáculos, fossem eles relacionados à dificuldade de localizar as mulheres 

do GT no Ceará, às quais só pude chegar através de indicações da coordenação do mesmo, 

fossem relacionados à conflitos internos dos membros da RENAFRO – ancorada a partir da 

perspectiva afrodescendente, pude perceber que 

 

A memória inscreve-se como uma construção social e coletiva e vincula-se às 

aprendizagens e representações advindas da inserção do sujeito em seus diferentes 

grupos sociais. A relação entre memória e esquecimento revela sentidos sobre o dito 

e o não-dito nas histórias individuais e coletivas dos sujeitos, marca dimensões 

formativas entre experiências vividas e lembranças que constituem identidades e 

subjetividades, potencializando apreensões sobre as itinerâncias e as práticas 

formativas. O não-dito vincula-se às recordações e não significa, necessariamente, o 

esquecimento de um conteúdo ou de uma experiência (SOUSA, 2010, p. 19). 

 

Os obstáculos encontrados durante o desenvolvimento desta dissertação 

explicitam-se pela compreensão de que a Rede aqui pautada é também perpassada por 

conflitos e relações de poderdes e dobraram-se entre: a resposta negativa à solicitação de 

entrevistas, o espanto pela procura de informações a respeito da RENAFRO, a partir do qual, 

muitas vezes, ouvi que a Rede não existia mais havia muito tempo e que empreender uma 

pesquisa a seu respeito era inútil; a dificuldade em estabelecer contato com alguns membros 

da Rede e o receio das/os adeptas/os em relação aos estudos acadêmicos a respeito de suas 
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religiões, sendo muitas vezes alegado que as/os pesquisadoras/es se utilizavam dos 

conhecimentos da Umbanda e Candomblé para conseguir seus títulos, produziam absurdos e 

não havia qualquer retorno àqueles que contribuíram com tais pesquisas; para mim, o 

percurso metodológico adotado e a demora em obter retorno de algumas pessoas cujos relatos 

seriam de fundamental importância na compreensão das questões aqui propostas, o que 

culminou na necessidade de priorizar algumas entrevistas em detrimento de outras que foram 

realizadas, porém, não utilizadas nesta dissertação. 

Ainda, assim, a partir dos relatos coletados, foi possível solicitar documentos, 

publicações, materiais que contribuíssem para a solidificação da compreensão de como se 

desenvolve a atuação das mulheres de terreiro junto às instâncias políticas, nesse caso, 

intermediada pelas ações realizadas pela RENAFRO. Este acervo também consistiria, para 

mim, elemento de transmissão de memória, pois viabilizaria “[...] concordância entre o ‘eu’ e 

o ‘nós’, possibilitando assim uma lembrança calcada sobre fundamentos comuns [...] 

contribuindo para a constituição de uma identidade específica no seio da sociedade” 

(CANTUÁRIO, 2009, p. 31). Sendo entrada, aceitação e participação no campo de pesquisa 

processos de desenvolvimento próprios e interdependentes, “[...] sua documentação fornece a 

visualização dos processos produtivos e reprodutivos nas culturas locais” (CORSARO, 2005, 

p. 3 apud PEREIRA, 2012, p. 23). 
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3 O LUGAR DAS MULHERES NAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA 

 

Em se tratando do contexto fortalezense, é possível depreender que, 

historicamente, são perseguidos e marginalizados os referenciais de negritude de fundamental 

importância para a articulação de movimentos sociais que reivindicam direitos à população 

afrodescendente, como, por exemplo, as expressões religiosas de matriz africana, que tem se 

configurado, ao longo dos anos, em espaços de resistência identitária e luta antirracista.  

As práticas das religiões de matriz africana proporcionam, em seus espaços 

sagrados, o desenvolvimento de processos educativos perpassados por conflitos, contradições, 

embates, disputas de poder, que podem ser considerados significativos, tanto para a 

construção identitária política da mulher afrocearense, como para que sejam elaborados novos 

parâmetros de movimentos sociais e, consequentemente, de movimentos pedagógicos 

(MUNANGA, 2005), tornando possível elaborar estratégias de resistência a partir da 

articulação política, proporcionando discussões acerca da discriminação racial e suas 

consequentes desigualdades.  

Nesse sentido, tomando como base argumentativa o fato de que a pesquisa 

acadêmica deve propor-se, não somente a apontar uma problemática, mas principalmente a 

elaborar reflexões que possibilitem a sua superação (OLIVEIRA, 2008), apresento neste 

capítulo algumas considerações a respeito das religiões de matriz africana como estratégias de 

resistência religiosa, política e identitária (JOAQUIM, 2001), contexto no qual as mulheres se 

destacam como elemento fundamental neste processo, uma vez que  

 

A mulher tem assumido um papel preponderante na preservação do patrimônio 

cultural e religioso no nosso País, pois até hoje educam, socializam e propagam os 

valores humanos fundamentais. As mulheres conseguiram revalorizar em muito as 

religiões afro-brasileiras, resistindo e preservando cosmogonias, ritos e símbolos de 

grande valor. No entanto, essa participação das mulheres não se deu no campo 

religioso sem influência dos parâmetros patriarcais e autoritários da nossa cultura. 

(CANTUÁRIO, 2009, p. 20) 

 

Assim posto, é notório que, em relação à outras denominações religiosas, as 

religiões de matriz africana constituem espaços nos quais as mulheres tem acesso à altos 

cargos na estrutura hierárquica dos terreiros, sendo Candomblé e Umbanda estruturas 

religiosas muitas vezes dirigidas por mulheres. Assinalo esta questão, não para estabelecer 

uma comparação entre expressões religiosas, mas para que se possa elaborar uma reflexão 

acerca do papel desempenhado pelas mulheres que estão, muitas vezes, à frente de terreiros e 

que, a partir de uma religião com forte influência da cosmovisão africana, protagonizam 

processos de empoderamento e emancipação (OLIVEIRA, 2008).  
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Foram mulheres, ainda, as fundadoras das primeiras casas de culto de matriz 

africana no Brasil (ANDRESON, 2013; PEREIRA, 2015; SANTOS, 2010), sendo exemplo 

disso a Casa Branca do Engenho Velho – ou Ilê Axé Iyá Nassô Oká - , fundada em 1830 por 

Iyá Nassô, Iyá Adetá e Iyá Acalá, contando, ainda, com a ajuda de um sacerdote ligado aos 

cultos de Xangô e Ifá6, portador do título de Bamboxé Obitikô. O referido terreiro foi 

instalado, primeiramente, no bairro Barroquinha, em Salvador, Bahia. É importante ressaltar, 

ainda, o papel exponencial, no campo religioso e na vida civil da população baiana, das 

“mulheres do partido alto7”, sacerdotisas de grande iniciativa empreendedora, de presença 

marcante no comércio de rua e forte influência a partir de sua posição de liderança na religião 

(SERRA, 2008). Assim posto, é possível considerar que  

 

As religiões de matriz africana, como o Candomblé, contaram com a participação 

efetiva das mulheres, em especial das mulheres negras, baseando-se em sua 

ancestralidade, na espiritualidade religiosa, lutando contra o jugo colonial, a 

escravidão e o racismo por meio de mitos, símbolos e rituais. Retiraram da religião 

estratégias diversas de insubordinação simbólica ou real, o que lhes oferecia a 

possibilidade de criar mecanismos de defesa para sobrevivência e conservação de 

seus traços culturais de origem (CANTUÁRIO, 2009, p. 20). 

 

As Yalorixás, ou mães de santo, apresentam-se, portanto, como um exemplo da 

resistência da mulher negra no Brasil, dentre as quais podem ser destacadas Iya Nassô (século 

XIX), Tia Ciata (1854 – 1924), Mãe Aninha (1869 – 1938), Mãe Senhora (1900 – 1967), Mãe 

Menininha do Gantois (1894 – 1986), dentre outras (CARNEIRO, 2007). A partir das mães de 

santo, por intermédio da religião de matriz africana, foi possível a perpetuação da memória 

cultural e a garantia da sobrevivência de um grupo a partir de uma estratégia contrária ao que 

lhes era socialmente imposto (CANTUÁRIO, 2009).  

Assim, foram estruturadas experiências familiares – a família de santo8 – 

referenciadas a partir de um panteão de divindades femininas e masculinas cujas relações de 

poder estabelecem-se de forma igualitária e apresentam-se como parâmetros para a 

articulação de todas as relações da vida de uma iniciada. Esclareço, ainda, que quando faço de 

relações igualitárias, me refiro aos arquétipos de orixás femininos como o de Iansã/Oyá, tão 

                                                 
6Sistema divinatório de origem africana – o oráculo de Ifá – feito (proferifo) por um sacerdote, o babalaô, 

durante a consulta ao oráculo (CARVALHO, 2013, p. 19-20). 
7Lody (2015, p. 25 apud PENTEADO JÚNIOR; RIBEIRO, 2017, p. 108) nos esclarece que “[...] famosas eram 

as ‘mulheres do partido alto’ - mulheres que enriqueceram com a venda de comidas e de objetos importados da 

África -, muitas delas donas de bancas de venda de comidas nas ruas. Estavam sempre bem vestidas, distintas 

pelo trajar com afinco e rigor, pelo uso de fios de contas africanas, corais, bolas de prata, bolas de ouro; exibindo 

um poder matriarcal; um poder muitas vezes religioso”. 
8
Expressão pertinente ao linguajar especifico dos terreiros de Candomblé, servindo para designar “os que crêem 

e praticam uma das modalidades das religiões afro-brasileiras. Significa uma rede humana que funciona em 

forma de família com o objetivo de afirmar um espaço de referência espiritual e social nestas religiões” 

(CANTUÁRIO, 2009, p. 18). 



 

28 

guerreira como Ogum, por exemplo, e que em muitas das histórias pertinentes à mitologia 

africana (PRANDI, 2001) se apresenta como uma mulher forte, destemida. No entanto, 

segundo Carneiro e Cury (2008, p. 119),  

 

A exemplo de todas as culturas produzidas pela humanidade, a africana apresenta, 

em sua mitologia, modelos exemplares de explicação da necessidade de controlar a 

mulher. Nesse caso a dominação sobre ela é justificada por sua voracidade, sua 

intolerância e seus excessos, qualidades que lhe são atribuídas como naturais. No 

homem são identificadas a ponderação, a paciência, a razão, a capacidade de 

produzir cultura e construir a história.  

 

Ainda assim, enfatizo também a existência de histórias que retratam a figura 

masculina como irracional e irascível. Para exemplificar essa questão, me refiro à um mito ou 

lenda de uma personalidade bastante conhecida: Ogum, que ao ser recebido em sua região 

natal pelo silêncio (as pessoas da região participavam nesse dia de uma celebração em que 

não se podia falar sob hipótese alguma) enfureceu-se e levou à morte várias pessoas9. 

 Ou seja, apresentando-se como uma estrutura sócio-cultural comunitária recriada 

por mulheres, o Candomblé trazia consigo a proposta de reconstituição do conceito de família 

baseada nos valores, fundamentos e ensinamentos dos Orixás (OLIVEIRA, 2008), bem como 

estratégias de resistência ao racismo e valorização da figura feminina como fio condutor do 

processo de continuidade e preservação identitária. 

A respeito da Umbanda, a literatura nos aponta ser esta a expressão religiosa de 

matriz africana mais praticada no Brasil, através da qual as práticas afro-brasileiras irão se 

integrar à sociedade, abrigando em sua cosmologia “[...] as contradições de classe, marcadas 

pela urbanização e pela industrialização do País” (CANTUÁRIO, 2009, p. 18).  

Também nos é apontado como marco de sua criação a região Sudeste (ORTIZ, 

1999 apud CANTUÁRIO, 2009), no dia 15 de novembro de 1908, por intermédio de Zélio de 

Moraes, então com 17 anos, jovem que foi levado à um centro espírita Kardecista por sofrer 

de problemas de saúde cujo diagnóstico se mostrava impossível aos médicos. Segundo Pereira 

(2012, p. 14), 

 

Nessa reunião, começaram a se manifestar diversos espíritos de negros/as 

escravizados/as e indígenas nos médiuns presentes, e esses espíritos eram 

convidados a se retirar pelo dirigente da mesa, que os julgava atrasados espiritual, 

                                                 
9 “[...] Conta-se que, tendo partido para a guerra, Ogum retornou a Irê depois de muito tempo. Chegou num dia 

em que se realizava um ritual sagrado. A cerimônia exigia a guarda total do silêncio. Ninguém podia falar com 

ninguém. Ninguém podia dirigir o olhar para ninguém. Ogum sentia sede e fome, mas ninguém o atendia. 

Ninguém o ouvia, ninguém falava com ele. Ogum pensou que não havia sido reconhecido. Ogum sentiu-se 

desprezado. Depois de ter vencido a guerra, sua cidade não o recebia. Ele, o rei de Irê! Não reconhecido por sua 

própria gente! Humilhado e enfurecido, Ogum, espada em punho, pôs-se a destruir a tudo e a todos. Cortou a 

cabeça de seus súditos. Ogum lavou-se com sangue. Ogum estava vingado. [...] Havia matado quase todos os 

habitantes da sua cidade [...]”. (PRANDI, 2001, p. 89-91)  
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cultural e moralmente. Foi então que o Caboclo Sete Encruzilhadas proferiu um 

discurso de defesa das entidades que ali estavam presentes, sendo discriminadas pela 

diferença de cor/ raça e classe social. Avisou então a todos os presentes que no dia 

seguinte, na residência do médium, haveria uma reunião e a criação de uma nova 

religião que permitisse a manifestação de espíritos de negros/as e índios/as, onde 

essas entidades pudessem exercer seus trabalhos espirituais e passar suas 

mensagens. Criava-se então o “Baixo Espiritismo” e logo a seguir os Centros 

Espíritas de Umbanda, que podiam se organizar livremente, por adeptos que agora 

faziam parte da elite branca dominante.  

 

Partindo para o contexto cearense, a partir de pesquisa realizada por Pordeus 

Júnior (2011) é possível considerar que o primeiro processo de mutação da “Macumba” para a 

Umbanda acontece em 1954, com o registro do primeiro terreiro em Fortaleza e a criação da 

Federação Cearense de Umbanda por Júlia Barbosa Condante, conhecida como Mãe Júlia. Os 

relatos da filha de santo de Mãe Júlia evidenciam a luta contra a repressão policial desde 

1948, quando a mãe de santo instalou seu primeiro terreiro na referida cidade, chegando a 

enfrentar coronéis e investindo na busca por meios legais de poder praticar a religião: 

 

Segundo sua filha de santo, Maria Estela Pontes, Mãe Júlia, como ficou conhecida 

na Umbanda, chegou mesmo a afrontar o Cel. Cordeiro Neto, que teria dito, numa 

das vezes em que fechou o terreiro, “você é uma víbora”. Ela respondia dizendo que 

haveria de encontrar meios legais para poder funcionar (PORDEUS JÚNIOR, 2011, 

p. 9). 

 

Nesse sentido, a Umbanda, em se tratando da construção social de elementos 

pertinentes ao que, nos meios de comunicação locais era chamado de “macumba” ou “baixo 

espiritismo”, teve seu percurso marcado por perseguições, prisões de adeptos e fechamento de 

terreiros, situações constantemente noticiadas por jornais de grande circulação na cidade de 

Fortaleza. Um levantamento de suporte teórico realizado por Pereira (2012) através de 

arquivos do jornal O Povo leva à discussão 18 reportagens encontradas no período de 1934 à 

1954, dentre as quais foram encontradas oito evidências que relatam a prisão de adeptos e 

fechamento de terreiros, sete reportagens tratando de perseguições à casas localizadas no 

Centro de Fortaleza, duas trazendo apontamentos a respeito de despachos10 e uma tratando de 

assombrações. 

Face ao exposto, é possível afirmar que, para as mulheres, assim como para todos 

os adeptos, a perseguição à todos os aspectos de suas religiosidades de matriz africana 

estabeleceu-se, também, como perseguição à sua própria identidade, bem como às suas 

maneiras de ver e estar no mundo, uma vez que a vivência nos terreiros, por corroborarem 

                                                 
10

Pereira (2012, p. 65) nos aponta que o termo “despacho” consiste em uma “designação popular feita para 

oferendas colocadas em vias públicas por adeptos. Essas oferendas eram constantemente identificadas como 

feitiçaria e foram atacadas pelos jornais sob o pretexto de atentarem contra a limpeza pública e também por 

conterem sacrifícios de animais”.  
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para a construção identitária de seu/suas adeptos/as, perpassa todos os âmbitos da vida de 

um/uma iniciado/a.  

A maneira como se configura a relação das mulheres com a expressão religiosa de 

matriz africana, portanto, pode constituir uma conexão com o sagrado que possibilita um 

resgate de sua identidade afroancestral, uma vez que se apresenta, por exemplo, como 

contraponto às experiências de rechaço às suas características físicas, como cor da pele e 

cabelo, dentre outras formas que atingem as suas percepções auto valorativas e as submete às 

mais variadas formas de negação de si e de seus/suas semelhantes, corroborando para o 

esvaziamento identitário, o embranquecimento simbólico e o apagamento dos aspectos 

históricos que as permeiam (PETIT; ALVES, 2015). É importante assinalar, ainda, que muitas 

destas mulheres de terreiro ainda enfrentam estes processos com relação à percepção de si no 

mundo, mesmo inseridas em uma religião de matriz africana que pode auxiliá-las na 

ressignificação dessas questões, uma vez que o racismo tem raízes profundas e que se 

reproduz socialmente através dos mais variados meios, inclusive por intermédio da maneira 

como a população afrodescendente se relaciona consigo mesma.  

As religiões de matriz africana, para além dos aspectos comunitários à elas 

intrínsecos e que por intermédio delas constituem experiências de construção identitária e 

memória coletivas, estão, ainda, relacionadas aos processos preservação de valores 

afrorreferenciados, bem como de resistência aos processos de inferiorização da feminilidade 

negra e, consequentemente, o embranquecimento imposto à essas mulheres, uma vez que o 

estabelecimento dos critérios de raça ou etnia11 estão, muitas vezes, diretamente relacionados 

às “[...] relações de poder, que fazem circular na linguagem representações étnico-raciais que 

nos interpelam e nos constituem como sujeitos” (ZUBARAN; SILVA, 2012, p. 132), ou seja, 

à maneira como se estrutura a sociedade abrangente/capitalista. Tais noções são aplicadas 

como determinantes para a classificação do pertencimento ou não pertencimento de 

indivíduos às classes sociais estabelecidas, cuja estrutura toma como referência “[...] a Europa 

branca, cristã e masculina [...]” (Ibidem, p. 131).  

Nesse sentido, a atuação política das mulheres de terreiros se desenvolverá a partir 

da necessidade de preservação identitária e de articulação de outras metodologias de 

                                                 
11Segundo Nilma Lino Gomes (2005), o termo “raça”, quando utilizado pelo Movimento Negro, não se refere à 

inferioridade ou superioridade de raças, mas à dimensão social e política do referido termo, uma vez que a 

discriminação racial e o racismo da sociedade brasileira são pertinentes não apenas aos aspectos culturais dos 

representantes de diversos grupos étnico-raciais, mas principalmente à relação entre esses e os aspectos 

fenotípicos dos mesmos. Já o termo “etnia”, segundo a mesma autora, é utilizado para estabelecer referência ao 

pertencimento ancestral e étnico-racial dos negros e outros grupos em nossa sociedade, ou ainda para se referir à 

um grupo social cuja identidade seja definida pela comunidade da língua, cultura, monumentos históricos e 

território. 
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resistência capazes de contemplar as pautas e especificidades inerentes às questões de gênero, 

raça e classe pertinentes à realidade das adeptas. Os caminhos percorridos nesse processo – a 

iniciação, no culto, de mulheres já filiadas à algum movimento social, ou a inserção de 

mulheres já iniciadas em alguma religião afro-brasileira em alguma instância de movimento 

político – possibilitam o trânsito, entre esferas religiosa e política, de discussões que 

reafirmam a necessidade de fortalecimento identitário afrodescendente, a fim de deslegitimar 

o discurso de ramificações dos movimentos sociais que as invisibilizam e retratam suas 

urgências como estratégias de segregação e enfraquecimento político. 

Tais contradições revelam-se determinantes para a busca, por parte das mulheres 

de Candomblé e/ou Umbanda inseridas no contexto plural dos movimentos sociais, de 

instâncias que acolham suas pautas específicas, uma vez que estes aspectos irão representar 

fortes repercussões, tanto na sua maneira de atuar politicamente, quanto na articulação de 

discussões que enfatizem a necessidade de considerar a importância das interseccionalidades 

de gênero, etnia, classe, religiosidades. Este processo apresenta-se como resultante do que 

Kimberlé Crenshaw (p. 178, 2002 apud Silva, 2015, p. 93) denomina de “subinclusão”: 

 

Uma análise de gênero pode ser subinclusiva quando um subconjunto de mulheres 

subordinadas enfrenta um problema, em parte por serem mulheres, mas isso não é 

percebido como um problema de gênero, porque não faz parte da experiência das 

mulheres dos grupos dominantes. Uma outra situação mais comum de subinclusão 

ocorre quando existem distinções de gênero entre homens e mulheres do mesmo 

grupo étnico ou racial. Com frequência, parece que, se uma condição ou problema é 

específico das mulheres do grupo étnico ou racial e, por sua natureza, é improvável 

que venha a atingir os homens, sua identificação como problema de subordinação 

racial ou étnica fica comprometida. Nesse caso, a dimensão de gênero de um 

problema o torna invisível enquanto uma questão de raça ou etnia. 

 

Desse modo, a consideração das interseccionalidades torna-se fundamental para a 

compreensão da articulação das mulheres de terreiro, que se configura como consequência da 

“subinclusão” explicitada por Grenshaw e que revela a necessidade de construção de novas 

práticas e organizações, a fim de proporcionar uma redefinição da ação política de outros 

movimentos sociais, sejam eles advindos do Movimento Negro ou do Movimento Feminista, 

por exemplo (CARNEIRO, 1989).  

Trago estes recortes para explicitar a maneira particular de atuar politicamente da 

mulher de terreiro, cuja atuação articula-se a partir de um conjunto de fatores que dialoga 

diretamente com a espiritualidade presente na religiosidade de matriz africana, e dela depende 

para que seja implementada qualquer ação no campo político. A postura combativa frente às 

discriminações de classe, gênero, racial e religiosa não se dá somente através da inserção em 

instâncias dos movimentos sociais, atos públicos como manifestações, protestos, ou ativismo 
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nas redes sociais. Assim como, antes da festa pública de qualquer terreiro, existem rituais 

específicos a serem executados e cujo acesso é restrito às/aos iniciadas/os, também as 

manifestações políticas são antecedidas por um preparo físico e mental, assim como por 

orientações determinadas pelo que lhes diz a ancestralidade.  

Serão fatores importantes nesse contexto as demarcações hierárquicas que 

caracterizam a vida nos terreiros, cuja estruturação será sempre respeitada, os banhos de 

ervas, creditados pelas/os adeptas/os por trazer equilíbrio e proteção contra ações negativas 

externas, as características inerentes ao arquétipo das divindades12 presentes na personalidade 

das/os iniciadas/os, os oráculos, que intermediarão o contato das/os adeptas/os com a 

espiritualidade e dela obterá orientações a respeito de como agir diante das mais variadas 

situações, o silêncio, que muitas vezes decorre justamente dos conselhos obtidos junto ao 

sagrado e que pode orientar também a abstenção frente à problemas cuja solução não depende 

apenas de suas vontades, e a relação com o tempo, que pode ser melhor compreendida através 

da fala de Kelma de Yemonjá, uma das coordenadoras de GT entrevistadas: 

 

A nossa luta, as vezes, é uma luta silenciosa, em vez de ser uma luta de palavras, de 

ir lá e não sei o quê, a gente silencia e a gente luta com o Caboclo, a gente luta com 

o Orixá, né, a gente luta de uma outra maneira. É difícil de compreender para quem 

não é de terreiro. [...] Tem horas que elas dizem assim: “Minha filha, vamos ficar na 

nossa. O momento é ficar quieta, deixa passar o tempo. Vamos ver como é que se 

conduz a situação”. Aí, a gente fica quieta. [...] Porque a gente age a partir das 

orientações da ancestralidade. [...] Aí eu digo, “meu Deus, agora era o momento de a 

gente ir, mas elas querem ficar”, entendeu? Aí depois passa um tempo, aí eu digo: 

‘minha mãe, diga aí que foi ótimo a gente não ter ido”. “Por que, minha filha?”. 

“Ora, deu um pau de briga lá... brigaram por isso, por isso e por aquilo outro”. “Eu 

não te disse que não era pra gente ir, mulher. Vamos ficar na nossa”. Então, esse tipo 

de acesso ao conhecimento que a gente tem, a gente não tem como traduzir isso para 

a academia. Como é que a gente bota num papel? Não tem como”. (Kelma de 

Yemonjá). 

 

Todas as questões apresentadas, e que caracterizam o ativismo político das 

mulheres de terreiro, estão pautadas por significados pertinentes à afroancestralidade, 

parecendo complicadas aos olhos que observam de fora e representando a maneira distinta de 

articulação político-social desta categoria 

.  

3.1 Empoderamento: os terreiros e um movimento de emancipação protagonizado por 

mulheres 

                                                 
12 Quando se fala a respeito dos arquétipos das divindades inerentes à religiosidade de matriz africana, refere-se à 

influência das personalidades atribuídas aos orixás na vida das/os iniciadas/os. Conforme esclarecem Carneiro e 

Cury (2008, p. 127), “Cada orixá representa uma força ou um elemento da natureza, um papel na divisão social e 

sexual do trabalho e, como desdobramento, a eles estão associadas características emocionais, de temperamento, 

de volição e de ordem sexual”. Elas dizem, ainda, que “as pessoas que vivenciam o transe, a inter-relação 

pessoa-entidade, adquirem nova postura diante do mundo” (p. 133).  
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As discussões conceituais a respeito da denominação “empoderamento” 

protagonizam alguns estudos nas áreas de Educação, Sociologia, Ciência Política, Serviço 

Social, dentre outras, muitas vezes quando se coloca sob questionamento as condições 

epistemológicas do aprofundamento teórico, assim como da viabilidade prática, a respeito da 

emancipação de indivíduos ou coletivos (BAQUERO, 2012). O termo permanece inexistente 

nos dicionários oficiais brasileiros, principalmente por consistir em um neologismo de caráter 

complexo e de múltiplos significados, o que pode contribuir, ainda, para um uso 

indiscriminado do termo, o que justifica a preocupação de determinar que aspectos dessa 

categoria serão aprofundados e enfatizados, e qual a sua relevância para a discussão aqui 

proposta. Nesse sentido, para a compreensão da representatividade do termo 

"empoderamento” nessa investigação, serão consideradas duas dimensões essenciais: a 

educativa e a política. 

De origem inglesa, no contexto da “tradição anglo-saxônica do liberalismo civil e 

religioso”, o termo “empowerment” advém da palavra “empower”, que “[...] tem como 

tradução os verbos transitivos autorizar, habilitar ou permitir” (STOTZ; ARAÚJO, 2004 apud 

KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 735).  

A utilização da referida terminologia, portanto, não é nova, todavia, 

conceitualmente, o maior enfoque ao tema decorre da articulação dos novos movimentos 

sociais na década de 1960 nos Estados Unidos, caracterizados pela luta contra o sistema de 

opressão e pela contracultura, e que trouxe para a palavra empowerment o sentido de 

emancipação social. Nos anos 1970, 1980 e 1990, a conceitualização do termo sofreu 

influências dos movimentos de auto-ajuda, da psicologia comunitária e de afirmação do 

direito ao exercício da cidadania nas mais variadas esferas da vida social, respectivamente 

(BAQUERO, 2012). 

Quando empregada na língua portuguesa, a palavra empoderamento é 

frequentemente associada à significância de fortalecimento, e no contexto dos estudos 

pertinentes à área dos movimentos sociais, o termo constitui uma categoria de análise que 

frequentemente se refere à articulações políticas de cunho emancipatório, que se estabelecem 

por meio da reivindicação de direitos pertinentes à pautas específicas, como as levantadas 

pelos Movimentos Negro, de Mulheres, LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais), dentre outros.  

Embora a utilização do termo a partir desse cenário, no sentido de impulsionar 

processos de melhoria das condições de vida e do pleno exercício da cidadania através do 
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fortalecimento de sua autonomia, seja cada vez mais frequente, é importante destacar que 

existem também equívocos quanto ao seu emprego, ocasiões em que a categoria 

“empoderamento” é utilizada para denominar ações de cunho assistencialista e que não 

contribuem para o fortalecimento de qualquer instância dos movimentos sociais, pois são 

destinadas ao atendimento individual e que se dão por intermédio de sistemas e projetos 

precários (GOHN, 2004), promovendo uma despolitização de conflitos e contradições sociais 

(ROMANO, 2002).  

Face ao exposto, voltemo-nos à religiosidade de matriz africana para que possa ser 

elaborada uma reflexão acerca dos processos de emancipação protagonizados por mulheres de 

terreiro, e que, nesse contexto, compreendo corroborarem para o empoderamento identitário e 

ativista das mesmas, por caracterizarem-se a partir da articulação de um movimento político 

de resgate e preservação da memória afrorreferenciada, afroancestralizada e de luta pelo 

direito ao exercício da cidadania e tudo o que nessa dimensão está inclusa.  

O candomblé tem sido caracterizado, a partir de alguns estudos acadêmicos com 

recortes históricos específicos, como uma religião primordialmente de mulheres. A década de 

1930, por exemplo, marcada pela viagem da antropóloga Ruth Landes à Salvador, cuja 

pesquisa culminou na publicação – em 1947 nos Estados Unidos e em 1967 no Brasil – da 

obra A Cidade das Mulheres (ANDRESON, 2013), nos apresenta evidências de estudos que 

defendiam a existência do que foi chamado de “matriarcado nagô”, pelo fato de identificar, 

nos terreiros da época,  

 

[...] uma divisão social das funções religiosas na qual caberia apenas a sexo 

feminino o comando dos templos, o que leva a autora a cunhar o termo 

“matriarcado” para definir esta relação quase exclusivista de mulheres a frente dos 

ritos e da direção dos terreiros (PEREIRA, 2015, p. 342). 

 

Torna-se importante, então, enfatizar como se deram os processos de 

independência financeira de muitas das mulheres terreiro, conforme demonstrado no 

documentário Cidade das Mulheres, que também traz algumas reflexões sobre a obra de 

Landes, mas a partir das falas de mulheres adeptas das religiões de matriz africana em 

Salvador: 

 

Com esse comércio (venda de acarajé), muitas baianas aí hoje tem filhos formados 

em faculdade, sustenta a casa, sustenta até marido, né? Com esse sustento, que é 

sinal que acarajé tá dando, né. [...] Os antigos diziam, né, que vender acarajé era 

determinado pelo santo (orixá). O santo baixava em determinada pessoa e aí dizia, e 

aí iam vender e com essa venda ela tinha que ajudar ao candomblé que ela 

frequentava, e o resto ia para o sustento dela. (Sônia Balbina dos Santos, baiana de 

acarajé, In: Cidade das Mulheres, 2005)  
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A maioria dos relatos das mulheres entrevistadas para a elaboração do referido 

documentário se refere ao fato de que as mulheres de terreiro advinham de famílias 

numerosas e trabalhavam, seja com a venda de acarajé, peixe, ou em qualquer outra atividade, 

em prol do sustento dos familiares e pelo sonho de ver as/os filhas/as formadas/os. A 

antropóloga Josildeth Consorte (In: Cidade das Mulheres, 2005), em sua fala, também retrata 

a estreita ligação entre esse movimento de independência financeira das mulheres de terreiro e 

o exercício da religiosidade afro-brasileira: 

 

O fato de os terreiros terem se tornado tão importantes tem profundamente a ver 

com essa independência conquistada pela mulher, porque elas mesmas financiavam 

toda a sua iniciação e tudo que decorria das obrigações contraídas através dessa 

associação. A tal ponto que até a relação dessas mulheres com seus companheiros, 

suas relações estáveis ou não, elas eram subsumidas, elas ocupavam lugar 

secundário nas suas vidas, porque o terreiro vinha primeiro, o terreiro era muito 

mais importante. 

 

Parto desse contexto por emergirem dos terreiros de Salvador alguns dos 

primeiros estudos que tratavam de gênero e etnia, e da articulação dessas duas categorias com 

a religiosidade de matriz africana, e também para que seja realizado um movimento de resgate 

dos elementos que configuram a atuação da mulher afrodescendente nas religiões. 

No documentário, é enfatizada, ainda, a importância do saber, das funções e das 

responsabilidades atribuídas somente às mulheres na religião, assim como a relação com os 

arquétipos mitológicos das divindades às quais são prestadas cultos no Candomblé e/ou 

Umbanda. A reflexão acerca do panteão de divindades cultuadas nas religiões de matriz 

africana se faz fundamental para a compreensão da imagem de liderança da mulher de 

terreiro, que muitas vezes foge dos arquétipos sociais e convencionais do feminino – 

amplamente ligados à uma concepção de mulher branca, cristã e submissa ao sexo masculino 

– , pois tem suas expressões comportamentais determinadas por uma deusa africana ligada ao 

seu destino através da iniciação e que pode ser tanto mãe, filha, avó, quanto vilã ou guerreira 

(BASTOS, 2011). 

No caso da Umbanda, estabelecem-se, também, as relações das mulheres – assim 

como dos homens – iniciadas com as divindades do panteão mitológico africano, no entanto, 

nesse vínculo, também estão inclusas as entidades pertinentes ao contexto dessa religião em 

específico, cuja origem apresenta influência do culto aos orixás, da pajelança indígena, do 

catolicismo popular e do espiritismo Kardecista. As experiências oriundas dessa relação com a 

ancestralidade culminam em processos que expressam as mais fortes características que 

compõem a personalidade das/os adeptas/os (SANTOS; SOUSA, 2015), visíveis, também, 

por meio das experiências de possessão/incorporação, em que o ancestral divinizado revive no 



 

36 

humano (VERGER, 1996), revelando que a vivência do indivíduo na religião configura-se, 

portanto, na vivência de um coletivo afroancestral (CARMO, 2006). A esse respeito, Verger 

(1996) nos traz alguns esclarecimentos:  

 

Eu não vejo como uma incorporação. Para mim é uma manifestação da verdadeira 

natureza do homem. Uma oportunidade de esquecer tudo que não é relacionado a si 

mesmo [...]. Tudo isso está dentro de uma pessoa e existe antes mesmo de 

assimilarmos absurdos como [...] as regras de conduta forçadas.  

 

Isso se torna um determinante nas experiências de construção identitária das 

mulheres de terreiro, pois, além dos aspectos históricos que as levaram a ocupar lugar central 

no estabelecimento das religiões de matriz africana no Brasil, a sua relação com a mitologia 

dos orixás muito dirá a respeito de quem elas são e de como se desenvolverá a sua atuação 

nos mais diversos âmbitos da sua vida social e política, uma vez que nos itãs, os mitos 

pertinentes às divindades africanas, o aspecto feminino assume papel central, personificado 

através das narrativas da vida de deusas guerreiras (BASTOS, 2011).  

É possível considerar, ainda, que os terreiros consistem em espaços onde as 

mulheres, que são politicamente e socialmente marginalizadas, assumem cargos de destaque, 

lidam com segredos e significados à muitos desconhecidos, apresentando-se como mediadoras 

entre a espiritualidade e a vida terrena, lideranças religiosa, cultural e social (JOAQUIM, 

2001), contribuindo, também, para a construção identitária de muitas outras mulheres cujas 

experiências configuram-se nesse mesmo contexto e são marcadas pelas mesmas 

adversidades. 

Não se pretende dizer, aqui, que estas relações das mulheres com as religiosidades 

de matriz africana se dão sem conflitos, ou que Candomblé e Umbanda consistem em 

instituições religiosas superiores ou perfeitas, uma vez que a sociedade abrangente apresenta-

se como elitista, machista e racista e isso, obviamente, apresenta impactos em todas as 

religiões.  A intenção é de elencar alguns apontamentos que caracterizem os terreiros como 

locais de vivências em que se desenvolvem processos de empoderamento identitário e ativista 

para as mulheres, uma vez que a esfera da vida social – alguns espaços formais de militância, 

por exemplo – , acaba por hostilizar e sufocar estas experiências, como será aprofundado mais 

adiante.   

Tenho discutido até aqui a respeito dos aspectos da religiosidade de matriz 

africana que se entrelaçam às trajetórias de construção identitária étnica, ativista e de 

empoderamento das mulheres de Candomblé e/ou Umbanda. Mas considero ser necessário, 

também, esclarecer em que consiste esse movimento de emancipação por elas protagonizado, 
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e em quais pautas se sustenta a sua luta. Essa reflexão, ainda que introdutória aos próximos 

capítulos, apresenta-se como indispensável para que os relatos das mulheres entrevistadas e a 

discussão deles consequente tenham como eixos norteadores questões que se estendem às 

mais diversas esferas de suas vidas, mas que dialogam diretamente e intrinsecamente com 

suas trajetórias religiosas.  

O que se percebe, não somente através das falas das entrevistadas no decorrer 

desta pesquisa, mas da minha própria convivência com adeptas de religiões de matriz africana 

e em espaços em que estas reflexões estão sob constante debate, como a universidade, por 

exemplo, é que a inserção das mulheres de terreiro em instâncias dos Movimentos Negro e/ou 

de Mulheres/Mulheres Negras pode decorrer de sua passagem por outras articulações políticas 

consideradas tradicionais, mas nas quais as demandas e especificidades das populações de 

terreiro não são ouvidas e muito menos contempladas em algumas instâncias de discussão, 

contexto cujos apontamentos indicam a necessidade de articular  

 

[...] o debate sobre a constituição de espaços sociais negros e sociabilidade em torno 

de práticas culturais de matriz afro-brasileira, através de exaltar sentimentos de 

pertencimento étnico, dimensões não contempladas pelo conceito de classe. Assim, 

os terreiros, as comunidades remanescentes de quilombos, os espaços urbanos de 

sociabilidade, voltam à cena de discussões (SILVA, 2015, p. 93).  

 

Ainda assim, um aspecto que deve ser considerado a partir dessa reflexão é a 

ênfase necessária sobre o fato de que as instâncias dos Movimentos Sociais nos quais se 

inserem estas mulheres existem, não porque estas não encontram espaços em outros coletivos 

políticos, mas sim e principalmente, porque há problemas na sociedade. Nesse sentido, a 

interlocução se dá, fundamentalmente, com a sociedade que as discriminam, e não com o 

Movimentos que as excluem, invisibilizam e rejeitam.  

Assim, o Movimento político Afro-religioso13, na medida em que se ramifica de 

modo a atender demandas específicas relacionadas ao exercício dos direitos das/os adeptas/os 

em todas as esferas da vida, enfatiza a necessidade de se elaborarem outras metodologias de 

resistência, assim como legitima a importância da discussão de pautas inerentes à 

religiosidade afro-brasileira, corroborando intrinsecamente com o processo de construção 

identitária das/os envolvidas/os.  

O movimento inverso também pode acontecer: como dito anteriormente, é 

possível que muitas mulheres de terreiro passem, posteriormente à iniciação, a frequentar 

                                                 
13Esta categoria me foi apresentada na fala de Mãe Nilce de Iansã na ocasião em que pude entrevista-la. Em suas 

explanações, ela diferencia suas atuações em algumas instâncias políticas, referindo-se ao Movimento Negro e 

Movimento Afro-religioso no sentido de que as religiões de matriz africana são praticadas por diversos grupos 

étnicos e pode apresentar pautas distintas das reivindicadas pelo Movimento Negro.  
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alguma esfera de movimento social, levando consigo suas pautas e lutas, assim como também 

é possível que a participação em diversos espaços de discussão política resultem no contato 

dessas mulheres com a religião de matriz africana. Muitos são os motivos que levam as 

adeptas da religião afro-brasileira à inserção em alguma instância de movimento social. Como 

poderemos observar no decorrer das entrevistas, essa associação pode ocorrer durante sua 

formação acadêmica na universidade – ocasião em que, geralmente, se pode transitar por 

inúmeros coletivos políticos, que discutem acerca de diversas pautas – , através do incentivo 

de outras mulheres de terreiro que já estão articuladas  politicamente junto à alguma 

organização, por intermédio do ciberativismo, presente em várias plataformas e redes sociais 

na internet, etc.  

Nesse sentido, as mulheres de terreiro levarão à discussão política algumas pautas 

essenciais, não apenas no tocante à sua construção identitária, mas principalmente à 

manutenção das suas condições de sobrevivência. Dentre as questões por elas levantadas, 

geralmente, destacam-se:  

• O desejo de que seus filhos e suas filhas, espirituais e biológicos, possam frequentar a 

escola sem terem de enfrentar agressões físicas e simbólicas pertinentes ao racismo religioso 

por parte dos corpos docente, discente e gestor, bem como o de que o material didático 

utilizado nesses espaços educativos formais não mais corroborem para a inferiorização 

identitária de crianças e adolescentes negros/as ou que, mesmo não apresentando pele negra, 

são adeptos/as do Candomblé e/ou da Umbanda;  

• Que as populações de terreiro possam andar na rua utilizando-se de indumentárias que 

identifiquem sua religião sem que sejam apedrejadas/os, espancadas/os, insultadas/os, 

desrespeitadas/as;  

• Que as políticas públicas também contemplem as suas necessidades e especificidades 

como mulher de terreiro; que a sua liberdade de expressão de gênero e/ou orientação sexual 

seja respeitada, e não hiperssexualizada e banalizada;  

• Que as representações midiáticas a respeito das religiões matriz africana e de suas 

adeptas parem de retrata-las como antagônicas ao postulado pelas expressões religiosas cristãs 

e seus adeptos, uma vez que isso pode corroborar para o aumento do racismo religioso, dentre 

várias outras.  
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Para falar de casos mais específicos pertinentes ao contexto cearense, em 

reportagem de 2015, o jornal O Povo online14 traz alguns relatos de adeptos das religiões de 

matriz africana através dos quais é possível perceber que, embora os registros de violência 

física sejam pequenos, as violências simbólicas e a violação de direitos cometidos por 

representantes do Estado são constantes. A matéria traz o caso de Mãe Valéria de Logun Edé, 

de 73 anos, dirigente, há 40 anos, de uma das casas de matriz africana mais antigas da cidade 

de Fortaleza (não são dadas mais informações sobre a entrevistada), que relata problemas com 

a vizinhança e frequentes visitas, em seu terreiro, de agentes da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) por denúncias de violação da lei do silêncio e de 

sacrifício de animais, principais justificativas para as fiscalizações. Mãe Valéria ainda teve de 

responder à questionamentos a respeito de suas práticas religiosas, e mesmo a visita dos 

policiais tendo acontecido antes das 22 horas, quiseram levar seus atabaques, na intenção de 

cessar de vez o barulho.  

Mãe Edna de Iansã, que está a frente da Tenda de Iansã, no Bom Jardim, há mais 

de vinte anos, relata que sua casa foi invadida por policiais militares por volta das 21h30min, 

e que quiseram levar seus atabaques, apontando-lhe uma arma. Segundo ela, os policiais não 

tinham autorização judicial para a ação, mas alegavam estarem apurando uma denúncia de 

sacrifício humano. Alguns anos antes, a casa de Mãe Edna sofreu um incêndio que, segundo a 

perícia, foi criminoso.  

Pai Wagner, que também deu entrevista para a reportagem em pauta, conta que foi 

perseguido pela diretora católica da escola onde lecionava como professor de arte-educação, 

por questionar o fato de que a acolhida dos alunos era realizada com orações cristãs. Ele 

passou, ainda, a ministrar aulas que pautavam a cultura africana – e suas religiões – nas aulas 

do 5º ao 9º ano. 

Para falar de casos a nível nacional, podemos citar o caso de Kaylane Campos15, 

que em 2015, aos onze anos, foi agredida verbal e fisicamente, chegando a levar uma pedrada 

na cabeça que causou grave ferimento, por estar com vestimentas de terreiro na rua 

juntamente à um grupo que saía de uma casa de santo no Rio de Janeiro.  

No Brasil, existem inúmeras notícias de terreiros depredados e incendiados, 

adeptas/os agredidas/os física e verbalmente. 

                                                 
14Disponível em: 

<https://www20.opovo.com.br/app/opovo/dom/2015/07/25/noticiasjornaldom,3474735/religiao-discriminacao-

como-rotina.shtml>. Acesso em: setembro de 2017. 

 
15 Disponível em: < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/menina-vitima-de-intolerancia-religiosa-

diz-que-vai-ser-dificil-esquecer-pedrada.html>. Acesso em: Abril de 2018. 

https://www20.opovo.com.br/app/opovo/dom/2015/07/25/noticiasjornaldom,3474735/religiao-discriminacao-como-rotina.shtml
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/dom/2015/07/25/noticiasjornaldom,3474735/religiao-discriminacao-como-rotina.shtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/menina-vitima-de-intolerancia-religiosa-diz-que-vai-ser-dificil-esquecer-pedrada.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/menina-vitima-de-intolerancia-religiosa-diz-que-vai-ser-dificil-esquecer-pedrada.html
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Estes são alguns exemplos das violências sofridas pelas populações de terreiro, 

que misturam-se à vários outros e que vão desde xingamentos nas ruas até a invasão de 

policiais armados nos terreiros e abordagens desrespeitosas por parte de fiscais. Assim posto, 

compreendo que o terreiro, por caracterizar-se em local de resistência política pelo simples 

fato de continuar existindo em uma sociedade em que casas de Candomblé e Umbanda são 

depredadas, incendiadas, em que adeptas/adeptos são perseguidas/os, insultadas/os, 

apedrejadas/os, espancadas/os, apresente, através das trajetórias de suas adeptas, questões que 

demandam atenção e caracterizam necessidades emergenciais, como as apontadas 

anteriormente.  

Estas pautas, pertinentes ao reconhecimento identitário, ao combate ao racismo 

religioso, à organização social e política das/os adeptas/os, assim como algumas outras, que 

foram e estão sendo descobertas no decorrer das entrevistas com as mulheres que 

contribuíram com esta pesquisa, estarão enfatizadas e sob discussão mais aprofundada nos 

próximos capítulos.  
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4 A REDE NACIONAL DE RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS E SAÚDE 

(RENAFRO) 

 

A fim de compreender em que parâmetros se baseia a proposta dos GTs Mulheres 

de Axé (Rio de Janeiro), que compreendo se constituir como principal parâmetro para as 

atividades referentes à esta denominação de GT em todo o país, e principalmente do Mulheres 

de Axé-Saravá (Ceará) no que se refere à articulação política das mulheres de terreiro e à 

construção identitária dela decorrente, fez-se necessário elaborar uma reflexão introdutória a 

respeito de um contexto mais amplo, ou seja, de como se estrutura a Rede Nacional de 

Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (RENAFRO) e como se deu a sua chegada até o Ceará. 

Portanto, o presente capítulo objetiva, principalmente, promover algumas compreensões a 

respeito dos principais objetivos da Rede, de que estratégias ela tem adotado para alcança-los 

e de quais desafios tem enfrentado.  

Assim posto, compreendo ser relevante esclarecer que a RENAFRO articula-se 

como uma instância dos movimentos sociais cujo principal objetivo é a promoção da saúde 

dos povos de terreiros, envolvendo “[...] iniciados/as nas religiões de matriz africana, gestores 

e profissionais de saúde, integrantes de organizações não governamentais, pesquisadores e 

lideranças do Movimento Negro16”. A Rede teve início em 2003, em São Luís, Maranhão, 

durante o II Seminário Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, sendo consolidada em 

Recife, no III Seminário Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, em 2004. Desde sua 

fundação, a RENAFRO se propõe a  

 

fortalecer ações e projetos realizados por adeptos/as das comunidades de terreiro; 

estimular práticas de promoção da saúde; monitorar e intervir nas políticas públicas 

de saúde; estabelecer um diálogo entre adeptos/as, gestores/as, profissionais e 

conselheiros/as da saúde; [...] criar espaços de comunicação entre os terreiros de 

diversas cidades do país, legitimar as lideranças de terreiros enquanto detentores/as 

de saberes e de poderes para exigir das autoridades locais um atendimento de 

qualidade, onde a cultura do terreiro seja reconhecida e respeitada; criar e exercitar a 

inclusão e o diálogo entre os dois saberes e práticas: as práticas terapêuticas dos 

terreiros e as práticas da medicina hegemônica; [...] atuar como veículo ou espaço de 

participação e controle social em saúde; levar aos adeptos/as e aos simpatizantes 

informações importantes sobre o SUS – Sistema único de Saúde. (SILVA; 

DACACH; LOPES, 2005, p. 7).  

 

 A Rede conta, atualmente, com 48 núcleos em todo o Brasil e algumas ações 

internacionais17, promovendo diversos encontros, seminários, produção de materiais 

                                                 
16 Citação retirada do site da RENAFRO < http://renafrosaude.com.br >. Acesso em: Outubro de 2016. 
17 Informação retirada do site da RENAFRO, que se encontra, até o presente momento, fora do ar. Tal 

informação diverge com o dado fornecido por Pai Sílvio, de que existem, atualmente, 42 núcleos. Também não 

foram encontradas mais informações a respeito das ações internacionais realizadas pela Rede. 

http://renafrosaude.com.br/quem-somos/
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informativos, etc. Estrutura-se a partir do seguinte organograma: 

 

       Figura 1 – Organograma da RENAFRO Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: site da RENAFRO Saúde18 

 

A Rede tem como conselheiras Mãe Beata de Yemanjá19, do Ilé Omiojuarô (Rio 

de Janeiro), Mãe Meninazinha, do Ilé Omolu Oxum (Rio de Janeiro) de Oxum e Makota 

Valdina, do Tanuri Junsara (Salvador).; Tem como coordenador nacional José Marmo da 

Silva, conhecido como Ogã Marmo20, e como secretária-executiva Nilce Naira de 

Nascimento, conhecida como Mãe Nilce de Iansã. Possui coordenadores e ativadores de 

núcleos em: Acre, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Rondônia, Ceará, Alagoas,  

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. 

Atualmente, a RENAFRO integra diversos espaços de decisão de políticas 

públicas de saúde, dentre os quais destacam-se o Comitê Técnico de Saúde da População 

Negra do Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, a Comissão 

                                                 
18 Organograma retirado do site da RENAFRO < http://renafrosaude.com.br >. Acesso em: Outubro de 2016. 
19 Mãe Beata de Yemanjá faleceu no dia 27 de maio de 2017, aos 86 anos de idade. 
20 José Marmo da Silva, conhecido como ogã Marmo de Oxossi, dentista, idealizador e secretário-executivo da 

RENAFRO Saúde e integrante do Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde. 

Infelizmente, Marmo faleceu no dia 1 de setembro de 2017, antes que eu pudesse ter com ele qualquer contato, 

representando uma grande perda para as populações de terreiro.  

http://renafrosaude.com.br/quem-somos/
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Intersetorial de Saúde da População Negra e a Comissão Intersetorial de Saúde da População 

LGBT do Conselho Nacional de Saúde, o Comitê Nacional de Educação Popular e Saúde do 

Ministério da Saúde e a Rede Interreligiosa Latinoamericana e Caribenha de Luta contra a 

Aids. Atua a partir da perspectiva de que os terreiros são espaços privilegiados para a 

promoção da saúde em rede, “por meio de suas práticas rituais e de sua visão de mundo 

integradora”, possibilitando a inclusão de uma parcela da população “[...] que encontra nos 

terreiros ou casas de santo a possibilidade de vivenciar relações humanas e espirituais em um 

espaço de acolhimento e solidariedade” (Ibidem, p. 8). 

A capacitação dos núcleos da RENAFRO nesse sentido se dará a partir do que é 

caracterizado em seus materiais como Sete Momentos, cada um deles com seus objetivos e 

funções, conforme disposto no Guia para a Promoção da Saúde nos Terreiros (SILVA, 

DACACH, LOPES, 2005), esclarecido  resumidamente abaixo: 

Momento 1 – Cantando para os orixás, inkisses, voduns, caboclos e 

encantados: as cantigas religiosas irão abrir as diversas capacitações, prática que, segundo 

as/os adeptas/os, não pode ser desconsiderada nas reuniões, pois envolve e une as pessoas; 

Momento 2 – Quem sou e de onde venho: é costumeiro que nos terreiros as 

pessoas sejam conhecidas por algumas características específicas, como qual é o orixá que 

rege a cabeça da/o iniciada/o, a que terreiro pertence, qual é o seu grau de iniciação, etc. 

Momento 3 – Rede. O que significa?: é o momento do apoderamento do 

conceito de “rede”. 

Momento 4 – O Glossário da Rede: durante todo o processo de capacitação, são 

registradas palavras-chave presentes na linguagem das/os adeptas/os, bem como dos 

profissionais da saúde. 

Momento 5 – O SUS que temos. Diagnóstico: fase necessária à articulação de 

futuras intervenções, constitui-se no conhecimento das políticas públicas pertinentes à 

integralidade, universalidade, equidade, participação e controle social e descentralização 

(princípios do SUS), e a averiguação da efetivação e respeito destes aspectos. 

Momento 6 – Estudos de caso: ocasião em que são apresentadas aos 

participantes situações vividas pelas populações de terreiro nas unidades de saúde. Logo após, 

os casos apresentados são discutidos, para que sejam elaborados planos de ação para possíveis 

intervenções. 

Momento 7 – Contribuindo para o fortalecimento da Rede: quando ocorre a 

divisão das tarefas e são elencados os compromissos propostos a partir das discussões 

realizadas durante a capacitação. 
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Segundo Silva, Dacach e Lopes (2005), estas etapas se articulam diretamente com 

os princípios nos quais se baseiam as religiões de matriz africana, e prioriza ações que, 

efetivamente, contribuam para a promoção da saúde das populações de terreiro. 

Nesse contexto, para elaborar uma compreensão da instituição da Rede no Ceará, 

utilizo-me, principalmente, dos relatos de Sílvio José Soares Dantas, conhecido como Pai 

Sílvio de Yemanjá, por ser este o atual coordenador da Rede no Ceará. A entrevista com ele 

foi realizada no dia 19 de outubro de 2017 e os dados foram coletados através de gravação de 

voz.  

 Pai Sílvio de Yemanjá é funcionário público estadual, tem nível superior 

incompleto em Arquitetura. Tem 32 anos de iniciado, é pai de santo do Asé Alaketù Omi Iyà 

Ogun, fundado em 1995 e localizado na Rua França, Nº 113, em Maracanaú. Ele enfatiza que 

esta seja a primeira casa de Candomblé do referido Município, contando, atualmente, com 

cerca de 140 filhos de santo. Ele conta que sua raiz de candomblé vem do Gantois, em 

Salvador, e que sua casa toca o mesmo candomblé Ketu de onde nasceu. Ele assumiu a 

coordenação da RENAFRO no Ceará em 2012, nela permanecendo até os dias atuais.  

A Rede no Ceará, portanto, se utiliza de  

 

“[...] debates, oficinas, rodas de conversa, seminários, encontros temáticos para a 

formação do povo de terreiro sobre a política pública de saúde, o combate ao 

racismo, a saúde do homem, a equidade de gênero, o respeito a diversidade sexual e 

a defesa das políticas públicas voltadas para a juventude negra e de terreiro” 

(NUNES; DANTAS, 2013). 

 

Se estrutura a partir dos GTs abaixo citados: 

a) Juventude de Terreiro, foi criado em 2013, logo após a realização do I 

Seminário sobre Juventude Negra de Terreiro, no Asé Alaketu Omin Ìyá Ogún. O GT coloca 

os jovens como “[...] protagonistas do processo de aprendizagem e troca de saberes, 

afirmando assim sua alteridade e autonomia” (Ibidem, p. 14), articulando-se por intermédio de 

rodas de conversa, oficinas, exibições de filmes e rodas de cultura. Tem como coordenador 

Sudário de Xangô; 

b) LGBT, ausente do registro ILEKÉS (material impresso que traz algumas 

explanações a respeito dos GTs no Ceará); 

c) Homens de Axé-Saravá, criado no Ceará em 2012 e apresentando como 

principal objetivo “[...] a divulgação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem com ações de promoção e prevenção em saúde para os homens de terreiro” (Ibidem, 

p. 15). O GT encontra-se em reestruturação, e teve como coordenador o Babalorixá Fábio de 

Odé; 
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d) Mulheres de Axé-Saravá, criado em 2011 após o II Encontro Nacional de 

Mulheres de Axé em João Pessoa, Paraíba, objetivando o fortalecimento da luta das mulheres 

de terreiro nos diversos espaços de deliberação política. Segundo Pai Sílvio de Yemanjá, o GT 

é atualmente coordenado por Mãe Mônica. 

Tal divisão em Grupos de Trabalho, segundo me foi explicado por Pai Sílvio, 

decorre da necessidade de se contemplar especificidades das várias demandas que compõem 

as populações de terreiro. Torna-se relevante apontar, nesse contexto, que a comunidade das 

religiões de matriz africana consiste em grupos que se organizam a partir de uma estrutura 

familiar marcada pelas relações de mães, pais e irmãs/os de santo, ao que Lima (2003, p. 193) 

chama de “família parcial religiosa”. Dessa forma, também os terreiros poderão ser espaços 

de reprodução das mais variadas desigualdades presentes na estrutura familiar consanguínea, 

sejam elas relacionadas ao gênero, à situação socioeconômica ou à idade. São estas questões 

que demandam a necessidade de divisão do grupo da RENAFRO em GTs, segundo nos 

esclarece Pai Sílvio: 

 

Então a necessidade da divisão em GTs foi daí: primeiro, as especificidades que 

eram muitas, não dava para a gente embaralhar isso tudo como um grupo só, e 

principalmente as mulheres, que era muito mais delicado, porque o assunto Mulher 

de Axé, ele vai da saúde ginecológica até a psicomental, como também a violência 

doméstica. Então, quando nós viemos falar com as mulheres sobre violência 

doméstica, que o marido estava do lado, elas se inibiam, porque elas não íam dizer 

que trabalhavam, chegavam do trabalho e ainda iam fazer jantar, cuidar de menino, 

arrumar a casa, o marido assistindo futebol e ela na cozinha lavando louça... Tá 

entendendo como as coisas não podiam mais se misturar? A gente entendeu isso. 

Então essa foi a necessidade de criar os GTs (Pai Sílvio de Yemanjá). 

 

As reuniões dos GTs eram registradas através de relatórios e intermediadas por 

construções políticas e elaboração de objetivos relacionados à promoção da saúde das 

populações de terreiro. 

Dito isto, e com base nos relatos coletados durante os processos de entrevistas, 

afirmo que o estabelecimento da Rede no Ceará é constantemente mencionado como grande 

marco para as populações de terreiro, por levar aos espaços das religiões de matriz africana 

discussões pertinentes à reivindicação dos direitos de suas/seus adeptas/os, conforme reitera 

Pai Sílvio: 

 

A RENAFRO aqui no Ceará, eu posso te dizer com toda segurança e tranquilidade, 

foi um divisor de águas. Porque os terreiros viviam inertes aos seus direitos e a 

RENAFRO [...] chegou empoderando todo mundo, valorizando os saberes de 

terreiro, [...] chamando a gestão da saúde pra dialogar com a gente. A gente da 

RENAFRO nacional entrou no Ministério da Saúde e exigiu tratamento igual e que 

os postos de saúde de cada vizinhança onde tem um terreiro, que fosse feito o 

diálogo do babalorixá ou da yalorixá com o gestor do posto, até porque a gente 

também tem especificidades da população negra, que é a anemia falciforme, [...] 
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como também averiguar melhor na população negra a diabetes e a hipertensão [...] E 

também os partos humanizados, porque a mulher negra é muito maltratada, então a 

gente fiscaliza isso bem de perto (Pai Sílvio de Yemanjá). 

 

Estas ações eram realizadas a partir do apoio da Prefeitura e permitiam que 

fossem levados aos terreiros equipamentos para a realização de seminários e formações 

políticas, bem como teste rápido de HIV/Aids, dentre outros. O Programa Saúde da Família 

(PSF) e os agentes de saúde dos bairros em que haviam terreiros foram convocados a 

participar de uma capacitação para o atendimento das necessidades dessas populações, 

inclusive sendo informados de que era passível à demissão a recusa em entrar em qualquer 

terreiro e oferecer atendimento pertinente ao serviço público de saúde por conta de suas 

convicções religiosas pessoais.  

Houve ocasiões em que foi possível estender tais atividades à Maracanaú21, 

segundo pai Silvio, por exemplo, sendo que a necessidade de levar à terreiros de outras 

regiões metropolitanas a estrutura cedida pela Prefeitura de Fortaleza se dá a partir da 

ausência, por parte de outras Prefeituras, de políticas para a promoção da saúde dessa 

população, uma vez que a proposta de governo da época não contemplava tais pautas. É 

esclarecido, por intermédio dos relatos de pai Sílvio, que os encaminhamentos pertinentes à 

implementação de políticas voltadas às necessidades das populações de terreiro acontece a 

partir da instituição do decreto Nº 60.40/2007, que trata de uma Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, definindo como PCTs: 

 

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição22. 

 

Estas questões levantam, para mim, alguns questionamentos a respeito de que a 

articulação de determinados Movimentos Sociais e suas respectivas ações, em algumas 

instâncias, se torna possível apenas a partir da parceria com o poder público, o que se revela, 

possivelmente, como uma contradição desses movimentos, ainda que seja compreensível a 

necessidade de tal parceria para a manutenção de sua existência. 

 

4.1 RENAFRO e conflitos político-sociais 

 

                                                 
21Município do estado do Ceará, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, a 24 km da capital. 
22Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em 

setembro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
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Pai Sílvio traz alguns esclarecimentos a respeito da estruturação da RENAFRO no 

Ceará, especialmente no tocante ao contexto político da cidade de Fortaleza na época e no 

quanto a parceria com a Prefeitura mostrou-se de fundamental importância para a articulação 

de todas as ações realizadas pela Rede. Entre os relatos, existem algumas divergências, 

especialmente relacionadas aos anos em que foram realizadas alguns encontros e seminários, 

no entanto, tais divergências não comprometem a compreensão da trajetória da RENAFRO no 

Ceará, como é possível compreender através da fala de Pai Sílvio: 

 

Aqui no Ceará, pra gente, tudo começou com a Luizianne23. Antes da criação da 

Rede, não existia nenhuma política pública voltada pra população de terreiro. A 

RENAFRO, ela chegou aqui, quem trouxe foi Rogê, um dentista, o qual era gestor 

da Secretaria de Saúde do Município, na gestão do secretário Odorico Monteiro e 

como prefeita, Luizianne. Então, Rogê, nas suas pesquisas, conheceu a RENAFRO 

através da internet, fez contato com o Marmo, isso acontece em 2006. E 

coincidentemente ia haver um seminário, se não me engano em Aracaju, um 

seminário nacional, e ele o convidou. Então, Rogê falou com Odorico, que achou 

interessante a pauta e ele é iniciado aqui em casa como Ogã. Então, ele além de ser 

de terreiro, estava na gestão, né. Então, foi em 2007, nós já arrastamos o Seminário 

Nacional pra Fortaleza, e aí no final de 2006 foi criado o grupo gestor do Ceará, 

RENAFRO Ceará. Em 2007, nós recebemos a nacional, que foi com quatrocentas e 

poucas pessoas, foi um seminário grande, num hotel na Praia de Iracema. (Pai Sílvio 

de Yemanjá) 

 

Diante do exposto, compreende-se que as políticas públicas até então existentes 

não contemplavam as populações de terreiro e suas especificidades. Os postos de saúde e seus 

agentes em muitas ocasiões se recusavam a atender qualquer pessoa que até lá se dirigisse 

portando algum elemento que a identificasse como adepta das religiões de matriz africana, 

não se dispunha de material que pudesse averiguar, na população negra – que está fortemente 

presente nas referidas religiões – problemas de saúde que lhe ocorre com maior incidência, 

como é citado, anteriormente, o caso da anemia falciforme.  

Não somente nos trechos referenciados acima, mas em vários momentos de suas 

falas, Pai Silvio enfatiza a importância da parceria da RENAFRO Ceará com a Prefeitura de 

Fortaleza, citando veementemente a figura de Luizianne Lins como facilitadora do processo 

de instituição da Rede e de suas ações. Por esse motivo, torna-se importante compreender a 

representatividade expressa pela ex-prefeita para as populações de terreiro fortalezenses e de 

que modo ela pode ter contribuído para a articulação de sua identidade política.  

Nesse sentido, compreende-se que as condições estruturais dos Estados – além de 

fatores relacionados à problemática de uma educação que naturaliza para nós, desde muito 

cedo, que o mundo da política é inerentemente masculino (AVELAR, 2001) – , muitas vezes 

                                                 
23 Luizianne de Oliveira Lins, conhecida como Luizianne Lins, foi eleita prefeita de Fortaleza em 2004 e reeleita 

em 2008 como candidata do Partido dos Trabalhadores (PT) (COELHO, 2014). 
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dirigidos por representantes fundamentalistas e religiosos, muito dificultam a ascensão 

política feminina, seja ela através de direitos duramente conquistados, seja por meio de 

carreira política. Com estas afirmações dialogam alguns dados relacionados às eleições das 

quais participou Luizianne Lins: 

 

O resultado das eleições de 2004 no que se refere à presença de mulheres apresentou 

os seguintes números no Brasil: 7,52% de prefeitas eleitas o que representava um 

total de 418 em relação a 5.141 prefeitos. Percebe-se nesses números a sub-

representação e sua inserção num grupo social excluído dos espaços de 

representação política. (COELHO, 2014, p. 105-106). 

 

Coelho ainda nos afirma que o projeto de governo de Luizianne Lins apresentava 

uma amplitude que contemplava a contextualização de diversos problemas enfrentados pela 

cidade de Fortaleza – à qual também se referem os relatos coletados quando mencionam que o 

governo petista estava implicado na elaboração de ações para a promoção de melhorias nas 

vidas da população negra – , abordando e propondo questões relacionadas à saúde, educação, 

segurança, moradia, etc. Ainda em suas primeiras páginas, apontava para a necessidade de 

assumir a responsabilidade pela promoção e defesa da efetivação dos direitos de todos e todas, 

“em especial, de segmentos sociais mais violentados: mulheres, crianças, homossexuais, 

idosos, negros e portadores de deficiência” (PROGRAMA DE GOVERNO, 2004, p. 4). A 

respeito de seu governo, em relação à parceria estabelecida entre a prefeitura e a RENAFRO 

Ceará, Pai Silvio explica: 

 

Então daí, a Luiziane, enquanto ficou na gestão, nos deu muito apoio, e o próprio 

Eudorico, depois o Odorico sai pra se candidatar à deputado e continuou nos 

apoiando. O trabalho principal da Rede é a valorização dos saberes de saúde dos 

povos de terreiro e também resgatar o SUS (Sistema Único de Saúde)  pra gente, 

porque o SUS é nosso. Então, a gente faz um trabalho diretamente ligado com o 

Ministério da Saúde, o Sistema OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde) e a 

Organização Mundial da Saúde. Então, a RENAFRO chegou nessa instância como 

parceria e eles bancavam os projetos que a gente faz. (Pai Sílvio de Yemanjá) 

 

A partir do exposto, tendo em vista a ausência, segundo Pai Sílvio e até a criação 

da RENAFRO e a articulação de suas parcerias, de políticas públicas que contemplassem as 

populações de terreiro, é possível analisar que a relação entre a instância de movimento social 

afro-religioso e a estrutura de governo que regularmente a oprime e marginaliza representa 

um conflito social visto como parte de um sistema político. Neste, o confronto direto com esta 

estrutura e/ou com o Estado podem ser reduzidos à um fator não tão importante na ação 

coletiva e que pode, ainda, representar perdas significativas em se tratando de investimentos, 

projetos de políticas públicas, etc.  

Torna-se importante ressaltar, conforme nos aponta Melucci (1989), que este tipo 
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de conflito pode afetar diretamente a vida cotidiana das pessoas nele envolvidas, e que a 

motivação da ação coletiva, nesse sentido, não pode ser impulsionada apenas por uma 

orientação econômica, embora esta apresente-se fundamental segundo nos são apresentadas as 

condições objetivas da realidade, mas principalmente pela busca de solidariedade e 

identidade, categorias inerentes à um âmbito não mensurável ou calculável da atuação destes 

movimentos. Torna-se, talvez, problemático, embora compreensível, que determinadas 

instâncias de atuação política orientem suas ações coletivas a partir de suas necessidades de 

auto-realização e manutenção da vida e não em uma orientação política mais ampla, embora a 

sua própria existência constitua antagonismo à lógica sistemática na qual estamos 

inseridos/as.  

A elaboração de políticas públicas, conforme nos aponta Teixeira (2002, p. 2), 

deve ser compreendida como a articulação de “[...] princípios norteadores de ação do poder 

público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações 

entre atores da sociedade e do Estado”. Nesse sentido, deve ser levado em consideração, 

também, que nem sempre existe compatibilidade entre as necessidades daqueles/as 

contemplados/as por tais políticas e dos que as elaboram. Devem ser observadas, também, 

“[...] as ‘não-ações’, as omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam 

opções e orientações dos que ocupam cargos” (Idem), uma vez que a elaboração dessas 

políticas também representa os interesses daqueles que estão a frente do poder público. Estes 

processos são, também, permeados por conflitos relativos ao exercício do poder político, visto 

que  

 

o poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e interesses 

diferenciados e até contraditórios, há necessidade de mediações sociais e 

institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas 

públicas possam ser legitimadas e obter eficácia (Idem). 

 

Ao mesmo tempo, existem outros conflitos que perpassam a lógica que me é 

apresentada por Melucci. Afinal, não se tornam necessárias as políticas e parcerias de um 

governo que contemplem as populações de terreiro e forneçam as condições fundamentais à 

manutenção de sua saúde e existência? Não é este um dos principais objetivos da articulação 

política afro-religiosa?  

Apesar disso, compreendo que a articulação de políticas públicas que contemplem 

estas populações pode ou deve depender desta parceria para a efetivação de direitos 

duramente conquistados e investimentos nesse sentido. No entanto, é necessária precaução ao 

estabelecer apoio à uma forma de estrutura política tão criticável e que em muito corrobora 
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para com um projeto de sucateamento de nosso exercício pleno da cidadania, cerceando-nos 

do usufruto digno de tantos direitos. Também é necessário que esta luta e/ou parceria se 

estabeleça de modo que as conquistas dela obtida não se configurem em ações significativas, 

mas efêmeras, seja porque apresentem prazo de validade, seja porque deixam de ser 

prioridade a partir de quem esteja a frente da prefeitura: 

 

Hoje, no Ceará, foi o primeiro estado, vale ressaltar, e único que implantou as 

terapias complementares com as mães de santo dentro dos postos de saúde, a 

Luiziane contratou essas mães de santo pra fazer terapias de ervas, de banhos, 

porque as vezes, um problema, só uma boa conversa já pode ajudar, resolver. Auto-

estima, quando cai, a pessoa vai lá... Então foi um trabalho belíssimo, na gestão da 

Luiziane, onde existiram essas mães de santo o CAPS24 AD (Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas), pra tratar dessas pessoas. E foi um projeto lindo, mas 

logo que a Luiziane saiu, as mães de santo foram dispensadas, porque o governo 

seguinte já veio com a proposta meio evangélica e enfim... Aí acabou o projeto. Mas 

isso foi uma vitória muito grande pra gente, a nível nacional, porque nós 

conseguimos essa implantação, foram contratadas seis mães de santo. A parceria 

com o SUS continua, mesmo após o governo da Luiziane, porque foi uma política 

feita de cima pra baixo. A coisa veio lá de cima, então... (Pai Sílvio de Yemanjá) 

 

A percepção apresentada por Pai Sílvio remete à compreensão de que 

determinadas políticas são concebidas com o objetivo de proteção às populações 

vulnerabilizadas ou de compensação pelas desigualdades consequentes de uma sociedade 

capitalista. Todavia, faz-se necessária a reflexão de que estas condições também garantem a 

reprodução e legitimação da supremacia do capital, constituindo através de tais parcerias o 

seu papel regulador das relações econômico-sociais, levando à um controle burocrático do 

exercício da cidadania e considerando aqueles/as por elas contemplados/as apenas como 

consumidores de bens públicos (TEIXEIRA, 2002). 

Nesse sentido, se um movimento social é definido, analiticamente, “como uma 

forma de ação coletiva baseada na solidariedade, desenvolvendo um conflito, rompendo os 

limites do sistema em que ocorre a ação” (MELUCCI, 1989, p. 57), ele deve ser pautado, 

principalmente, a partir de uma 

 

uma estratégia de construção democrática, de transformação social, que afirma um 

nexo constitutivo entre as dimensões da cultura e da política. Incorporando 

características da sociedade contemporânea, como o papel das subjetividades, a 

emergência de sujeitos sociais de novo tipo e de direitos de novo tipo, a ampliação 

do espaço da política, essa é uma estratégia que reconhece e enfatiza o caráter 

intrínseco e constitutivo da transformação cultural para a construção democrática. 

                                                 
24 “O Centro de Atenção Psicossocial é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde 

(SUS), referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e 

demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado 

intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida”. Disponível em: < 

http://www.saude.ce.gov.br/index.php/politicas-de-saude/organizacao-de-servicos/atencao-especializada/44758-

saude-mental>. Acesso em setembro de 2017. 

http://www.saude.ce.gov.br/index.php/politicas-de-saude/organizacao-de-servicos/atencao-especializada/44758-saude-mental
http://www.saude.ce.gov.br/index.php/politicas-de-saude/organizacao-de-servicos/atencao-especializada/44758-saude-mental
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(DAGNINO, 1994, p. 103) 

 

A mesma autora também nos traz algumas reflexões a respeito do que constitui a 

noção de “direitos”, cuja concepção ou redefinição a partir do exercício da cidadania não se 

limita à “[...] conquistas legais ou ao acesso a direitos previamente definidos ou à 

implementação efetiva de direitos abstratos e formais, e inclui fortemente a invenção / criação 

de novos direitos, que emergem de lutas específicas e da sua prática concreta” (Ibidem, p. 

105). Tal noção implica, principalmente, o não-vínculo à estratégias inerentes às classes 

dominantes e do Estado que objetivam a integração progressiva de setores sociais 

marginalizados como imprescindibilidade à manutenção de um sistema capitalista. No 

entanto, este é um posicionamento que pressupõe a participação de sujeitos sociais ativos, que 

definem o que consideram ser os seus direitos e pelo que vale a pena lutar coletivamente, 

sendo esta uma estratégia que Dagnino (1994, p. 106) denomina da constituição de uma 

cidadania “de baixo para cima”.  

Os sujeitos protagonistas destes processos, segundo nos anuncia Melucci (1989), 

se tornam cada vez mais temporários e tendem a lutar  

 

[...] meramente por bens materiais ou para aumentar sua participação no sistema. 

Eles lutam por projetos simbólicos e culturais, por um significado e uma orientação 

diferentes da ação social. Eles tentam mudar as vidas das pessoas, acreditam que a 

gente pode mudar nossa vida cotidiana quando lutamos por mudanças mais gerais na 

sociedade (p. 59). 

 

Nesse contexto, a disputa nos espaços de deliberação política constitui uma luta 

histórica não somente pela implementação de ações capazes de contemplar os direitos 

reivindicados, mas também pela própria “[...] fixação do significado de direito e pela 

afirmação de algo enquanto um direito” (DAGNINO, 1994, p. 105), redefinição que está 

diretamente atrelada ao direito à igualdade, bem como à diferença. 

Melucci (1989) nos esclarece que esse tipo de movimento se articula como uma 

rede de pequenos grupos e cuja atuação política requer também a interferência de motivações 

pessoais, surgindo para fins específicos, citando como exemplo as mobilizações pela paz, pelo 

aborto, dentre outras. Ainda segundo Melucci, estas redes tem as seguintes características: “a) 

elas permitem associação múltipla; b) a militância é apenas parcial e de curta duração; c) o 

envolvimento pessoal e a solidariedade afetiva é requerida como uma condição para a 

participação em muitos dos grupos” (MELUCCI, 1989, p. 61). 

Apesar de a própria existência destes movimentos representarem, em certo grau, a 

subversão dos sistemas simbólicos dominantes, do ponto de vista político, o objetivo de tal 

articulação política não é somente a igualdade de direitos, mas como nos apontou Dagnino 
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(1994), também e principalmente, o direito à diferença. A luta contra a discriminação, nesse 

sentido, constitui-se ainda na luta pela cidadania (Idem). Ao afirmar que seu posicionamento 

político advoga, também, pelo direito à diferença, esse movimento se dirige ao conjunto da 

sociedade e não apenas aos seus semelhantes, desafiando a lógica de uma estrutura social que 

difunde a conformidade. 

A partir do exposto até então, apresenta-se a necessidade de compreensão das 

dificuldades enfrentadas pelas populações de terreiro ao lidar com uma instância política que, 

estando inserida em uma amplitude estruturalmente capitalista, racista e machista, reproduz 

seus interesses a partir da imposição das condições necessárias à sua manutenção, e que, 

como tal, não se assegura somente através do controle da força de trabalho, mas também da 

“[...] intervenção crescente nas relações sociais, nos sistemas simbólicos, na identidade 

individual e nas necessidades” (MELUCCI, 1989, p. 58), interseccionando-se opressivamente 

entre as categorias classe, gênero, raça, religião.  

Tais conflitos, portanto, apresentam consequências estruturais, uma vez que a ação 

coletiva, pautada em uma orientação antagônica e que emerge a partir da própria lógica desse 

tipo de sociedade, não é realizada a partir de objetivos calculáveis ou considerados como bens 

em um mercado político (Idem). 

Não se pretende, aqui, elaborar uma conclusão definitiva a respeito da articulação 

da RENAFRO juntamente ao poder público, uma vez que esta compreensão ainda está em 

transição também para mim. Compreendo que as condições em que as populações de terreiro 

vivem configurem-se, por si só, em antagonismo à uma estrutura política que tem como 

representantes aqueles que prezam por seus próprios interesses religiosos e norteiam suas 

propostas para a elaboração de políticas que, por conveniência, estão a parte do pressuposto 

de laicidade no qual deveria se basear.  

 Todavia, a reflexão constante a respeito do que se tem feito para a superação de 

tais adversidades torna-se fundamental para a manutenção dos objetivos políticos que 

sustentam vivos os movimentos sociais, bem como das características que os distinguem da 

estrutura de poder que tanto tem contribuído para o seu arrefecimento. 
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5 MULHERES DE AXÉ/SARAVÁ: REFLEXÕES SOBRE TERREIRO, 

MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO A PARTIR DAS FALAS DE MÃE NILCE 

DE IANSÃ E KELMA DE YEMONJÁ 

 

Em se tratando do contexto abordado neste trabalho, torna-se relevante esclarecer 

que a entrevista com mãe Nilce deu-se a fim de compreender em que parâmetros de baseia a 

proposta do GT de mulheres de terreiro no Ceará. Foi a partir da entrevista com Mãe Nilce 

que tive o primeiro olhar a respeito dos objetivos desse grupo de trabalhos e da importância 

das ações que realiza junto às adeptas.  

Nesse sentido, a entrevista com Kelma traz ainda mais esclarecimentos a respeito 

da Rede por ter sido ela a primeira coordenadora do GT de mulheres no Ceará. Kelma 

também traz importantes elucidações a respeito da trajetória de mulheres que transitam entre 

as esferas religiosa e política a partir da vida nos terreiros e em algumas instâncias de 

Movimentos Sociais. O contato com ela foi, portanto, fundamental para a compreensão, não 

somente de em que consiste o GT Mulheres de Axé-Saravá no Ceará, mas também das 

contradições compreendidas pela ambiência religiosa que se compromete politicamente com 

as necessidades dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), como é o caso das 

populações de terreiro. 

 

5.1 Mãe Nilce de Iansã: liderança do GT Mulheres de Axé no Rio de Janeiro 

 

"[...] E seu sopro cruzava os ares 

e arrastava consigo pó, folhas e tudo mais pelo caminho, 

até chegar às chamas que com furor atiçava. 

E o povo se acostumou com o sopro de Oiá25 cruzando os ares 

e logo o chamou de vento. 

E quanto mais a guerra era temível 

e mais urgia a fabricação das armas, 

mais forte soprava Oiá a forja de Ogum. 

Tão forte que às vezes destruía tudo no caminho, 

levando casas, arrancando árvores,  

arrasando cidades e aldeias. 

O povo reconhecia o sopro destrutivo de Oiá 

e o povo chamava a isso de tempestade." 

Oiá sopra a forja de Ogum e cria o vento e a tempestade [173], p. 30426 

 

O GT Mulheres de Axé objetiva, principalmente, o fortalecimento do 

                                                 
25 Um dos nomes de Iansã, conforme me contou mãe Nilce. 
26 PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
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protagonismo de mulheres de terreiro nos espaços de decisão política, utilizando como 

principal parâmetro as trajetórias das Ialodês27 e Ialaxés28 (mulheres africanas e da tradição 

religiosa de matriz africana que comandam suas comunidades, assim como as decisões 

político-comunitárias29). Segundo o site da RENAFRO, o GT Mulheres de Axé, cujo núcleo 

se localiza no Rio de Janeiro e é coordenado por Nilce Naira Nascimento, conhecida como 

Mãe Nilce de Iansã e secretária executiva da RENAFRO, tem como finalidade 

 

Contribuir para o ativismo das mulheres de terreiros e a ampliação da participação 

delas nos espaços de defesa de direitos e controle social de políticas públicas, – 

qualificar as informações sobre a Política Nacional de Saúde da Mulher com ênfase 

nos direitos sexuais e reprodutivos, – estimular nos espaços internos e externos aos 

terreiros o desenvolvimento de ações de promoção da igualdade de gênero, e de 

promoção e proteção dos direitos e da autonomia das mulheres. 

(http://renafrosaude.com.br/, acessado em 21 de outubro de 2016) 

 

Digo isto para falar sobre Mãe Nilce, mulher negra, candomblecista, atuante nos 

Movimentos Negro e Afro-religioso, e a partir de suas falas, articular a discussão aqui 

proposta. Mãe Nilce me recebeu no dia 21 de outubro de 2016, no hotel onde estava 

hospedada no período em que visitou Fortaleza. Muito sorridente e atenciosa, de voz 

imponente, raciocínio rápido, generosa em suas respostas às minhas dúvidas, fazendo questão 

de demonstrar o orgulho que sente em identificar-se como mulher de axé, mulher de Iansã. 

Hoje, penso que, se foram os ventos que me levaram até ela, foi também a força dos ventos 

que embalou nossa conversa, enchendo-me de entusiasmo. 

A entrevistada conta que nasceu dentro de uma das casas mais tradicionais de 

candomblé do Rio de Janeiro, a Casa-Grande de Mesquita, há 65 anos, tendo 46 anos de 

iniciada. Para Mãe Nilce, não existe dissociação entre suas trajetórias religiosa e militante, 

ambas entrelaçando-se na medida em que apresentam pautas de reivindicações comuns, 

como: a luta contra o racismo, o machismo, a violência doméstica, a homofobia e o racismo 

religioso, constituindo, portanto uma única luta. Ela nos diz, ainda, quão significativas têm 

sido as ações da Rede para o fortalecimento das mulheres de religião de matriz africana e sua 

atuação nos Movimentos Sociais: 

 

[...] a nossa luta é que as mulheres de axé conheçam os seus direitos e que ocupem 

os espaços de instância política, entendeu, as conferências, os Conselhos, enfim, e 

que realmente se mostrem, que cheguem lá e digam: “Olha, eu sou uma mulher de 

axé, tô aqui com meus fios de conta e eu vou ocupar os espaços sim”, não só na 

                                                 
27“A Ialodê era uma associação feminina cujo nome significa ‘senhora encarregada dos negócios públicos’. Sua 

dirigente tivera lugar no conselho supremo dos chefes urbanos e era considerada uma alta funcionária do Estado, 

responsável pelas questões femininas, representando, especialmente, os interesses das comerciantes”. 

(BERNARDO, 2005, p. 4). 
28 “Pessoa que cuida dos espaços físicos e conservação dos bens do terreiro” (PEREIRA, 2015, p. 223). 
29Informação retirada do site da RENAFRO < http://renafrosaude.com.br >. Acesso em: Outubro de 2016. 

http://renafrosaude.com.br/
http://renafrosaude.com.br/quem-somos/
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academia, como nos espaços de discussão política. Nós temos direito de estar 

ocupando esses espaços com igualdade, entendeu? Essa é a nossa luta, além da 

promoção da saúde, é claro. [...] Eu, Mãe Nilce, devo isso à minha ancestralidade, 

realmente é o que faz parte, é igualdade de direitos, é mostrar que nós não somos “os 

macumbeiros” como eles chamam, nós somos pessoas de uma tradição religiosa, 

com direitos e deveres iguais. (Mãe Nilce de Iansã) 

 

A partir do exposto pela entrevistada, faz-se necessário levar em consideração as 

mais variadas discriminações e violências sociais às quais estão sujeitas essas mulheres. 

Segundo Mãe Nilce, elas são negras em sua maioria, e se unem com o objetivo de promover 

estratégias de enfrentamento e empoderamento a partir de pautas pertinentes às suas 

trajetórias, processo este fundamental na construção de suas identidades, conforme enfatizado 

durante a entrevista: 

 

Eu não sou da academia, as pessoas me perguntam se eu tenho mestrado, doutorado, 

eu digo que tenho sim, mestrado e doutorado dentro da minha tradição religiosa, e 

foi lá que aprendi a viver e respeitar as outras tradições. Foi lá que me formei 

enquanto mulher de axé, mulher de culinária [...] Então é isso, eu aprendi que sou 

uma mulher de axé, que sou uma pessoa importante, que posso estar atuando, 

trabalhando, ajudando outras pessoas, não só da minha tradição como de outras. 

(Mãe Nilce de Iansã)  

 

Compreende-se, desse modo, que as religiões de matriz africana apresentam, em 

sua história e estruturação, aspectos relevantes a serem considerados no tocante à construção 

identitária afrodescendente feminina, uma vez que os espaços dos terreiros constituem um 

lugar que apresenta “[...] valores e saberes afrorreferenciados como elementos aglutinadores e 

condutores das experiências de ensino-aprendizagem” (PETIT; ALVES, 2015, p. 136). A 

compreensão do processo de consolidação histórico-social destas religiões, na medida em que 

se apresenta como instrumento de resistência e luta antirracista, possibilita, ainda, a 

desconstrução de discursos que insistem em invisibilizar a população negra e suas pautas em 

espaços de discussão para a promoção de políticas públicas, bem como o enfrentamento e a 

denúncia de práticas discriminatórias, especialmente no tocante à construção identitária da 

mulher afrodescendente, que ainda tem sua figura retratada de forma vulgarizada, 

inferiorizada, e estereotipada (SILVA, 2013), conforme também enfatizado por Mãe Nilce: 

 

[...] Eu não tenho como tirar minha pele, se eu sou uma mulher negra. Eu vou me 

pintar de branca? Não! Eu sou negra, ponto, e daí? Eu sou de candomblé, eu sou de 

tradição, mas infelizmente, existe o medo do racismo, o medo da violência, o medo 

da intolerância. E o que acontece, isso é tudo um determinante pra saúde, porque a 

pessoa acaba entrando numa depressão, assim como o racismo é um determinante 

forte pra saúde da população negra, a intolerância, a homofobia, ou seja, quantas 

pessoas não estão se matando por conta disso? A pessoa deixa de viver, acha que é 

melhor morrer, ai realmente abala a saúde. Aí que entra a Rede, aí entra a 

RENAFRO, como um suporte. (Mãe Nilce de Iansã)  
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Tais aspectos tornam-se ainda mais fundamentais à reflexão acerca da construção 

da identidade afrodescendente feminina quando consideramos a hiperssexualização midiática 

à qual são submetidos seus corpos, os índices de violência contra a mulher negra, ou a 

concepção de que esta deve ocupar papéis subalternos na construção histórica, cultural e 

econômica da sociedade. No atual contexto brasileiro, em que a mulher ideal é retratada como 

branca, cristã, “recatada e do lar”30, refletir sobre os percalços da construção identitária da 

mulher negra torna-se um desafio tanto quanto compreender que aspectos das religiões de 

matriz africana e dos movimentos sociais tornam-se fundamentalmente relevantes nesse 

processo, pois, conforme enfatiza Silva (2013, p. 70):  

 

O racismo torna-se meio social e institucional com marca indelével que inferioriza o 

povo negro e, em relação às mulheres negras, assume particularidades que dividem 

as mulheres em mais e menos privilegiadas, como é o caso de mulheres brancas em 

detrimento das mulheres negras. Nesse entendimento, há o embate para superar a 

violência de “gênero e de raça” na diversidade social em território brasileiro. 

(SILVA, 2013, p. 70) 

 

Assim, enquanto a sociedade dissemina a imagem de uma mulher branca, cristã, 

“recatada e do lar”, nos terreiros, podemos considerar que a conexão com o sagrado negro 

fortalece a identidade feminina afrodescendente, tornando seus corpos o lugar de ocupação 

sagrada e militância afroancestral. Sua identidade como membro de uma comunidade é 

fortalecida (OLIVEIRA, 2008), e sua atuação é valorizada e estimulada “[...] enquanto ‘ator 

social’ e, consequentemente, como ‘produtora de cultura’” (ABRAMOWICZ; MORUZZI, 

2010, p.40). No terreiro, “[...] lugar religioso como espaço educativo de transferência cultural 

africana e afrodescendente” (DOMINGOS; CUNHA JUNIOR, 2011, p. 155), a conexão com 

o sagrado negro configura-se em ferramenta de fortalecimento da identidade feminina 

afrodescendente, reconstituindo sua maneira de ser e estar no mundo, desconstruindo, assim, 

concepções identitárias estereotipadas e racistas.  

Através da fala de Mãe Nilce, é possível identificar, ainda, os resultados das 

opressões às quais são submetidas as mulheres negras, periféricas e de axé, e que corroboram 

para a perpetuação da ausência destas nos espaços de articulação política: o medo, ao qual a 

entrevistada se refere constantemente e que se estende às várias dimensões da vida dessas 

mulheres, constitui-se como aspecto determinante para que muitas delas permaneçam alheias 

aos processos de desconstrução do racismo e do machismo que lhes segregam e aprisionam, 

                                                 
30

 Referência à matéria publicada pela revista Veja no dia 18/04/2016, a respeito de Marcela Temer, esposa do 

atual presidente do Brasil, Michel Temer. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-

do-lar>. Acesso: Abril de 2016. 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar


 

57 

pois, conforme enfatiza Oliveira (2008), 

 

[...] o negro pode acordar, todos os dias, sentindo-se expropriado de sua capacidade 

de agir plenamente, de acordo com a sua vontade, com medo de se expor e se decidir 

– a insegurança – acaba por prevalecer, o medo de chamar a atenção numa sociedade 

onde ser negro é motivo suficiente para ter a integridade atingida, a inteligência 

tolhida e o corpo ferido.  (p. 26) 

 

Desse modo, é imprescindível que sejam articulados espaços a partir destas 

dimensões que promovam discussões a respeito do processo de depreciação da identidade 

negra que ocorreu ao longo da história e que se reproduz e perpetua nos dias atuais (LOPES, 

2005) e que evidenciem a identidade afrodescendente como um movimento político-

ideológico, pois,  

 

Se o processo de construção da identidade nasce a partir da tomada de consciência 

das diferenças entre “nós” e “outros”, não creio que o grau dessa consciência seja 

idêntico entre todos os negros, considerando que todos vivem em contextos 

socioculturais diferenciados. (MUNANGA, 2009, p.11) 

 

A dificuldade de promoção dessa discussão pode ser considerada, portanto, um 

fator inerente à uma problemática de caráter ideológico (CUNHA JÚNIOR, 2011), 

constantemente reforçada, conforme afirmado por Mãe Nilce, pela folclorização e 

desconhecimento a respeito das religiões de matriz africana, o que contribui para a 

consolidação de estereótipos, culminando nas mais variadas discriminações sofridas pelos 

povos de terreiro e, por consequência, no medo. Faz-se necessário, portanto, refletir a respeito 

de “[...] uma diversidade que não inclui apenas dados de fenótipos, mas, sim, de trajetória 

histórica e cultural” (Idem, 2008, p. 230), permitindo a compreensão de que a  

 

[...] identidade, nesse sentido, [...] está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo 

formada’, porquanto se continua buscando a identidade e construindo biografias, se 

entende nesse contexto, que os seres humanos fazem a história, mas sob as 

condições que lhes são dadas. (AZEVEDO, 2007, p. 31-32) 

 

Mãe Nilce também nos fala que sua compreensão a respeito da necessidade e dos 

processos de empoderamento feminino negro foi sendo construída a partir dos projetos sociais 

por ela coordenados há anos no terreiro de Mãe Meninazinha de Oxum, instituído no bairro de 

São Matheus, em São João de Meriti, cujas ações abrangem inúmeras pautas e lutas, tratando, 

principalmente, da promoção de sustentabilidade econômica para mulheres: 

 

A bem da verdade os projetos sociais se iniciaram na casa de mãe Meninazinha de 

Oxum, que é uma Yalorixá, uma mãe de santo do Rio de Janeiro [...]. Em 1997, essa 

mulher de terreiro tirou da rua vários adolescentes em situação de risco social, 

dentro do projeto Comunidade Solidária, que era um projeto do (financiado pelo) 

Governo Federal. Daí pra cá, a casa não parou mais com os projetos sociais. Não só 

pra geração de renda, como a violência contra a mulher, a prevenção de HIV/Aids. 
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[...] Eu tô com esse projeto aqui, esse é um dos projetos da casa de Mãe 

Meninazinha de Oxum, que é “Mulheres de Axé Mobilizadas Contra a Violência 

Doméstica e Familiar”, não só contra a violência doméstica, é uma luta contra tudo 

que é tipo de violência, então esse é o terceiro livro que nós fazemos no terreiro, é 

um trabalho que sai do terreiro pra todo mundo ver. (Mãe Nilce de Iansã) 

 

A necessidade de articulação, por parte de mulheres de terreiros, de projetos 

capazes de garantir que seus direitos sejam assegurados nos ajuda a refletir a respeito da 

questão étnico-racial a partir de suas dimensões histórica e política, evidenciando a 

complexidade e especificidade do racismo praticado em nosso país, perpetuado a partir de 

políticas públicas ineficazes, pois não são pensadas com base nas condições objetivas da 

realidade da maioria da população negra. É preciso considerar que “[...] ser negro, no Brasil, é 

mais do que um dado biológico. É uma construção histórica e política” (GOMES, 2001, p. 91) 

e que,  

 

Assim como tantos outros processos de identificação, o racial é construído da 

relação de alteridade – nós e os outros – e em determinado contexto histórico, 

político e cultural. Sendo assim, ao mesmo tempo em que os negros busca a sua 

identidade, não podem fazê-lo sem enfocar a sua diferença em relação à sociedade 

ou aos outros grupos sociais e instituições. Esse processo implica a tentativa de 

diminuir as diferenças internas no próprio grupo e a articulação em torno da 

reivindicação de direitos, resultando na construção de um sujeito político (Ibidem, p. 

92). 

 

Outras falas muito pertinentes da entrevistada nesse sentido nos remetem, 

novamente e veementemente, à preocupação com as questões de gênero e identidade, através 

da necessidade de se compreender suas demandas e especificidades e para que, a partir desse 

contexto, sejam elaboradas estratégias de empoderamento das mulheres negras de religiões de 

matriz africana (OLIVEIRA, 2008): 

 

Eu comecei a entender a história do empoderamento feminino a partir dos projetos 

sociais que eu já coordeno há alguns anos no terreiro de Mãe Meninazinha, por 

conta dessa história da violência doméstica e familiar, então eu conheci muitas 

mulheres que viviam submissas em suas casas, dependendo de marido pra comprar 

isso, pra tudo, eu tenho milhões de casos de mulheres que sofriam por conta dessa 

historia. Então, os cursos que nós começamos a fazer, não só pra mulheres de axé, 

foi justamente pra isso. Pra ensinar às mulheres que elas podem aprender a fazer 

coisas, que elas podem ser auto suficientes, sem precisar de ninguém. Que ela pode 

se empoderar e aprender sobre as suas demandas, sobre os possíveis avanços, elas 

têm que saber o que elas podem fazer, e nós começamos a dizer pra elas: “Você 

pode!”. (Mãe Nilce de Iansã). 

 

Estes aspectos são repensados e ressignificados tomando como justificativa as 

experiências discriminatórias vivenciadas por estas mulheres em uma sociedade racista e 

sexista, colocando os espaços dos terreiros como lugar político, de resistência e acolhimento, 

cujos fundamentos e vivências podem ser considerados parâmetros para intervenções 

realizadas pelos/nos Movimentos Sociais.  
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Compreende-se, a partir do exposto até então, que as relações educativas 

construídas e disseminadas nos espaços das religiões de matriz africana apresentam uma “[...] 

proposta pedagógica pautada na valorização dos elementos da cultura negra e na 

desconstrução dos estereótipos negativos que reforçam o pensamento discriminatório” 

(CONCEIÇÃO, 2006, p. 14), além de evidenciarem o ativismo de mulheres negras nesses 

espaços por ações de combate ao racismo e as discriminações religiosa e de gênero, o que 

contribui para o fortalecimento político dos saberes tradicionais de terreiro e corrobora para a 

construção identitária dessas mulheres (OTAVIANO, 2013). Tais movimentos caracterizam-

se, principalmente, por essa resistência negra feminina que demonstra “[...] indignação a 

respeito da exclusão social e política, manifestada através da organização da sociedade de 

classe e mais gravemente pelo racismo” (SILVA, 2013, p. 73). 

Percebe-se que as práticas educativas presentes nos terreiros nascem em resposta 

ao processo de invisibilização da contribuição africana na sociedade brasileira 

(CONCEIÇÃO, 2006), assim como de outras variadas discriminações, configurando-se, 

portanto, em estratégia de resistência, empoderamento e luta antirracista e espaço de 

acolhimento e suporte em todos os aspectos da vida afetados diretamente por essas questões, 

como a situação socioeconômica e a saúde, por exemplo, como explicitado em outra fala de 

Mãe Nilce: 

 

A tradição do candomblé não escolhe a pessoa pela sua orientação sexual, pela sua 

cor, pela sua idade. A pessoa que procura, ela é acolhida, ela é respeitada, na sua 

posição, seja ela qual for. Assim é o povo do candomblé, porque eu sou de 

candomblé. A pessoa é acolhida, é respeitada. No vídeo “O Cuidar nos Terreiros”, 

que é um vídeo da RENAFRO, a Mãe Meninazinha de Oxum tem uma fala muito 

feliz e verdadeira, que ela diz: “muitas vezes, nós, lideranças de terreiro, não 

precisamos usar nosso saber, assim, jogar búzios, cartas, nada disso, não precisa. 

Muitas vezes, esse acolhimento, esse acolher, você receber, ouvir, orientar, já basta.” 

Não precisa você usar o seu saber de terreiro pra acolher uma pessoa e fazer ela se 

sentir bem. Nós temos nossas práticas de saber, nós temos nossas ervas, nossos 

banhos, nós temos, mas muitas vezes não é necessário. (Mãe Nilce de Iansã) 

 

O acolhimento ao qual se refere a entrevistada torna-se imprescindível à 

sobrevivência da mulher negra, cujo corpo é marginalizado, caricaturado, objetificado, 

protagonizando experiências de perseguição, humilhação e exclusão, “[...] sem que se 

considere a totalidade dos eventos e especificidades no tocante a seu corpo, identidade e 

fenômenos que norteiam sua vida cotidiana numa relação de dominação, tensa e constante 

entre opressor-oprimida” (OLIVEIRA, 2008, p. 25). O depoimento de Mãe Nilce nos aponta 

caminhos possíveis para o empoderamento destas mulheres, na medida em que se compreende 

os espaços afro-religiosos como lugar político, de valorização de elementos pertinentes à 
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liberdade, incentivo às relações de alteridade e fortalecimento ancestral e identitário: 

 

Eu costumo dizer que eu tenho mestrado e doutorado dentro da casa de santo, 

porque eu aprendi a cozinhar lá dentro, eu escrevi livros, eu posso ir pra Brasília 

falar com o presidente, eu posso falar com o governador cara a cara, posso olhar pra 

ele e dizer: “eu sou a melhor nisso, eu posso fazer isso, eu sei fazer isso”. Porque eu 

tenho certeza que ele não sabe fazer o que eu faço. Isso é você se empoderar, é dizer, 

“eu posso, eu quero”, então a gente costuma falar isso pra essas mulheres. As 

mulheres de axé, quando eu visito os núcleos, eu vou lá falar isso, dizer que nós 

podemos fazer, que nós temos esse poder, vamos buscar esse poder pra gente e 

vamos dizer que nós sabemos, porque é nosso direito também. É isso. É o que eu 

sou, eu sou mulher de Iansã. A mulher de axé pode se agarrar à sua mãe, ao seu pai, 

seu orixá. Imagina, eu sou uma mulher de Iansã, uma orixá guerreira, porque eu vou 

esmorecer? Não posso! Eu tenho que ser digna dela, ir à luta, é assim que se faz, 

entendeu, é isso que eu passo pras mulheres de axé. E tá funcionando, viu? (Mãe 

Nilce de Iansã) 

 

Identifica-se, na fala de Mãe Nilce, estratégias de empoderamento político 

feminino proporcionados pelas experiências vivenciadas a partir da religião de matriz 

africana, como, por exemplo, a presença, no discurso da entrevistada, de divindades que 

apresentam, para as mulheres negras, uma representatividade militante e estética livre de 

padrões embranquecidos e socialmente disseminados como ideais; o fortalecimento dos 

saberes tradicionais de terreiro por meio dos quais é possível articular estratégias individuais e 

coletivas para a preservação de valores de referência negra; a conexão com o sagrado negro 

que fortalece a identidade feminina afrodescendente, tornando seus corpos morada do sagrado 

e instrumento de representação política. 

Encontraremos outros apontamentos desse movimento político nas falas de Kelma 

de Yemonjá, coordenadora do GT Mulheres de Axé-Saravá no Ceará. 

 

5.2 Kelma de Yemonjá: liderança do GT Mulheres de Axé-Saravá no Ceará 

 

“Dia houve em que todos os deuses 

deveriam atender ao chamado de Olodumare para uma reunião. 

Iemanjá estava em casa matando um carneiro, 

quando Legba chegou para avisá-la do encontro. 

Apressada e com medo de atrasar-se 

e sem ter nada para levar de presente a Olodumare, 

Iemanjá carregou consigo a cabeça do carneiro 

como oferenda para o grande pai. 

Ao ver que somente Iemanjá trazia-lhe um presente, 

Olodumare declarou: 

‘Awoyó orí dorí re’. 

‘Cabeça trazes, cabeça serás.’ 

Desde então Iemanjá é a senhora de todas as cabeças.” 
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Iemanjá é nomeada protetora das cabeças [226] p. 38831 

 

Todas as entrevistas realizadas no decorrer desta pesquisa foram extremamente 

significativas para a compreensão das questões aqui propostas, mas considero a conversa com 

Kelma de Yemonjá um marco para mim, não apenas pela dimensão da importância do 

trabalho por ela realizado como coordenadora do GT Mulheres de Axé-Saravá, mas também 

por ter me feito repensar toda a estruturação dessa dissertação e derrubado por terra tudo o 

que eu acreditava que ela seria. Kelma trouxe para esta investigação questões fundamentais a 

respeito do ativismo das mulheres de terreiro que entraram diretamente em confronto com 

aquilo que eu achava que sabia a esse respeito, elencando aspectos de uma realidade dolorosa, 

de constante enfrentamento às mais diversas discriminações, partindo de um contexto no qual 

eu pensava já ter havido grandes avanços, mas logo percebi que estava enganada.  

Alguns indícios dessa constatação mostraram-se quando, no início da pesquisa, 

tentei entrar em contato com uma mulher candomblecista vinculada à um coletivo político em 

Fortaleza por intermédio de uma amiga. O que me foi relatado, no entanto, foi a recusa 

angustiada e regada a lágrimas, em ceder entrevista ou até mesmo de revelar seu nome, pois já 

havia se desvinculado de um coletivo há pouco tempo devido humilhações sofridas quando 

alguns membros da organização descobriram sua religião. Recordo quão confusa e indignada 

fiquei em perceber que uma instância de movimento político que deveria acolher pautas de 

pessoas como essa moça apenas corroborava para que ela se sentisse inferior ou 

invisibilizada. Através da entrevista com Kelma, percebi que essa situação configura-se como 

dura realidade de muitas mulheres de terreiro que procuram se articular em movimentos 

sociais considerados tradicionais, ou seja, geralmente, espaços onde as pautas das populações 

negras e/ou de terreiro não são ouvidas e contempladas nas discussões. 

Kelma Luzia Nunes Otaviano, conhecida como Kelma de Yemonjá, tem, até o 

presente momento, sete anos de iniciada no Candomblé, sendo denominada Iyawó32. Iniciou 

sua trajetória religiosa na Umbanda e sua articulação política enquanto estudante do curso de 

Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará, no início dos anos 1990: 

 

[...] no finalzinho da década de 80 e início da década de 90 eu prestei vestibular pra 

UFC e pra UECE, aí eu passei pros dois, [...] e aí dentro da universidade, eu 

abandonei a UFC, que eu vi que não era aquilo que eu queria, fiquei só na UECE, no 

curso de Serviço Social... E aí no Serviço Social eu comecei a me envolver com 

                                                 
31 PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

 
32 “Literalmente, ‘a esposa’. No Candomblé, o iniciante, o recém-iniciado, seja do sexo feminino ou masculino” 

(SANTOS, 2010, p. 175). 
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Centro Acadêmico, com Movimento Estudantil e não sei o quê, e adorando aquilo 

alí, pra mim era tudo novo, tudo maravilhoso, porque eu era um meninazinha de 

classe média acostumada com carro, casa e sem contatos de nada, né, assim, numa 

redoma, de repente eu me vi num universo, numa universidade que eu podia tudo, 

assim, eu chegava na hora que eu queria, eu saia na hora que eu queria, passava o 

dia na universidade, e aquilo pra mim era tudo, né, a militância, foi aí que eu 

comecei a conhecer várias coisas... (Kelma de Yemonjá).  

 

 Quando criança e adolescente, recusou-se veementemente ao envolvimento com a 

religiosidade de matriz africana, sofrendo incorporações não solicitadas ou das quais não 

estava consciente, nos mais variados momentos, fosse na escola ou na universidade. Chegou a 

buscar auxílio psicológico e em outras religiões, como a Igreja Católica ou o espiritismo 

kardecista, por exemplo, sem obter quaisquer resultados: 

 

E na vida religiosa, quando eu comecei a namorar o pai da minha filha eu tinha 17 

anos e ele era de um grupo de igreja católica chamado JOBUSC, Jovens que 

Buscam Cristo, e eu me soquei dentro do grupo. Então eu passei muito tempo na 

Igreja Católica, dentro do JOBUSC na... Não sei se existe mais hoje, que a gente 

chamava PJMP que era a Pastoral Juventude do Meio Popular, né, e aí a gente teve 

contato com as CEBS, as comunidades eclesiais de base, e a gente ficou dentro da 

igreja católica, mas muito ligados à essa igreja da Teologia da Libertação do 

Leonardo Boff, né. Então a gente ficou muito próximos nessa época, também foi 

quando tava muito em alta a história do PT, do Lula, do projeto societário socialista, 

então eu juntei essas coisas na minha vida (Kelma de Yemonjá). 

 

Após muitas tentativas, foi submetida à um procedimento de “afastamento de 

corrente” que, segundo ela, consiste em “afastar” da pessoa as entidades com as quais deveria 

realizar seu desenvolvimento espiritual. Kelma explica, ainda, que tal procedimento não é 

mais realizado na Umbanda por acarretar muitos prejuízos aos envolvidos, e que deveria ter 

duração de sete anos, o que não ocorreu no seu caso. Mesmo depois disso, Kelma continuou 

recusando-se a procurar a religião de matriz africana como auxílio para o seu 

desenvolvimento espiritual, apoiando-se principalmente em sua mãe, que era frequentadora e, 

posteriormente, dirigente do próprio terreiro. Em 2000, foi aprovada em um concurso para 

trabalhar como servidora do CAPS da Saúde Mental de Fortaleza, assumindo o cargo em 

2001. Em 2008, passou a frequentar um terreiro de um amigo de sua mãe, ainda contra a 

própria vontade, quando teve maior contato com a espiritualidade expressa nas religiões de 

matriz africana, vendo consequências positivas disso, inclusive, em sua vida pessoal: 

 

E de fato, depois disso, aí foi quando eu comecei a aceitar a minha condição de uma 

pessoa que era diferente das outras, porque eu conseguia acessar a ancestralidade e 

as outras pessoas não conseguiam. Aí eu comecei no terreiro desse rapaz, passei 

pouco tempo, depois eu saí e comecei a desenvolver no pai Virgílio de Omolu, 2008, 

2009, desenvolvi mesmo a Umbanda, iniciei, aí comecei a receber os cabocos, 

comecei a trabalhar com os pretos velhos, comecei a dar consulta com preto velho, o 

pai João da Costa, que é meu preto... E aí, isso em 2008, 2009, 2010, aí tava tudo 

direitinho, assim, na Umbanda. Até o belo dia em que o pai de santo resolve olhar 

pra todo mundo no terreiro e dizer assim: “Gente, vamos preparando as coisas, 
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porque eu fiz o candomblé...”, a maioria deles é assim, começa na Umbanda, no 

terreiro de Umbanda, e depois vai pro Candomblé. “E eu vou raspar todo mundo”. 

Aí eu: “Meu pai, o senhor vai raspar a gente, como assim?”, porque até então eu não 

conhecia nada de candomblé, nada. Cultura africana, essas coisas, eu não me ligava. 

Eu era uma militante da luta antimanicomial, da saúde mental e tudo. E aí quando 

ele disse isso, eu falei: “Eu não vou ficar aqui. Ninguém me obriga a fazer nada, eu 

não vou ficar aqui”. Ele queria que todos os filhos fizessem santo. Eu fui nesse dia e 

nunca mais fui. Fiquei amiga dele, eu sou amiga dele até hoje, ele até hoje acha 

graça disso (Kelma de Yemonjá). 

 

Paralelamente ao seu desenvolvimento espiritual, sua vida acadêmica e 

articulação política também se desenvolviam. Em 2010, Kelma relata que conheceu a 

professora Dra. Sandra Petit, que na época estava realizando uma especialização em cultura 

africana para professores de quilombo. Ao conseguir uma vaga no curso, a cada quinze dias a 

turma da especialização visitava o quilombo, e foi a partir desses encontros que conheceu o 

professor Dr. Henrique Cunha Júnior, que viria a ser o seu orientador no mestrado. Também 

em 2010, depois de alguns problemas relacionados à saúde – um zumbido no ouvido e uma 

sensação similar à labirintite, segundo relatado por Kelma – Yemonjá “pediu a sua cabeça”, 

ou seja, através do jogo de búzios, Kelma descobriu que teria de ser iniciada no Candomblé, 

mesmo contra a sua vontade.  

Muito da trajetória religiosa de Kelma se assemelha ao relato de outras/os 

iniciadas/os que viram suas vidas envoltas no que Lima (2003) denomina de “chamamento 

religioso”, cujas condições de existência e desenvolvimento enquadram-se em um sistema 

inerentemente simbólico e culturalmente determinado. Ou seja, a filiação ao culto é 

voluntária, “[...] mas determinada por fatores psicossociais e culturais que fazem do ritual da 

iniciação um corolário comportamental lógico para atender aos anseios existenciais do 

sentimento e da segurança” (Ibidem, p. 65).  

Geralmente, são identificados, nas trajetórias daquelas/es que foram 

posteriormente iniciadas/os, sinais que indicam um aviso de que a entidade ou orixá deseja 

oferendas, rituais específicos e, por fim, a iniciação. Nesse sentido, Lima (2003, p. 66) nos 

esclarece que “a vontade do santo deve ser atendida, sempre. O não atendimento deflagra as 

sanções de que os sinais já são uma forma de aviso ou advertência”. Assim posto, afirma-se 

que o fator mais frequente que leva à iniciação é a doença, seguida por “uma enorme gama de 

outros problemas de vida, de ajustamento socioeconômico; desemprego; morte sucessiva de 

filhos na primeira infância; desajustamentos conjugais aparecem nas histórias de vida como 

sinais de aviso da vontade dos orixás” (Ibidem, p. 68).  

Todos estes fatores levam à reflexão a respeito da trajetória pessoal e religiosa de 

Kelma, e de como a interpretação, por parte de adeptas/os da religiosidade de matriz africana, 
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dos episódios acima relatados influenciaram sua saúde física e mental, bem como sua 

aceitação da condição que lhe foi colocada de, segundo suas próprias palavras, “uma pessoa 

que era diferente das outras, porque conseguia acessar a ancestralidade e as outras pessoas não 

conseguiam”. Questiono-me se a obrigação do atendimento da vontade das entidades e dos 

orixás refuta o princípio de que a filiação ao culto se estabelece voluntariamente e até que 

ponto essas questões influenciam o âmbito psicossocial e comportamental daquelas/es que se 

submetem aos desígnios determinados pela ancestralidade, uma vez que 

 

Sendo um sistema religioso, portanto, uma forma de relação expressiva [...] com o 

mundo sobrenatural, o candomblé, como qualquer outra religião iniciática, provê a 

circunstância em que o crente poderá, satisfazendo suas emoções e suas outras 

necessidades existenciais, situar-se plenamente em um grupo socialmente 

reconhecido e aceito, que lhe garantirá status e segurança. Esta parece ser uma das 

funções principais dos grupos de candomblé – dar a seus participantes um sentido 

para a vida e um sentimento de segurança e proteção contra os “sofrimentos de um 

mundo incerto” (LIMA, 2003, p. 64). 

 

A trajetória religiosa de Kelma dialoga diretamente com o fortalecimento de sua 

identidade ativista no sentido de que a iniciação trouxe, para ela, novas pautas que se 

estabeleceram como emergenciais uma vez que estava, agora, inserida em um novo universo 

simbólico e que apresentava demandas específicas relacionadas às necessidades das 

populações de terreiro. Conforme enfatizam Carneiro e Cury (2008, p. 133), 

 

O que se pode depreender é que o contato imediato com as entidades proporciona 

uma mudança significativa na vivência dessas mulheres. As pessoas que vivenciam 

o transe, a inter-relação pessoa-entidade, adquirem nova postura diante do mundo. 

Em todos os casos, elas demonstram sensação de segurança e maior força para se 

defrontar com os problemas da sociedade. 

 

Foi, portanto, nesse contexto que em junho de 2011, já iniciada como Iyawó de 

Yemanjá, deu-se o primeiro contato de Kelma com a RENAFRO: 

 

Eu fui pro segundo Encontro Nacional das Mulheres de Axé da Rede Nacional, em 

João Pessoa. Lá, basicamente, tinham poucas Iyawós, né, e eu, Iyawó novinha. 

Candomblé é uma religião hierárquica, né, que a gente deve obediência aos mais 

velhos... [...] Mãe Nilce não foi nesse encontro. Mas conheci Marmo, que é o 

coordenador geral da RENAFRO, e aí, Fortaleza, o Ceará, desde 2007 já tinha a 

RENAFRO, sendo que o nome era Rede de Terreiros, e era só assim, Rede de 

Terreiros, não tinha esse negócio de Mulheres de Axé, Homens de Axé, nada disso. 

Sendo que a RENAFRO foi crescendo muito no Brasil e aí, pra facilitar o trabalho, o 

Marmo cria uma  coordenação executiva, que ele é o coordenador geral, aí desce pra 

um GT de Mulheres de Axé, um GT de Homens de Axé, um GT Juventude de 

Terreiro, e o GT LGBT da RENAFRO, então são quatro GTs que compõem a Rede 

nacionalmente. Quando desce para os Estados, esse mesmo formato nacional vem, 

então tem o coordenador geral e os coordenadores de GT (Kelma de Yemonjá). 

 

Sua inserção na RENAFRO se desenvolveu com algumas dificuldades 

relacionadas não somente ao fato de Kelma apresentar-se como uma liderança feminina, mas 
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também e principalmente por questões hierárquicas pertinentes ao Candomblé. Por ser Iyawó, 

sua indicação para ser coordenadora de um GT de mulheres no Ceará foi recusada por uma ou 

mais mães de santo.  

Observa-se, nesse sentido, que as demarcações hierárquicas da religião de matriz 

africana, para muitas/os de suas/seus adeptas/os, estende-se à outras instâncias, como para o 

ativismo político, por exemplo, sendo compreendidas não somente como o lugar ou cargo 

ocupado no terreiro, mas também como lugar de fala fora do espaço religioso, como é 

possível observar conforme nos indica a entrevistada: 

 

E quando eu tava lá no evento, o Marmo diz pro Tio Álvaro [...]: “Alvinho, vamos 

ver se a gente se a gente funda o GT de Mulheres de Axé do Ceará?”. Aí, o Marmo 

chama a gente para uma reunião, na época só foi uma mãe de santo daqui do Ceará 

[...]. Eu nem cogitei a ideia de ser de negócio de coordenação, de jeito nenhum. E aí, 

lá, Marmo olha pra mim e diz assim: “Ôh, Kelma, você não topa coordenar as 

Mulheres de Axé [...] e ficar a frente dessa discussão?”. Aí a mãe de santo olhou pra 

ele e disse: “Olha, Marmo, eu sou mãe de santo, Kelma é iyawó, e eu não vou ser 

coordenada por iyawó”. Aí Marmo: “Mãe, a Rede é uma articulação política dos 

terreiros. A gente tá chamando Kelma porque ela tem uma trajetória de militância de 

esquerda e blá blá blá... Não interessa se Kelma é iyawó, não, interessa é que Kelma 

consegue fazer isso, ela tem articulações políticas com a prefeitura...”, que até então 

era a Luizianne, né, que é minha amiga, a gente foi militante juntas, e a mãe de santo 

ficou muito chateada com essa história. [...] o Marmo ficou me dizendo: “Aceite, 

aceite, aceite”, eu aceitei e fui aclamada lá pelas mães de santo tudo. Então, quando 

eu entrei para coordenar o GT Mulheres de Axé do Ceará, eu fui aclamada pelas 

velhas, as mais velhas que estavam lá no evento, eu já fazia algumas falas, 

participava dos grupos de lá, né, nos grupos de estudo, de debate, e começou a 

chamar atenção, que hoje eu digo que não sou eu, é Yemanjá. Tudo o que eu sou é 

porque Yemanjá quer que seja dessa maneira. Sem ela, eu não sou nada, sou só uma 

coisinha, mas com ela, não. Com ela, eu tenho a força ancestral dela, né. (Kelma de 

Yemonjá). 

 

Por intermédio da fala de Kelma, bem como do desenvolvimento desta pesquisa, 

pode-se observar que as demarcações hierárquicas das religiões de matriz africana 

determinam como se estabelecem as relações dentro e fora do terreiro, com adeptas/os e 

muitas vezes não-adeptas/os. Um cargo na hierarquia do candomblé confere respeito e 

prestígio àquela/e que o ocupa. Outro elemento relevante nesta reflexão é o princípio de 

senioridade (LIMA, 2003) que se refere à “idade no santo” das/os adeptas/os. Ou seja, a 

“idade no santo” passa a ser contada apenas a partir da iniciação, não importando, neste caso, 

a idade biológica. Quem foi iniciado há mais tempo, é mais velho dentro da religião33, tem 

mais experiência e acesso à mais conhecimento, ocupando, portanto, uma posição de maior 

                                                 
33 A palavra “ebomi” é frequentemente utilizada para se referir àquele que, em relação à alguém, tem mais tempo 

de iniciado. “Várias etmologias tem sido propostas para a palavra ebomi – ou ebâmi ou ebômim – que é, 

entretanto, um termo de parentesco ioruba conservado na família de santo [...]. Egbon (egban) em ioruba é o 

parente mais velho da mesma geração. No caso, egbon mi quer dizer ‘meu irmão – ou minha irmã – mais 

velho(a)’” (LIMA, 2003, p. 78). 
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prestígio, uma vez que “parece certo que o princípio de senioridade, com as expectativas de 

comportamento que inspira e o controle que estabelece nos estratos do grupo, é um elemento 

importante no equilíbrio e na hegemonia da organização dos candomblés” (LIMA, 2003, p. 

79).  

Carneiro e Cury (2008) também nos alertam para o fato de que os cargos 

hierárquicos devem ser observados e respeitados com rigor pelos demais membros, pois 

quando isso não acontece, as consequências são rixas e desafetos. Importante também é 

ressaltar que “a importância conferida aos cargos hierárquicos já indica que a disputa pelo 

poder é permanente no seio da comunidade. [...] Portanto, podemos dizer que os cargos 

hierárquicos são também políticos” (Ibidem, p. 135). Estas relações, tanto no seu viés 

religioso quanto no político, não estão isentas de tensões, atritos, contradições. Lima (2003) 

nos alerta para o fato de que 

 

O quadro que se tem visto descrito frequentemente nos relatos etnográficos ou nas 

análises mais ambiciosas de alguns autores, é o do candomblé como grupo 

homogêneo – que sem dúvida o é – e harmônico – o que, certamente, não acontece. 

Ou não acontece sempre. A harmonia e o equilíbrio são a finitude mesma de 

qualquer organização grupal, mas a tensão e o atrito formam a dialética deste 

equilíbrio. Os irmãos na família e, portanto, os irmãos na família de santo podem ser 

rivais e mesmo inimigos. Podem discordar em termos de um fácil acordo, ou que 

levem a um rompimento duradouro e permanente (p. 170). 

 

Nesse contexto, outro aspecto a ser destacado na fala de Kelma é o fato de que ser 

iniciada para o Yemanjá caracteriza e solidifica a figura de liderança e a obstinação com a 

qual ela se insere no movimento político afro-religioso. Ou seja, o diálogo com a imagem 

arquetípica que se tem do orixá influencia diretamente nas expressões comportamentais de 

suas/seus adeptas/os, na maneira de se relacionar com os problemas, as pessoas, a sociedade 

como um todo, e mesmo atuando em ambiências externas à RENAFRO, como pode ser 

observado através do discurso da entrevistada, sua identidade ativista constrói-se e configura-

se sempre como mulher de candomblé, filha de Yemanjá.  

Compreende-se, portanto, que a discussão a respeito da identidade feminina no 

âmbito das religiões de matriz africana deve implicar, ainda, o fato de que “cada orixá 

representa uma força ou um elemento da natureza, um papel na divisão social e sexual do 

trabalho e, como desdobramento, a eles estão associadas características emocionais, de 

temperamento [...]” (CARNEIRO; CURY, 2008, p. 127), dentre outras.  

A identidade feminina das adeptas não está ligada, especificamente, ao fato de 

serem iniciadas para um orixá feminino, pois elas também se iniciam para orixás masculinos, 

cuja dimensão é vivenciada a partir das múltiplas potencialidades do que é ser humano 
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presentes nos mitos nos quais se baseiam estas religiões. Conforme enfatiza Fonseca (2017, 

p.6), “o gênero aqui, não atua em uma perspectiva de subalternização do indivíduo feminino 

pelo masculino, como nas sociedades ocidentais. Feminino e Masculino são complementares 

para gerar um equilíbrio”. 

Carneiro e Cury (2008, p. 120) esclarecem, ainda, que “para cada atributo 

masculino, encontramos um equivalente feminino e, ainda, nos mitos, homens e mulheres 

participam das qualidades inerentes à ‘natureza humana’, homens e mulheres se equivalem  

física e psicologicamente”. A partir dessa relação são construídas e solidificadas as 

identidades das mulheres que recorrem às características arquetípicas de seus orixás para 

tornarem-se fortes diante das dificuldades, pois 

 

No eterno conflito vivido entre aquilo que se é ou que se deve ser e a possibilidade 

de não o ser ou sê-lo de outras maneiras é que reside toda a dinâmica que enriquece 

essas mulheres e as impulsiona constantemente. Apoiadas nesses mitos, elas se 

consideram fortes e corajosas. Acreditam que devem a força e a coragem para 

enfrentar os problemas da vida a seus orixás. Essa crença está sempre presente, pois 

em geral a iniciação surge como limite de um processo penoso de vida (Ibidem, p. 

132). 

 

Assim posto, compreende-se que os processos de empoderamento vivenciados no 

âmbito da religião de matriz africana desenvolve-se também como auxílio nos engajamentos 

sócio-políticos, na independência financeira, no empoderamento identitário feminino, uma 

vez que, nos espaços dos terreiros, por intermédio do arquétipo das divindades às quais são 

iniciadas, as mulheres “[...] não só encontram as características de proteção e afeto materno 

intensos, mas também de provedora; a mulher africana e afrodescendente apresentavam esta 

herança em comum, a vivência de uma matrifocalidade” (BARBOZA, 2017, p. 263).  

O desenvolvimento da personalidade que se constrói posteriormente à iniciação 

está relacionado à uma estratégia de resistência às desigualdades de classe, raça e gênero que 

determinam os lugares a serem ocupados socialmente; A religiosidade de matriz africana se 

apresentará como transgressora desta ordem na medida em que, apesar de deparar-se 

constantemente com suas contradições e conflitos internos, empodera suas/seus adeptos e lhes 

confere, através dos ritos e das características de suas divindades – possibilitando a 

construção de outras maneiras de ser e existir no mundo – , processos educativos de 

fundamental importância para a efetivação de mudanças estruturais e a superação de 

mecanismos que dificultam a ruptura com um passado e um presente racistas (BOTELHO, 

2014). 

Nas falas de Kelma, também identifico elementos de grande importância para que 

se possa elaborar uma reflexão a respeito de quem são as mulheres que protagonizam as 
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questões aqui abordadas e de como a trajetória das religiões de matriz africana no Ceará 

influencia suas trajetórias políticas: 

 

Ai, quando eu voltei, aí começa a articular as mulheres. Uma das dificuldades: O 

Ceará tem uma presença, apesar de ser uma religião que nasce parida pelas 

mulheres, a Umbanda no Ceará nasce com a Mãe Júlia Condante [...]. E aí, mãe 

Júlia Condante começa a Umbanda no Ceará, mas essa trajetória da Umbanda e 

quando Candomblé vem, que vem pelas mãos dos homens, então você tem hoje 

dentro da Umbanda e do Candomblé do Ceará uma presença muito grande de 

Babalorixás em relação às Iyalorixás. A presença de homens e de mulheres, a 

predominância maior é de homens. Isso eu falo no Candomblé, na Umbanda é 

similar. Então os homens, depois que eles tiveram direito de entrar na roda, né, de 

ser iniciados no Candomblé, que o Candomblé antigamente não iniciava homens, 

muito tempo atrás... Mas eles passaram a ter esse direito de ser iniciados e tudo, e 

nós temos grandes babalorixás que já faleceram, mas que construíram a história do 

Candomblé no Brasil. Nenhum problema de conviver com os homens, mas nós 

somos de uma tradição matriarcal, que eu vejo que essa tradição hoje, se a gente não 

cuidar ela vai se perder, deixar de ser matriarcal. (Kelma de Yemonjá) 

 

A menção à Mãe Júlia como figura feminina e precursora da Umbanda no Ceará, 

bem como a caracterização do Candomblé como uma religião de mulheres, são, para mim, 

compreendidas como uma tentativa, por parte da entrevistada e que pode ser observada como 

um movimento das iniciadas inseridas em alguma instância de movimento social, de 

preservação das jornadas das grandes mães fundadoras do Candomblé no Brasil, que é 

também a história da mulher negra e diz respeito à construção de muito de sua identidade 

enquanto ativista, elementos que se tornam símbolos de resistência para as adeptas da religião.  

Nesse sentido, estas personalidades “[...] se tornam representações arquetípicas do 

feminino no Brasil [...] e se inserem na identidade da mulher de terreiro contemporânea” 

(BARBOZA, 2017, p. 264), pois existe, ainda, uma memória coletiva a ser preservada, tendo 

em vista que “memória não se reduz a simples lembranças. Trata-se, também, de tomar 

consciência do que jaz nos porões socioculturais de uma multidão de excluídos, a exemplo de 

favelas, quilombos, penitenciárias, terreiros de Candomblé, centros de Umbanda” (PÓVOAS, 

2010, p. 41 apud BARBOZA, 2017, p. 265). 

Ainda a respeito de sua atuação na RENAFRO, Kelma esclarece: 

 

E aí eu vim para coordenar a RENAFRO, ai a gente começa as primeiras reuniões 

com as mães de santo. Aqui coordenando o GT comigo tinham a mãe Mocinha de 

Oyá, que é minha madrinha de Umbanda, tem a mãe Constância do Ogum. Elas 

duas junto comigo, nós fazemos a coordenação do GT de Mulheres de Axé, que aqui 

no Ceará, porque a tradição é maior de Umbanda, quando a gente começou a fazer 

as primeiras reuniões... Mulheres de Axé... “Ai minha filha, eu não me identifico 

com isso não porque eu não sou nem do Candomblé”. Então eu botei Axé-Saravá. 

Então, no Brasil todo, só existe Axé-Saravá no Ceará. Eu criei essa história do Axé-

Saravá pra dar conta da Umbanda, porque quando a gente fala Axé e não fala 

Saravá, o povo de Umbanda não se sente, às vezes, contemplado porque na 

Umbanda é Saravá, né. Saravá a Gira, Saravá o Caboclo, né. A força é a palavra 

Saravá (Kelma de Yemonjá).  
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Percebe-se, portanto, que a criação do GT de mulheres no Ceará se caracteriza a 

partir de uma identidade própria, que dialoga com o passado, a ancestralidade, sendo, 

portanto, constituído por adeptas cuja construção identitária as remete, constantemente, à um 

passado de luta, determinação e resistência (THEODORO, 2008), colocando sob frequente 

reflexão suas antepassadas e suas capacidades de transformação do meio social. O GT 

Mulheres de Axé-Saravá, seria, portanto, composto por mulheres que  

 

[...] conseguiram trazer até nossos dias imagens sacralizadas de seu passado, que se 

volta para a mitologia africana e aponta insistentemente, por meio da tradição oral, 

as estratégias mais diversas de insubordinação simbólica que lhes possibilitam criar 

mecanismos de defesa para a sobrevivência e a manutenção de seus traços culturais 

de origem” (Ibidem, p. 92) 

 

Assim posto, depreende-se que “quando a sociedade capitalista [...] reifica o 

indivíduo, desumanizando suas relações; quando propõe uma visão individualizante de 

mundo, destruindo núcleos comunitários remanescentes de outros momentos históricos [...]” 

(CARNEIRO; CURY, 2008, p. 97), é significativo que se elabore uma reflexão a respeito de 

que o engajamento político feminino corresponde à reivindicação da igualdade, “[...] 

entendida como a busca pela inserção numa universalidade que não é neutra – já está 

preenchida com as características do ‘masculino’” (MIGUEL, 2014, p. 64), bem como do 

cristão, do branco, e do favorecido socioeconomicamente.  

Ou seja, não se pode ignorar que estas mulheres se articulam em uma sociedade 

simultaneamente sexista e racista (Ibidem), e são advindas de uma estrutura religiosa marcada 

por expressões hierárquicas, em muito inerentes à própria forma de organização da sociedade. 

É necessária, portanto, cautela para que tal estrutura não se torne espaço de reprodução de 

desigualdades de uma sociedade estruturalmente sexista, racista, capitalista “[...] na sua 

dinâmica de produção e reprodução de desigualdades associadas ao seu processo de 

acumulação” (CISNE, 2014, p. 23).  

Assim posto, a relação com a ancestralidade corrobora para a desconstrução de 

um quadro de isolamento, onde a mulher negra acumula perdas em uma sociedade em que “a 

prática camuflada da discriminação, ao lado de um discurso democrático racial, insere a 

mulher negra num contexto que denominaríamos aqui como espaço de falta. Sofrendo uma 

tripla discriminação – racial, social e sexual” (NASCIMENTO, 2008, p. 50). As religiões de 

matriz africana, desse modo, podem ser responsáveis por restituir o sentido de comunidade 

para essas mulheres e apresentar estratégias de superações destas discriminações, uma vez que 

 

Tendo em vista que muitas se preocupam com a comunidade, elas encontram na 
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lembrança de suas antepassadas um exemplo de força que as auxiliam em discursos 

de políticas sociais, na busca de lutarem contra as desigualdades e discriminações 

ainda existentes perante a religião. O conhecimento desta historicidade destacada é 

um fator muito empoderador para as atuais mulheres de terreiro; é exemplo de força 

e resistência daquelas que viveram em uma época em que ser negra, mulher, 

trabalhadora ou adepta de uma religião que não fosse o cristianismo era muito mais 

difícil e passível de desrespeito. A consciência da força desta ancestralidade traz uma 

inspiração inicial para as mulheres contemporâneas de terreiro (BARBOZA, 2017, 

p. 265). 

 

As mulheres de terreiro, por intermédio de sua articulação política, se opõem à 

uma estrutura social sexista e racista, mas também ao “monopólio da expressão política das 

mulheres por porta-vozes burguesas brancas” (MIGUEL, 2014, p. 90), uma vez que 

reivindicam pautas específicas inerentes à estrutura de suas comunidades religiosas e ressalta 

que as opressões sofridas não são redutíveis às de mulheres que ocupam posição sócio-

econômica, étnica e religiosa hegemônicas. Em sua fala, Kelma também traz algumas 

reflexões sobre tais questões: 

 

Eu fui de uma militância na década de 1990, dentro da universidade, que a gente por 

ser marxista pautava toda a discussão em cima da luta de classes. Então pra gente, 

assim... a luta de classes, ai a gente vai tomar o poder, vai tentar fazer um projeto 

societário socialista e aí se resolve tudo. Hoje eu penso totalmente diferente, porque 

antes da sociedade ser classista, no Brasil, ela é racista. Mas para eu descobrir isso e 

me descobrir como mulher negra, como mulher de matriz africana... no período da 

universidade eu não tinha esse discurso. A gente pouco discutia etnia, identidade de 

mulher negra, movimento negro. (Kelma de Yemonjá) 

 

Um aspecto importante ressaltado nesse trecho é a necessidade de um recorte 

étnico-racial na discussão que se articula em torno da compreensão de como se estrutura a 

sociedade. É fato que, desde a escravização, as mulheres negras tem se configurado em 

sustentáculo econômico de sua família (BOTELHO, 2014), enfrentando na 

contemporaneidade barreiras no mercado de trabalho, na escola, no acesso à universidade, nos 

relacionamentos afetivos e em várias outras instâncias.  

A respeito disso, Theodoro (2008, p. 90) nos traz alguns dados relativos à 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE em 1976 – dados 

não tão recentes mas que também retratam bem o atual cenário:  

 

No sistema capitalista, que sobrevive à custa da exploração do ser humano, a mulher 

negra é a mais explorada. Em termos de divisão racial e sexual do trabalho, ela 

ocupava, de acordo com a mesma pesquisa, os mais baixos escalões, sobretudo no 

setor agrícola (60%). Por outro lado, constata-se que somente 37% das mulheres 

negras trabalhadoras possuem carteiras assinadas. É importante assinalar que a 

opressão racial, ao lado da exploração econômica, leva a grande maioria dessas 

mulheres a sustentar sozinhas sua família. Além desses problemas, a mulher negra é 

vítima do machismo do homem negro, que sofre todos os condicionamentos de uma 

sociedade racista e machista, absorvendo os valores e o comportamento do homem 

branco em relação à mulher negra.  
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Em comparação, dados mais atuais relativos ao PNAD de 201734 indica que 

homens e mulheres brancos/as ainda estão à frente das mulheres negras no que tange à sua 

renda mensal, revelando uma diferença de 44% em seus salários.  

A mesma autora esclarece que a preocupação com estas questões que perpassam a 

vida das mulheres negras culmina na articulação política das mesmas, que se organizam em 

grupos de caráter heterogêneo que determinam, também, o seu caráter coletivo, sendo este, 

para Theodoro (2008, p. 91), um termo que expressa “a perspectiva fundamental de congregar 

mulheres negras, independente de filiações partidárias, políticas e ideológicas”.  

Nesse contexto, as religiões de matriz africana serão apontadas como o grande 

apoio da mulher negra e sua atuação política se complementa a partir da sua inserção, 

também, no âmbito coletivo e individual das comunidades de terreiro. Kelma esclarece como 

se deu, para ela, a transição dessas compreensões e de como se estabeleceu, inicialmente, o 

seu trânsito entre as esferas política e religiosa: 

 

Então, na nossa época, esses temas, a gente nem trabalhava isso. Era luta de classe, 

sociedade socialista, sociedade capitalista... Ficava batendo nisso, né? E o restante 

que vem abaixo é como se a gente fosse transformar a sociedade, aí todo mundo se 

transformava. Quem é machista deixa de ser, quem é patriarcal deixa de ser, quem é 

racista deixa de ser... E isso é uma grande mentira porque, de fato, na constituição da 

sociedade brasileira você vai ter na base dela aí, não é um processo de desigualdade 

econômica, você vai ter um processo de desigualdade étnica, porque você vai ter o 

processo da escravização [...]. Então, assim, eu realmente me descobri nesse 

processo de trazer a minha militância com esse recorte étnico-racial a partir do 

contato com o terreiro, que aí dentro do terreiro é que eu começo a ver o tanto que os 

terreiros conseguem preservar de cultura africana, principalmente o Candomblé, né, 

mas a Umbanda preserva também, mas também preserva a cultura indígena, mas 

também preserva a cultura oriental, mas também preserva muitas coisas da matriz 

católica. (Kelma de Yemonjá). 

 

Kelma também relata que existe, no âmbito do movimento político afro-religioso, 

uma estratégia que ela chama de “dividir para conquistar” oriunda de uma lógica inerente à 

“elite branca racista”. A entrevistada aponta que as questões referentes à uma sociedade 

capitalista e reprodutora de um modelo eurocêntrico também afetam a vida em comunidade 

no terreiro. Ainda segundo ela, isso pode ser observado mais claramente no discurso 

amplamente difundido de que os povos de terreiro são “briguentos”, que “gostam de 

confusão”.  

Ela também diz que tal discurso, assim como foi implantado e alimentado, pode e 

deve também ser desconstruído, pois conflitos existem em todos os lugares, mas que esse 

discurso que postula a desunião dos povos de terreiro está impregnado nos espaços religiosos, 

                                                 
34 Disponível em: < http://www.generonumero.media/mulheres-e-pessoas-negras-tem-menor-renda-e-sao-

maioria-entre-desempregados-no-brasil/>. Acesso em julho de 2018. 

http://www.generonumero.media/mulheres-e-pessoas-negras-tem-menor-renda-e-sao-maioria-entre-desempregados-no-brasil/
http://www.generonumero.media/mulheres-e-pessoas-negras-tem-menor-renda-e-sao-maioria-entre-desempregados-no-brasil/
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nos movimentos sociais, e assim é naturalizado e internalizado pelas/os próprias/os 

adeptas/os. Quando argumenta contra tal discurso, Kelma é constantemente respondida com: 

“Minha filha, mas o povo briga, mesmo”. Ao que rebate: “Mas uma coisa é a gente brigar 

entre nós, com as nossas diferenças, mas as nossas diferenças não nos excluem”.  

O trabalho do GT de Mulheres de Axé-Saravá, nesse sentido, também consiste na 

tentativa de desconstrução desse discurso, assim como das resistências, entre as/os adeptas/os, 

à sua articulação política, aspectos relacionados, muitas vezes, à própria estrutura da religião, 

como também já foi apontado anteriormente e volta a ser mencionado pela entrevistada: 

 

Quando eu comecei essa luta do GT, já existiam outras pessoas que já faziam luta 

antes de mim, [...] eu só dei continuidade ao processo, mas existiam outras 

lideranças de terreiro masculinas que davam conta do recado antes de eu chegar. O 

primeiro problema que eu enfrentei quando cheguei foi porque eu era Iyawó, então, 

algumas pessoas achavam que eu não podia estar militando na área. Até conseguir 

desconstruir esse discurso foi preciso o Marmo fazer falas, e a própria mãe Nilce. 

Ela disse: “Olha, gente, Kelma é uma militante, ela é uma mulher de terreiro, ela é 

uma mulher de axé. Não interessa se ela é uma Iyawó. Kelma tá se formando, tá se 

preparando no Candomblé, mas ela é uma militante”. Então, essa fala (contrária à 

minha atuação) vinha de homens, então eu acho que por trás dessa fala tinha muita 

misoginia, tinha muito preconceito. [...] Então, chegou um momento que a pressão 

foi tão grande que eu cheguei pro Marmo e desabei no choro no Encontro Nacional 

da RENAFRO e disse: “Não, Marmo, eu vim só para entregar, porque eu não 

aguento mais esse negócio de ‘Iyawó metida, Iyawó não sei o quê’”. Hoje, eu tenho 

uma outra postura, eu acho que Yemanjá me fez fortalecida para ser mais mulher de 

axé do que eu sou, porque eu enfrentei, além do racismo, eu enfrentei uma coisa que 

é terrível mesmo dentro do nosso povo, né, dos movimentos sociais, que é essa fala 

de: “Olha, aqui não é lugar pra feminista, nós estamos discutindo luta de classes; 

aqui não é lugar pra você, você é Iyawó, nós somos autoridades no Candomblé”. E 

Yemanjá foi lá e deixou... Então eu enfrentei processos de misoginia mesmo, né, 

nessa luta de afirmar uma identidade das mulheres de Axé-Saravá (Kelma de 

Yemonjá). 

 

Dessa forma, compreende-se que o processo de empoderamento feminino e 

religioso não se estabelece sem resistência e sem enfrentamentos diversos. A inserção das 

mulheres de terreiro nos movimentos sociais, sua articulação política e emancipação se 

desenvolvem a partir dos desdobramentos desse sistema de representações simbólicas que são 

as religiões de matriz africana (CARNEIRO; CURY, 2008). Pode ser considerado, também, 

contraditório que estes espaços religiosos sejam também lugares de reprodução das mais 

variadas discriminações, uma vez que eles nascem como possibilidade de resistência e 

sobrevivência cultural, bem como de “[...] manutenção de uma identidade e solidariedade que 

o processo de escravidão, libertação e marginalização do negro não logrou destruir” (Ibidem, 

p. 102).  

No entanto, ainda que contraditório, também é compreensível, tendo em vista que 

o terreiro também está inserido na lógica de uma sociedade estruturalmente desigual, 
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apresentando, inclusive, dentro dos ritos e mitos, uma divisão social e sexual das funções e 

cargos lá desempenhados (Ibidem, p. 103). Faz-se necessário identificar, portanto, o que se 

refere à estrutura religiosa em pauta e o que se estabelece como discurso e convicção das/os 

adeptas/os para fundamentar e disseminar seus preconceitos por intermédio de discursos 

embasados na autoridade que exerce como membro de Candomblé ou Umbanda, dificultando, 

assim, a articulação de estratégias coletivas de resistência e empoderamento feminino, como 

no caso das questões levantadas por Kelma. O posicionamento por ela adotado encontra 

barreiras também no âmbito político porque 

 

Uma das características importantes do empoderamento trata de tomar posse de uma 

atitude de poder na sociedade. Isto ocorre diante de uma mudança na postura da 

mulher, entre elas: mudanças de crenças, uma nova tática de agir, autonomia e 

principalmente inspiração para um novo significado que sustente as novas estruturas 

paradigmáticas. O fortalecimento do ego é um dos mecanismos instaurados no 

processo de empoderamento da mulher, capazes de modificar suas percepções 

individuais e sociais. Isto tem possibilitado resgatar as suas potencialidades, 

buscando mobilizações ao que consideram como confronto, isto é, as forças de 

poder que consideram como opressoras. Dentro dessa perspectiva, ser uma mulher 

empoderada traz consigo a carga de aproximação da dimensão política, na qual o 

feminismo tem cada vez mais agregado mulheres que se identificam com esta visão 

de poder, autonomia e democracia (BARBOZA, 2017, p. 276). 

 

Percebe-se, portanto, a necessidade de elaboração de novas estratégias para tornar 

possível, não só a inserção das mulheres de terreiro nas mais variadas instâncias de 

movimentos sociais, mas também a garantia de seu lugar de fala política nesses espaços e de 

que suas pautas sejam ouvidas, contempladas, respeitadas. A respeito do trabalho do GT de 

Mulheres nesse sentido, Kelma esclarece: 
 

As mulheres que não falam, às vezes, no terreiro, ai fala fulano, fala outro fulano... 

Eu digo: “Mãe, fale!”. E elas: “Não, minha filha, eu não sei falar, não”. “Sabe, 

minha mãe, a senhora tem boca, fale”. Então isso é um exercício, esse processo de 

trazer a autonomia delas, de fazer com que elas falem... Porque, às vezes, ela é a 

mãe de santo, aí o marido chega e diz que dez horas a gira tem que terminar e ela vai 

cumprir o que o marido quer, o que o filho quer... Às vezes chega bêbado: “Acaba 

isso, aí”. E assim, isso tudo dentro do movimento das mulheres de Axé, serve 

também pra esse processo de mostrar que ela, como mulher, ela pode ser uma 

mulher que ela já nasceu empoderada. “Minha mãe, a senhora já nasceu 

empoderada, a senhora é do caboclo Girassol, minha mãe, caboclo lindo”. Então, eu 

tenho relatos delas, de algumas delas, que elas chegaram e disseram: “Minha filha, 

depois que eu comecei a participar mesmo, sabia, Kelminha, que tu tem razão. Esses 

homens ficam mandando na gente. Ora, mas eu não tô dizendo. Eu, uma mulher do 

Ogum...” aí bate assim no peito, né. Então, isso é o que traz de gratificante a 

militância do GT das mulheres de Axé (Kelma de Yemonjá). 

 

É nesse sentido que se compreende que a potencialidade empoderadora das 

religiões de matriz africana reside no fato de propiciar às mulheres outros parâmetros de 

feminilidade que são comumente rejeitados pela sociedade patriarcal, mas absorvidos e 

ressignificados a partir da dinâmica dos terreiros (CARNEIRO; CURY, 2008). A partir do 

exposto, depreendo que o objetivo do GT tenha sido o de tornar estes processos conscientes, 
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expandi-los e empreender ações cuja finalidade é a promoção da saúde física/emocional das 

mulheres de terreiro e, para além disso, propor um posicionamento diretamente oposto ao 

“[...] contexto histórico discriminatório e exclusivo em que a sua atuação se apresenta pelas 

múltiplas esferas da cultura em que se inscreve” (FONSECA, 2017, p. 5). 

O GT de Mulheres de Axé-Saravá, face à discussão elaborada por intermédio dos 

relatos de Kelma, configura-se em elemento de fortalecimento e consolidação das identidades 

individuais e coletivas das mulheres de terreiro, bem como de novos parâmetros para os 

papéis por elas desempenhados na sociedade. É a partir dessa perspectiva que, analisando a 

trajetória religiosa de Kelma, percebo que ela se desenvolve de forma indissociável à 

construção de sua identidade como mulher ativista do movimento afro-religioso, 

concomitantemente à sua articulação junto à outras mulheres de terreiro a fim de proporcionar 

um amadurecimento das reivindicações pertinentes à esse contexto. 

As dimensões política e religiosa do espaço dos terreiros, desse modo, 

configuram-se na possibilidade de ritualizar os conflitos societários na medida em que se 

compreende que a atuação ativista das adeptas se relaciona diretamente com os aspectos 

ritualísticos do Candomblé e da Umbanda, e dele dependem para a consolidação de qualquer 

posicionamento. Faz-se necessária, nesse sentido, a compreensão de que os processos de 

resistência protagonizados pelas mulheres de terreiro caracterizam-se pelo empoderamento 

individual, mas se alicerça a partir da coletividade e que essa instância coletiva compreende, 

não somente os membros da família-de-santo da qual faz parte e à qual deve respeito religioso 

hierárquico, mas sobretudo à espiritualidade com a qual se relacionam diretamente e cujas 

orientações são respeitadas acima de tudo.  

Para melhor compreender como estas dimensões se relacionam com os processos 

de empoderamento desenvolvidos a partir das vivências das mulheres de terreiro, é necessário 

estabelecer diálogo entre elas, bem como entre as questões por elas levantadas a partir de suas 

experiências vividas durante as atividades do GT de Mulheres de Axé-Saravá no Ceará. 
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6 O QUE NOS CONTAM OS FIOS DE CONTA: TRAJETÓRIA RELIGIOSA E 

POLÍTICA DAS MULHERES DE TERREIRO NO GT MULHERES DE AXÉ-

SARAVÁ 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho e das inúmeras dificuldades que o 

permearam, esforcei-me para não deixar de ver nele a beleza e a alegria que me 

impulsionaram a empreender a presente pesquisa. É a partir deste esforço que imagino o GT 

de Mulheres de Axé-Saravá composto por inúmeros fios de conta, cada um, a partir de suas 

cores, tamanhos, formatos, disposições, diferenças, contando as histórias e trajetórias das 

mulheres que dele fazem parte. Há muitos, inúmeros destes fios de conta que não alcancei, 

outros que estão muito, muito distante da minha precária compreensão do que são e do que 

representam, além de jamais saber do peso e do quanto lhes custam ser carregados no 

pescoço. A RENAFRO seria, para mim, este pescoço forte que sustenta os fios de conta, 

juntamente à toda a luta, resistência e diversidade – de pessoas, idades, expressões de gênero, 

orientação sexual, ideias – que eles representam.  

Tento esclarecer esta percepção para falar de Mãe Tecla de Oxum, Mãe Janaína de 

Oxum e Mãe Constância do Ogum. Foram, estas, entrevistas especiais. Ao chegar até elas, 

percebi que, embora não findasse jamais a necessidade de estudar e refletir a respeito da 

discussão aqui proposta e da compreensão que almejo alcançar, esta dissertação começava a 

encaminhar-se rumo à sua conclusão. 

É, portanto, na tentativa de atar as pontas soltas dos fios de conta que ficaram, que 

estabeleço a necessidade de desenvolver um diálogo entre os relatos das entrevistadas e o 

objetivo traçado para este trabalho. 

Barboza (2017, p. 281-282) enfatiza que o processo de empoderamento nas 

religiões de matriz africana se desenvolve a partir e por consequência de diversos fatores, 

dentre eles: a concepção histórica da religião e a compreensão da figura da mulher como líder 

religiosa, brevemente traçadas nos capítulos iniciais; as imagens arquetípicas enriquecidas 

pelos mitos e pela própria história das mulheres na religião, ou seja, sua trajetória e como ela 

dialoga com os arquétipos dos orixás para os quais são iniciadas, além da influência de tais 

questões na construção e amadurecimento de sua identidade como mulher de terreiro, mais 

especificamente, para tratarmos do recorte estabelecido nas considerações aqui desenvolvidas, 

como mulher de terreiro que atua nos movimentos sociais. A autora também esclarece que “a 

jornada pessoal de cada mulher tem inspirações e motivações de empoderamento bastante 

pessoais. Mas algo bastante prevalente nos discursos de mulheres que se sentem empoderadas 
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é a de serem “guerreiras” (Ibidem, p. 277). 

Este capítulo, portanto, intenta desenvolver um diálogo entre as trajetórias das 

mulheres entrevistadas, bem como a compreensão de suas participações do GT de Mulheres 

de Axé-Saravá e de como as experiências nessa instância de movimento social contribuiu para 

a formação de sua identidade política. Para tanto, foram entrevistadas mãe Tecla de Oxum, 

mãe Janaína de Oxum e mãe Constância do Ogum. 

Tecla Sá de Oliveira, conhecida como Tecla de Oxum, é umbandista, tem 51 anos, 

é vice-presidente da União Espírita Cearense de Umbanda (UECUM), instituição filantrópica 

de âmbito nacional que, segundo mãe Tecla, é a mais antiga do Estado do Ceará, foi também o 

local da entrevista e se localiza na Rua Castro e Silva, Nº 920, no bairro Centro, em 

Fortaleza. Ela conta que já trabalhou como recepcionista, telefonista e vários outros 

empregos, mas que, atualmente, está somente a frente da UECUM porque a presidente da 

instituição, mãe Suzana, já está bastante idosa para assumir tal tarefa. Mãe Tecla é também 

uma das fundadoras do Maracatu Filhos de Yemanjá, atuante desde 2008. 

Maria Janaína Severo da Silva, conhecida como mãe Janaína de Oxum, tem 36 

anos, é empresária e costureira. Conta que nasceu na Umbanda, e tem dois anos de iniciada no 

Candomblé. É a sacerdotisa a frente do Palácio das Águas, que se localiza na Avenida 

Urucutuba, Nº 1764, na Granja Lisboa e está aberta há 12 anos. Também está a frente do 

Maracatu Nação Baobab, cuja sede foi o local de nossa entrevista.  

Constância Sousa Araújo, conhecida como mãe Constância do Ogum, tem 72 anos 

de idade e 54 anos de iniciada na Umbanda, está a frente do centro de Umbanda Rancho de 

Trindade, localizado na Rua São Marcos, Nº 400, bairro Guajiru, Caucaia, onde me recebeu 

para ser entrevistada. Todas as entrevistas foram registradas através de gravação de voz.  

 

6.1 Trajetória religiosa 

 

A fim de organizar as reflexões desenvolvidas neste capítulo, opto por elencar, 

inicialmente, o que cada uma das entrevistadas conta a respeito de suas trajetórias religiosas e 

tentar estabelecer diálogo entre as falas, objetivando compreender em que momento a vida 

religiosa se entrelaça ao ativismo político propiciado no espaço do GT de Mulheres de Axé-

Saravá, bem como quais foram as contribuições do GT para a sua construção identitária. 

Mãe Tecla afirma que a sua trajetória religiosa começa com a fundação, pelo seu 

pai, Emanuel Rodrigues de Oliveira, em 1940, da União Espírita Cearense – instituição da 
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qual hoje mãe Tecla é vice-presidente – , juntamente à mãe de santo Júlia35, uma das mais 

antigas do Estado do Ceará. Ela conta, também, que sua mãe é uma das mais velhas filhas de 

santo de mãe Júlia, o que, para ela, denota o caráter ancestral do seu pertencimento à 

Umbanda, uma vez que a religião chega até ela como legado dos pais. Mãe Tecla afirma que 

sua família era composta por seis irmãos, sendo ela e um irmão já falecido os únicos 

umbandistas, contando com uma irmã espírita kardecista, um irmão evangélico, um irmão 

católico e outro que mora em Brasília e que também é católico mas também é simpatizante da 

Umbanda, já tendo conseguido através dela muitas curas para si e para sua família. Ela 

enfatiza que sua trajetória na religião iniciou na infância, e que começou a sua preparação na 

casa de outra mãe de santo, onde passou 25 anos.  

Conta, também, que aprendeu com mãe Conceição que a Umbanda diz respeito à 

prática da caridade, pois ela tirava muitos jovens das ruas e das drogas levando-os para a 

religião, ajudava aos pobres com doação de roupas e cestas básicas, bem como às instituições 

que tratavam de pessoas com câncer e idosos. Após o falecimento de sua mãe de santo, em 

2011, mãe Tecla deu continuidade à sua trajetória na Umbanda com pai Cristiano, que, 

segundo ela, assim como sua mãe de santo anterior, compreende a religião como a prática da 

caridade. E enfatiza: “Isso é o que é nossa religião, fazer caridade” (Mãe Tecla de Oxum). 

Mãe Janaína conta que nasceu no berço de uma casa de Umbanda e que sua mãe 

tem 54 anos na religião. Em sua família, seus irmãos eram “tamborzeiros” (ogãs), mas 

desistiram. Teve um primo que se tornou sacerdote, mas que faleceu bem jovem, restando, 

assim, apenas ela para dar continuidade à trajetória na Umbanda. Conta que se iniciou na casa 

de pai Ivo do Cibamba, muitos anos atrás, mas que não deu continuidade às suas obrigações 

lá. Procurou, assim, outra casa para se preparar, e enfatiza que estava buscando se preparar, 

porque nascer, mesmo, para a religião, já havia nascido na Umbanda. 

 Aos 14 anos, ingressou na casa de pai Liberdônio e mãe Taquinha e enfatiza o 

amor que tem por eles, por sua casa, seus membros e as experiências que lá viveu, contando 

que foi nesta casa que incorporou pela primeira vez. Esclarece que seu caminho não estava 

naquele terreiro, apesar de amá-lo. Ainda assim, passou lá sete anos, e depois da separação de 

pai Liberdônio e mãe Taquinha, passou ainda mais oito meses, posteriormente ingressando na 

casa aberta por mãe Taquinha, lá terminando sua preparação na religião e se consagrando 

sacerdotisa, já com casa aberta e filhos de santo por volta dos 25, 26 anos. Essa casa teve 

início em endereço próximo ao pai Liberdônio, mas mãe Janaína teve de mudar-se, 

                                                 
35 Mãe Júlia Condante, já citada neste trabalho. 
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primeiramente, para o Jatobá, onde dava apenas festas e reuniões fechadas pertinentes à 

religião, e posteriormente para a Granja Lisboa, onde já reside tocando, abrindo as sessões ao 

público e preparando médiuns por volta de oito anos.  

Esclarece, ainda que se iniciou, há sete anos, como discípula de Jurema, mas que 

não faz iniciações de seus médiuns nesse segmento, apenas o cultua. Conta também que dia 

20 de fevereiro fez dois anos de iniciada para Oxum no Candomblé da nação Ketu com o 

babalorixá Fábio de Odé, do Rio de Janeiro, enfatizando ser ele uma figura muito importante 

que apareceu em seu caminho, trazido por Oxum e apresentado por sua mãe de santo, mãe 

Taquinha. E conclui dizendo: “Lá eu estou e pretendo dar continuidade agora até os últimos 

dias da minha vida” (Mãe Janaína de Oxum). 

Mãe Constância do Ogum é mais sucinta em seu relato. Pede desculpas pelo fato 

de já ter a memória falha e não conseguir trazer de volta tantos fatos. Mas conta que o motivo 

que a obrigou a buscar a Umbanda foram problemas de saúde. Fora, na infância e durante 

toda a adolescência, uma pessoa muito doente, vivendo fases de melhora e fases de uma piora 

violenta. Até que, aos 18 anos, quando estava em uma das piores fases no que diz respeito à 

sua saúde, foi levada – porque já sequer andava mais – à um centro de Umbanda, lá 

conseguindo a cura de seus problemas de saúde e permanecendo para cuidar e dar 

continuidade de sua vida espiritual até a abertura de sua própria casa de Umbanda.  

 

6.2 Trajetória política 

 

Mãe Tecla afirma que sua trajetória nos movimentos sociais se inicia na própria 

UECUM, por ser esta uma instituição que presta assistência aos índios Tapebas da Caucaia, à 

instituições que cuidam de idosos e crianças carentes, dentre outras. Esclarece, também que a 

UECUM é uma instituição através da qual são registrados todos os centros de Umbanda, 

assim como os terreiros de Candomblé. O registro serve, não para a liberdade de culto, pois 

isso é, supostamente, previsto por lei, mas para que se possa articular ações legais caso as/os 

adeptas/os e a casa sofram qualquer tipo de intolerância religiosa, mesmo que esta advenha da 

própria polícia. A UECUM conta com advogados que podem auxiliar nesses casos. Há, 

também, uma parceria com o Cemitério Parangaba, e as pessoas da religião que são 

associadas à instituição, quando ocorre o falecimento de algum membro, não pagam nada para 

lá serem enterradas. Nesse sentido, a UECUM atua como uma assistência formal aos 

membros da religião de matriz africana no Ceará. 

Mãe Janaína se refere constantemente ao seu envolvimento com diversos 
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maracatus em Fortaleza, e ao fato de ser a fundadora de diversos afoxés de Fortaleza. Ela 

conta que no trabalho do Maracatu Nação Baobab, ela tem jovens que saíram da comunidade, 

onde havia drogadição e variadas formas de violência, e atualmente estão envolvidos com o 

maracatu, colando peças, costurando roupas, aprendendo a fazer adereços. Mãe Janaína relata 

sua vontade de levar esse tipo de projeto para as casas de santo: 

 

O mesmo sopão que eu sirvo quando tem ensaio aqui, pra garotada que vem batucar 

o maracatu, eu também gostaria que essa garotada tivesse um apoio dentro das casas 

de santo, pra tomar um caldo, pra matar a fome, pra ter alguém pra cortar o 

cabelinho deles, pra ter alguém pra fazer uma dinâmica, pra levar um pouco de 

alegria, pra eles ouvirem o tambor tocar e aprenderem que aquilo ali [...] é a nossa 

ancestralidade, é a nossa história que precisa ser repassada [...]. E isso eu gostaria 

que fosse repassado para as pessoas (Mãe Janaína de Oxum). 

 

Mãe Constância conta que sua articulação política começa com a massoterapia e o 

reiki. Foi quando conheceu mãe Mocinha e, posteriormente, Kelma. O curso de reiki e 

massoterapia foram iniciados na UECE, por volta de 2006. Ela conta que, na época, estava se 

recuperando do falecimento de sua mãe biológica, período em que viveu uma intensa tristeza. 

Foi convidada por outra mãe de santo a participar de uma reunião, da qual mal sabia nada a 

respeito, mas a qual compareceu na tentativa de distrair-se da dor da perda da mãe. Havia 

levado uma queda dias antes e estava também com uma forte dor no joelho. 

Lá conheceu mãe Mocinha, que durante a reunião, percebeu que mãe Constância 

passava sempre a mão no joelho, por conta da dor, e ofereceu-se para aplicar um reiki na 

região machucada, obtendo resultado positivo no alívio da dor e se interessando pelo 

processo. Ao perguntar mãe Mocinha a respeito de como poderia aprender o reiki, e soube que 

esse curso havia acabado há pouco tempo, mas que logo se iniciaria uma turma para o curso 

de massoterapia. Precisando de algo para se distrair do estado depressivo em que se 

encontrava desde a perda da mãe, mãe Constância iniciou o curso. A partir disso, outras ações 

foram desenvolvidas, inclusive, fora do espaço do terreiro, juntamente à outras mães de santo: 

 

Eu sempre participei muito, desde a minha juventude, quando eu tinha 16 anos eu já 

participava de grupo de jovens e tal, sabe, eu gostava de trabalhar com pessoas, com 

gente, eu sempre gostei. Aí pronto, depois desse curso de massoterapia, parti para o 

reiki e fui fazer trabalho voluntário na Oca do São Cristóvão36. Fui fazer o estágio de 

massoterapia lá, aí fiquei, passei mais de um ano fazendo trabalho voluntário. Aí foi 

quando a Luizianne e o Secretário de Saúde da época, foi quando eles colocaram a 

massoterapia nos CAPS, trabalhei nos CAPS até ano passado (Mãe Constância do 

                                                 
36 Localizada no Conjunto São Cristóvão, a Oca de Saúde Comunitária acolhe pessoas oferecendo “sessões de 

reiki e massoterapia, além de atividades dos grupos de terapia comunitária e autoestima. O projeto é condizente com a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) destinada aos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS), valorizando práticas e saberes populares como alternativas ao  tratamento médico tradicional.” 

Disponível em: <https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/oca-de-saude-comunitaria-completa-dez-anos-de-

atendimento-populacao>. Acesso em setembro de 2017. 

https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/oca-de-saude-comunitaria-completa-dez-anos-de-atendimento-populacao
https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/oca-de-saude-comunitaria-completa-dez-anos-de-atendimento-populacao
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Ogum). 

 

Durante o estágio na Oca de Saúde Comunitária do Conjunto São Cristóvão, mãe 

Constância aproximou-se de mãe Mocinha, chegando a conhecer Kelma e iniciando sua 

articulação no movimento negro afro-religioso voltado para as mulheres, participando de 

congressos, reuniões, seminários. Já há quatro anos que não participa de nada por já 

apresentar idade avançada e com ela, alguns problemas de saúde que a impedem de se 

locomover constantemente para lugares mais distantes de Caucaia. No entanto, considera que 

deixou sua contribuição, tanto no desempenho das atividades de reiki e massoterapia na Oca, 

quanto na sua atuação junto à RENAFRO. 

 

6.2.1 GT Mulheres de Axé-Saravá 

 

A aproximação de Mãe Tecla com o GT de Mulheres Axé-Saravá aconteceu 

através de Kelma de Yemonjá. Segundo ela, lhe foi explicada a importância da articulação das 

mulheres de terreiro a partir de demandas específicas pertinentes ao seu contexto religioso. A 

organização do GT, nesse sentido, se desenvolveu com o objetivo de reunir as mulheres de 

terreiro de Umbanda e Candomblé do Ceará a fim de promover o empoderamento identitário 

e político de todas elas, e de explicitar a necessidade de políticas públicas, mais 

especificamente relacionadas à saúde, voltadas para os Povos e Comunidades Tradicionais 

(PCTs): 

 

Foi através da Kelma, né, que ela me levou pra lá, porque é muito importante nós, 

mulheres, nos reunirmos pra que a gente consiga ações sociais voltadas pra nós, mas 

não só para as mulheres, mas no caso do GT, a gente se organiza por ações para as 

mulheres. Porque nós somos muito discriminadas, então a gente tem que lutar pela 

nossa igualdade, igualdade salarial, igualdade em relação à nossa religião não ser 

discriminada, o direito de ser uma vereadora, de ter um cargo político, coisas que 

abrangem as nossas necessidades, as necessidades das mulheres de terreiro. [...] 

Então, as vezes, essas mulheres, já por serem umbandistas, por terem medo de dizer 

sua religião, elas não procuram ter noção dos direitos que elas tem quanto à saúde, 

os direitos que ela tem como qualquer outro cidadão, então a gente esclarece isso pra 

elas, que elas tem os mesmos direitos (Mãe Tecla de Oxum).  

 

Mãe Janaína também foi convidada a participar do GT por Kelma, e juntamente à 

ela passou a articular espaços de formação, para que mais mulheres pudessem se aproximar e 

contribuir com a RENAFRO. Atualmente, mãe Janaína está desvinculada da RENAFRO e do 

GT de Mulheres desde 2016 e por isso não sabe de nenhuma movimentação do grupo. No 

entanto, ela esclarece a relevância da articulação da articulação política das mulheres de 

terreiro através do GT: 
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A proposta do GT era bem interessante, era levar saúde às mulheres de terreiro. 

Saúde mental, saúde odontológica, saúde da mulher. Então, outros tipos de 

movimentação social pra trazer essas mulheres do seio da família do terreiro pra 

movimentação, mesmo, na sociedade, a sociedade civil, na qual a gente vê muitas 

mulheres excluídas e outras sofrendo grande preconceito. Porque se você é mulher e 

você é de terreiro, você é logo “a macumbeira”, os seus filhos são rejeitados pela 

vizinhança, você em si é rejeitada pelos seus vizinhos, pelo seu trabalho, enfim. E o 

propósito do GT de mulheres era resgatar o valor da mulher de terreiro, da mulher 

de axé. Era botar em prática essa movimentação na sociedade (Mãe Janaína de 

Oxum). 

 

Mãe Constância também se aproximou da Rede através de Kelma de Yemonjá, 

participando dos primeiros encontros da RENAFRO no Ceará. Ela conta que, por intermédio 

da RENAFRO participou de diversos encontros, seminários, congressos, dentro e fora do 

Ceará e que foram extremamente enriquecedores para a sua formação identitária política. 

Com relação ao GT, esclarece: 

 

A proposta sempre foi para conseguir fortalecer o trabalho da mulher, porque sempre 

foi um trabalho paralelo com a mulher negra, a religião e a cultura, e a política vinha 

aí, houve um envolvimento também coma saúde, com o SUS, teve muita coisa, 

muito trabalho que a gente fez, em educação. Eu lembro mas não sei passar pra ti 

porque eu sou uma pessoa muito dispersa, eu não sei passar pra ti, mas era um 

trabalho sempre social que a gente ía, como se diz, ajudando para que as mães de 

santo tivessem a oportunidade de levar pra casa delas aquele ensinamento [...]. Então 

a gente fez muita coisa, ía pra saúde, ía pra educação, ía pra religião, né, era aquele 

cuidado sempre. [...] Aí, houve uma perda do coordenador nacional, né, que o 

Marmo faleceu, e depois que ele faleceu eu não sei em que situação é que tá a 

RENAFRO, não tive mais contato. [...] Eu fui em vários seminários em Brasília, Rio 

de Janeiro, Maceió, nem me lembro mais dos lugares que eu fui, né, os seminários, 

os encontros tudo, era sempre um trabalho muito abrangente, mas era sempre a 

RENAFRO, o foco era a saúde (Mãe Constância do Ogum). 

 

Trago estas falas, assim como trarei, ainda, algumas outras, para explicitar que as 

dinâmicas através das quais se articulou o GT de Mulheres se estruturam a partir do convite 

de Kelma de Yemonjá, que se responsabilizou por desenvolver uma proposta de trabalho 

político e empoderador juntamente à outras mulheres de terreiro, das mais novas às mais 

velhas.  

É através da trajetória dessas mulheres que se torna possível, para elas, a 

compreensão da necessidade de uma articulação política pela reivindicação de pautas 

pertinentes às suas necessidades específicas. Desse modo,  

 

Sob essa perspectiva, a trajetória das mãe-de-santo é indissociável de formas de 

resistência cultural e de manutenção da identidade, do mesmo modo evidencia o 

modo através do qual a posição de poder atrelada à função de líder institucional, 

reverbera-se nas relações de gênero. A conformação e desempenho dos papeis de 

gênero – feminino e masculino – sendo socialmente construídos e se mostram 

distintos dentro do mundo do Candomblé da forma como isto ocorre na perspectiva 

ocidental. (FONSECA, 2017, p. 7) 
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Cantuário (2009, p.228) afirma que nas tradições religiosas afro-brasileiras, 

principalmente na Umbanda, como é o caso das mulheres entrevistadas aqui, as lideranças 

religiosas femininas são “[...] guardiãs de uma tradição que se renova na dinâmica 

contemporânea”, e que, portanto, tomam como parte de seu sacerdócio manter vivas suas 

heranças culturais e religiosas, fazendo de sua atuação política um ato não apenas de 

sobrevivência, mas principalmente de preservação da memória social. A participação no GT, 

bem como em outras instâncias de movimento social, contribui para que as/os adeptas/os 

passem a ocupar espaços de fala com maior alcance, chegando até a esfera do poder público, 

o que corrobora para que suas pautas sejam ouvidas, novos movimentos possam ser 

articuladas e ações em favor das PCTs, implementadas.  

É nesse sentido que Fonseca (2017) nos aponta que a articulação política dessas 

mulheres se inicia a partir da reflexão de suas trajetórias e do processo de construção 

identitária experenciado até então, perspectiva através da qual se estabelece o 

desenvolvimento de uma identidade coletiva que se define a partir da dimensão simbólica 

diante das diversas identidades com as quais se relaciona, “[...] gerando ‘posições-de-sujeitos’ 

insufladas de significados e discursos que constituem os locais através dos quais os sujeitos 

podem se posicionar e falar, engendrando relações de poder entre eles” (p. 5-6). Assim posto, 

compreende-se que a mulher de terreiro 

 

[...] traça sua jornada e sua evidência não se restringe somente ao espaço-terreiro, 

mas também influencia na sua capacidade de intervir na sociedade como um todo. O 

fato de estarem engajadas em lutas sócio-políticas pela democracia e igualdade de 

direitos são apenas um resultado de uma mudança estrutural no imaginário das 

mulheres, e isto iniciou-se anteriormente na mudança de paradigmas, crenças e 

participação em decisões de favorecimento do grupo religioso que pertencem. 

(BARBOZA, 2017, p. 281-282). 

 

O processo descrito até aqui, em que as mulheres se articulam na construção das 

bases de um movimento social com características e reivindicações próprias pode ser 

compreendido como um momento de transição para uma consciência política (RODRIGUES; 

PRADO, 2010), sendo este um exemplo de articulação que reorienta sua atuação entre a 

sociedade civil e o Estado. Mãe Tecla, em sua fala, traz um exemplo disso: 

 

O papel da mulher de terreiro, hoje em dia, a mulher, graças a Deus, já tem uma fala, 

já podemos estar diante de uma câmara, a Larissa Gaspar, por exemplo, né, que é 

vereadora, então desde que ela conseguiu a candidatura, ela tá lutando muito e tá 

fazendo parte agora dos Direitos Humanos. Então, é um exemplo também, e tem 

várias mulheres que nos representam e que nós nos orgulhamos delas. E nosso papel 

é esse, não deixar que nós sejamos afetadas por esse machismo, não deixar que nos 

condenem. [...] A Kelma, nesse sentido, de empoderar as mulheres de terreiro, ela foi 

muito importante, ela é maravilhosa. Porque ela tem muito conhecimento, de coisas 

nacionais e internacionalmente também. A gente foi à uma reunião na SECULT FOR 



 

83 

e ela falou, citou todas as leis, coisas que as pessoas só viram no papel e não viram 

na realidade, então quando nós fomos debater isso com eles, e a Kelma citou todas 

as leis pelas quais nós somos amparados, inclusive internacionalmente, nem eles 

sabiam. Então, nesse momento, a gente vê como é importante a participação, o 

engajamento (Mãe Tecla de Oxum). 

 

Face ao exposto até então, faz-se interessante notar e analisar que estes 

movimentos apresentam a necessidade de compreende-los a partir de seu caráter disruptivo e 

integrativo, ao mesmo tempo. O relato de mãe Janaína foi, assim como os outros, muito 

importante para a compreensão das questões abordadas neste trabalho, mas trouxe uma 

perspectiva até então por mim desconhecida nesse sentido: 

 

Enfim, é uma pena, né, isso ter parado. Eu gostaria muito que alguém se 

sensibilizasse, não só a Kelma, como outras mulheres, de não só fazer reuniões na 

salinha de fulano, fulano e fulano, mas fazer esse movimento realmente coletivo. 

Para mim, o que eu trago de negativo foi esse negócio de acabar fechando o grupo 

para algumas pessoas. Se o grupo é GT de Mulheres de Axé, [...] eu não posso 

jamais empoderar apenas um tanto de participantes, eu acho que isso tem que ser 

coletivo. Eu acho que isso aconteceu por causa da gestão local, mesmo. [...] E, 

enfim, acabou que as pessoas foram se desvinculando, terminou só a Kelma e mãe 

Mocinha. Ficou eu e Kelma no GT de Mulheres de Axé, só que existiam grandes 

colaboradores, né, que eram as mulheres de frente, que eram mãe Bia, mãe 

Constância, Juliana Hollanda... Aí, a minha parte negativa é só isso, a questão de 

burlar a entrada das pessoas. Eu, como participante, quando veio o grupo de GT da 

juventude, eu queria uma reunião na minha casa e não fui contemplada com isso, e 

quantas outras reuniões no começo foram articuladas na minha casa para 

movimentar o grupo? Então, isso, acho que enfraqueceu, mesmo, enfraqueceu muito 

o movimento (Mãe Janaína de Oxum).  

 

Para elaborar uma reflexão a respeito desse contexto, Melucci (1996) nos aponta 

que a articulação de uma identidade coletiva deve ser compreendida a partir dos conflitos que 

os permeiam e que se encontram aparentemente escondidos sob uma suposta unidade de 

determinadas instâncias de movimentos sociais.  

Faz-se necessário considerar, nesse sentido, que “as formas de participação 

política menos institucionalizadas e que buscam a formação de identidades coletivas 

interessam, entre outras coisas, por romper a invisibilidade social e abrir o debate público em 

torno de demandas sociais específicas” (RODRIGUES; PRADO, 2010, p. 448). Assim posto, 

a identidade coletiva, sempre em construção e transição, deve ser compreendida por 

intermédio da diversidade de conflitos existentes sob sua aparente unidade, pois é através 

deles que podem ser identificadas as principais demandas daqueles que do movimento fazem 

parte.  

Mãe Janaína elenca outros aspectos pertinentes ao caráter desagregador que o GT 

de Mulheres de Axé-Saravá pode ter construído ao longo de sua articulação, e que pode ter 
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levado, ou não, à desvinculação de muitas/os adeptas/os e que pode ser, também, um dos 

motivos pelos quais o grupo se encontra parado no presente momento: 

 

Pois é, esse livrinho (Atagbá), alguém veio me mostrar ele e eu nem quis ver. 

Porque, como veio essa história que não botaram meu nome, as pessoas que... Não 

fomos nós, realmente, que começamos a RENAFRO. Mas, foi um grupo forte, um 

grupo respeitoso, um grupo que movimentava, um grupo que se doou tanto 

financeiramente como espiritualmente para que o GT de Mulheres e a RENAFRO 

dessem um novo rumo, um novo pontapé, e não tenha sido aclamado no livro. Eu 

achei isso uma falta até de respeito, porque história, ela não se apaga. Ela pode se 

apagar para você, mas quem viveu de verdade, um dia vai contar ela, e cada um 

conta da forma que acha que deve interpretar. Mas a história, ela é vivida e não pode 

ser apagada. E na história contada, ela tem que dar méritos à quem tem méritos, seja 

quem está, seja quem passou e seja quem um dia passará. Né? É presente, passado e 

futuro, como um jogo de cartas, ela tem que ser contada (Mãe Janaína de Oxum). 

 

Apesar dos conflitos, que perpassam toda e qualquer instância social, é importante 

assinalar que o movimento realizado pelo GT foi e continua sendo pioneiro no Estado do 

Ceará em se tratando das religiões de matriz africana, e que sua coletividade será, sempre, 

“[...] sustentada pelas negociações, decisões conflitivas, trocas simbólicas constantemente 

ativas, mas não aparentes na superfície da ação” (Ibidem, p. 451), e apesar disso, obteve êxito 

em se consolidar como uma importante articulação dos movimentos sociais juntamente à 

esfera política do poder público, consequentemente conquistando espaços de fala e dando 

visibilidade às suas demandas.  

O que ficou desse movimento foi, portanto, significativo demais para que se perca 

em meio à conflitos internos e é de fundamental importância que seja novamente reavivado, 

conforme pode ser observado a partir da fala abaixo: 

 

As mulheres nunca tem coragem de dizer o que sofrem, as violências. A festa de 

Yemanjá, que acontece há mais de 60 anos, [...] a festa do dia 15 de agosto. Ano 

passado, o tema foi exatamente esse, o combate à violência contra a mulher, à 

violência doméstica, porque é a pior violência que tem, porque ela não chega às 

estatísticas porque as mulheres ainda tem o medo de falar. Até porque, a justiça, a 

mulher vai na delegacia e denuncia o marido, a justiça é muito demorada, o marido 

fica com mais raiva porque ela foi. Então, ele pode fazer um estrago ou até matar 

aquela mulher e ela não chegou a ter o atendimento que precisava. [...] É uma coisa 

terrível que nós ainda sofremos, como se nós fôssemos culpadas, [...] é um 

machismo terrível, né, que existe. Então, a questão da mulher de terreiro é muito 

importante, porque a partir do momento em que nós temos a nossa identidade, que 

nós podemos chegar à câmara de vereadores, que nós podemos chegar a ter nossa 

fala para defender nosso povo, nossa classe social, as mulheres, isso é muito 

significativo para nós da religião (Mãe Tecla de Oxum).  

 

Mãe Janaína de Oxum também avalia a atuação do GT como positiva para a 

articulação das mulheres de terreiro, enfatizando a necessidade de reavivar esse movimento 

no Ceará. Ela compreende a atividade do GT como fundamental, inclusive, para as mulheres 
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que ainda não se inserem nesse espaço ou dele se afastaram, por ser uma articulação política 

com o objetivo de reivindicação de direitos à população de terreiros como um todo: 

 

E a parte positiva é que os encontros, né, os encontros estaduais foram de grande 

proporção, o primeiro encontro foi feito sem dinheiro, mas a gente conseguiu, a 

menina também, a Eglantine de Obaluayé, [...] ela veio a somar muito com o grupo, 

né, pai Álvaro... Enfim, a gente teve um resultado bem positivo, veio gente de fora 

pra dar palestras, né, a gente conseguiu movimentar um grupo grande de mulheres, 

um grupo grande de homens, veio agregar jovens, veio também as senhoras, né, da 

religião... Foi muito positivo, isso. Eu não me conformo em ficar parada. Eu gostaria 

de ter saído mas de ter visto a continuidade disso, mesmo à distância eu não me 

oponho a ajudar em nada, a nenhum tipo de movimento. [...] E eu gostaria muito que 

a universidade, as pessoas de terreiro, movimentassem alguma articulação para 

voltar o movimento pra mulher. Porque a mulher de terreiro, ela é muito excluída, 

sofre preconceito e não é pouco, é difícil de liderar, muito difícil de liderar, então eu 

gostaria que isso não acabasse, não morresse. Eu lamento, lamento muito (Mãe 

Janaína de Oxum). 

 

Já Mãe Constância se refere ao GT como uma experiência marcante por ser 

responsável pela melhor compreensão a respeito do significado das religiões de matriz 

africana, o que garante visibilidade às/aos suas/seus adeptas/os de forma positiva e respeitosa: 

 

Eu acho que foi importante porque esclareceu muitas pessoas que, como se diz, até a 

RENAFRO chegar, como se diz, existia uma máscara a respeito da religião, porque 

achavam que a religião era algo completamente diferente do que na realidade é, né, 

do cuidar e assim, era aquela história, “é macumba, é só pra fazer o mal”, ainda 

existia isso, e a RENAFRO contribuiu muito pra esclarecer, né, porque aí, muita 

gente se envolveu, pessoas que foram buscar conhecimento e passar para os que não 

tinham esse esclarecimento, e foi muito importante, mesmo (Mãe Constância do 

Ogum). 

 

Percebe-se, portanto, que as experiências vivenciadas no GT Mulheres de Axé-

Saravá não foram esquecidas, permanecendo na memória das adeptas entrevistadas como 

vínculo empoderador que solidifica a sua construção identitária ativista e se estabelece como 

espaço de contradição, erros, mas também e principalmente, de união, de consolidação do seu 

lugar de fala junto à esfera pública e da reivindicação de políticas que contemplem as suas 

demandas e especificidades. 

A identidade destas mulheres, portanto, constrói-se a partir da expressão de 

múltiplas subjetividades e da complexidade de suas trajetórias em meio às contradições que 

permeiam suas experiências (CANTUÁRIO, 2009). Mas, é a partir destas contraditórias e 

complexas experiências que foi possível às mulheres de terreiro do Ceará a formação de sua 

consciência política e, portanto, a conquista de sua emancipação, seja em seu próprio espaço 

religioso ou fora dele. É possível observar, nesse sentido, que apenas a esfera religiosa não 

tem dado conta deste necessário processo de emancipação, uma vez que o terreiro, como 

qualquer outro espaço inserida em uma lógica social estruturalmente classista, sexista, racista, 
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também se apresenta como local de reprodução de inúmeras desigualdades.  

Assim, diante do exposto pelas mulheres de terreiro protagonistas desta pesquisa, 

é possível compreender que a partir das experiências no GT Mulheres de Axé Saravá tornou-

se possível o desenvolvimento de um processo de construção identitária ativista cuja 

consequência é a articulação coletiva de adeptas do Candomblé e da Umbanda no Ceará, e 

que fomentou-se a partir de suas trajetórias, demandas, especificidades e identidades 

individuais, orientando-se a partir do enfrentamento ao que lhes é imposto pela sociedade 

abrangente.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do objetivo traçado para esta pesquisa, os capítulos que a constituem 

desdobram-se em inúmeras dificuldades, dentre elas, a compreensão do meu lugar de fala 

nesse contexto. Nesse sentido, esclareço que a relação com a afroancestralidade não se dá 

somente a partir do caráter fenótipo, mas também nas relações que se estabelecem com 

elementos que compõem o percurso para a construção de um pertencimento identitário negro, 

sejam elas por intermédio da relação com pessoas negras com as quais temos vínculo de 

parentesco, ou por meio de relações simbólicas, como é o caso da ligação com as expressões 

religiosas afro-brasileiras (PETIT; ALVES, 2015). Por toda uma vida de convivência com 

mulheres de terreiro, bem como pelas experiências aqui compartilhadas, além daquelas de 

quem falo e para quem falo, sigo também inclusa nas implicações aqui elaboradas, pois aqui 

está também muito de minhas próprias lutas e experiências de resgate dessa ancestralidade. 

No atual contexto, a questão étnico-racial vem ganhando notoriedade, tornando-se 

objeto de discussão (GOMES, 2005), especialmente no tocante à construção do pertencimento 

identitário afrodescendente no campo dos Movimentos Sociais. Infelizmente, em 

contrapartida, através das grandes contradições que permeiam as experiências vividas em uma 

sociedade desigual, ainda é comum perceber a disseminação de discursos e práticas racistas – 

nas representações do/a negro/a nas mídias tradicionais, nas mais variadas discriminações 

reproduzidas e perpetuadas nos espaços educativos formais, nos casos de racismo religioso – 

que contribuem para efetivar a ideologia da inferioridade de aspectos inerentes à História e 

Cultura Africana, corroborando para a perpetuação da invisibilidade de elementos que 

contribuíram significativamente para a construção e solidificação do referencial identitário 

brasileiro.  

Assim posto, compreende-se que o processo histórico de imposição de 

referenciais inerentes à cultura ocidental tem contribuído para a perpetuação da invisibilidade 

da participação do povo afrodescendente no desenvolvimento deste país, e em decorrência 

disso, construiu-se uma sociedade em que elementos afrorreferenciados são percebidos como 

contrários ao padrão identitário disseminado como ideal, ou seja, apresentar pele branca, 

olhos claros, cabelos loiros, ser cristã/o (SILVA, 2007). Tal contexto evidenciou, para mim, a 

necessidade de se elaborar uma reflexão a respeito de como tem sido retratada a figura da 

mulher de terreiro, cuja trajetória é marcada por experiências de enfrentamento através da 

busca por referenciais de negritude livres de estereótipos e padrões. 
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A escolha pela metodologia afrodescendente, todavia, revelou-se uma escolha 

difícil na medida em que percebo que em toda a minha trajetória acadêmica, nunca pude 

colocar minhas próprias experiências ou experiências pertinentes a espaços educativos 

informais – como os terreiros de Candomblé e de Umbanda, por exemplo – como foco de 

pesquisa, ou escrever qualquer trabalho em primeira pessoa, opções sempre veementemente 

negadas no contexto do ensino superior sob a justificativa de preservação da “neutralidade 

científica” do pesquisador.  

Compreendendo a inconsistência de tal argumentação, percebo que falar do 

indivíduo destituído do acesso à sua memória e identidade corresponde ao interesse de 

encontrar, para mim e para tantos outros de quem e para quem falo, sinais que nos permitam 

uma nova interpretação de fatos históricos e que promovam a construção de uma visão crítica 

acerca de como se estabeleceu a hegemonia cultural disseminada na sociedade cearense. 

Nesse sentido, é correto afirmar que a pesquisa afrodescendente é uma metodologia que 

corrobora para a efetivação da validade científica do trabalho aqui proposto. 

Face ao exposto no desenvolvimento desta dissertação, é relevante considerar que 

terreiros de Candomblé e Umbanda de Fortaleza observados durante esta pesquisa apresentam 

em seus espaços, não apenas referenciais capazes de ressignificar o processo histórico a 

respeito do que significa ser negro no Ceará, contribuindo para a compreensão da composição 

de nossa economia, história e cultura de base, mas também caminhos para que possamos 

elaborar uma reflexão a respeito de como se constrói a identidade da mulher afrodescendente 

que encontra na religiosidade de matriz africana caminhos para o seu empoderamento político 

e para a desconstrução de discursos e posturas racistas.  

Desse modo, considero que a construção identitária afrodescendente e ativista da 

mulher candomblecista e/ou umbandista não se dá de maneira uniforme, embora apresente 

alguns elementos comuns, geralmente consequentes da necessidade de fortalecimento de si e 

daqueles/as que as acompanham em suas trajetórias, a partir de uma postura combativa frente 

à inúmeras expressões de racismo religioso e de outras questões sociais, como a pobreza, o 

machismo. Percebo ser importante esclarecer, ainda, o destaque às desigualdades impostas à 

essas mulheres pelo racismo, não como uma forma de excluir destas reflexões as mulheres 

brancas que são adeptas das religiões de matriz africana, mas de forma a ressaltar que mesmo 

elas sabem que são discriminadas por professarem uma religião de raízes negras. Portanto, o 

objetivo da reflexão aqui proposta intenciona, também, estabelecer a interseccionalidade de 

gênero, étnica e religiosa, característica das mulheres por mim entrevistadas e que integram os 

GTs aqui pautados – , bem como da diversidade de mulheres adeptas às religiões de matriz 



 

89 

africana – como elemento comum e enfático da abrangência dos projetos neles desenvolvidos 

– projetos de mulheres de terreiro para mulheres de terreiro.  

Ainda caminho aos tropeços na tentativa de compreender a maneira como as 

mulheres desta pesquisa se relacionam com o tempo e considero muito significativo o que 

aprendi até aqui. No entanto, ainda é pouco, muito pouco, diante do universo de significados 

nas falas, posturas e experiências por elas protagonizados. 

Faz-se necessário considerar, desse modo, que os terreiros, articulados como uma 

Rede de apoio e promoção da saúde da população de axé configuram-se em espaços de 

resistência, até mesmo pelo fato de continuarem existindo em um país em que casas de 

Candomblé e Umbanda são constantemente invadidas, depredadas, incendiadas. A 

religiosidade de matriz africana, por apresentar fundamentos de valorização da figura 

feminina como fio condutor do processo de continuidade e preservação identitária, tem 

articulado ações bastante significativas no campo dos Movimentos Sociais, de modo a 

levantar pautas de interesse de mulheres que encontram, por exemplo, nos núcleos da 

RENAFRO, lugar de fala e estratégias de superação do medo que, segundo Mãe Nilce e 

outras mulheres entrevistadas, ainda se faz tão presente na vida das mulheres de axé. 

Os espaços dos terreiros, nesse sentido, apresentam-se como lugares em que se 

articulam discussões pautadas nas experiências de mulheres que relatam serem ineficazes as 

políticas públicas contra a violência doméstica e familiar quando não planejadas levando em 

consideração as condições de vulnerabilidade social e econômica em que muitas delas vivem, 

bem como as demais discriminações às quais são submetidas. A promoção de atividades que 

levantem estas pautas, corroborando para a construção identitária política daquelas/es que 

protagonizam as problemáticas apresentadas, torna-se fundamental para que possam ser 

realizadas ações capazes de reverter esse quadro. 

Em conclusão, compreende-se que estes processos formativos e educativos 

constituem a estruturação de um movimento pedagógico referenciado a partir das trajetórias 

de mulheres que se utilizam dos referidos espaços para o empoderamento histórico, social e 

político, a fim de promover iniciativas que tomam como justificativa a necessidade de 

desconstrução de discursos que insistem em lhes invisibilizar, inferiorizar e deslegitimar suas 

pautas e discussões. As práticas educativas instituídas por intermédio do GT de Mulheres de 

Axé-Saravá através das interlocutoras desta pesquisa estabelecem-se de forma a elaborar 

novos parâmetros pedagógicos, desde o exercício de suas funções religiosas à sua articulação 

política, assim contribuindo para a construção de uma sociedade sem racismo religioso, sem 

machismo. 
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As religiões de matriz africana, bem como o GT Mulheres de Axé-Saravá, assim, 

proporcionam o desenvolvimento de processos educativos significativos para a construção 

identitária feminina afrodescendente e ativista, pois viabiliza a elaboração de novos 

parâmetros também para os Movimentos Sociais, fortalecendo a esperança de que a mulheres 

de axé possam ocupar todos os espaços e viver sem medo.  

Volto-me, agora, para o meu lugar nesta pesquisa. 

Durante esses anos – graduação, mestrado, anos de uma travessia que, muitas 

vezes, parece sem fim – , venho acumulando textos, livros, fotografias, vídeos, gravações de 

voz, documentários, músicas. São idas e vindas infinitas dos terreiros – corre daqui, entrevista 

fulana, corre dalí que hoje vai ter festa e você tem que ir! Volta de madrugada de carona, o 

som dos atabaques ainda zunindo nos ouvidos, mas volta feliz porque sabe que amanhã tem 

que voltar. Acumulei também olheiras, calos nos pés, dores nos joelhos e nas costas – acorda 

cedo porque Oxossi chega às três da manhã, nas águas de Oxalá às seis horas da matina ele 

chega para visitar os filhos, fica de pé por mais umas duas horinhas porque é uma da manhã e 

ainda tem orixá em terra dançando.  

O tempo vai passando, os caminhos nos atravessam, a pesquisa nos atravessa. A 

mulher de hoje não é a mulher que pisou em um terreiro pela primeira vez, tantos anos atrás. 

As encruzilhadas vão também encruzilhando encontros; são esses encontros que fazem de 

mim quem hoje sou, e aprendi a ser grata por isso. Quem pesquisa em terreiros sabe que não 

se chega à nenhum lugar por acaso, pois os abraços que ali se entrelaçam são maiores que nós 

e alcançam o mundo - quem atravessa as cortinas do Marìwò nunca estará só.  

Acumulo também amores que descobri no decorrer de um trajeto que percorri 

como quem descobre o mundo. Respeito e compreendo os olhares que me dizem intrusa. Mas 

que coisa boa é chegar no terreiro e receber aquele sorrisão da/o mãe/pai de santo, o abraço 

das/os filhas/os de santo, e ter ali experiências que transformam, renovam, trazem de volta a 

vida. Aquelas alegrias se tornam as suas, mesmo que dali você não faça parte, que ainda tente 

se enquadrar no “da porteira para fora”, embora muito te digam: “Ah, você já é de casa!”. 

Mas você já está mesmo “da porteira para dentro”. Então, as alegrias, os amores, as euforias 

dalí, se tornam suas. As/os irmãs/os de santo se tornam suas/seus irmãs/os, não de santo, mas 

de coração. E as tristezas dali também se tornam suas. E as dores, também se tornam suas. E 

assim tem sido, porque a vida das populações de terreiro tem festa, tem alegria, tem fé, mas 

tem muita dor. A pesquisa, para quem sente, vai impregnada por tudo isso.  

Atravessei estes dois anos de mestrado tentando lembrar que as alegrias desse 

trajeto são e devem ser maiores do que as tristezas e dores deste trajeto. Os que acreditam em 
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neutralidade, que me perdoem, mas minha vida segue inundada pelo que faço e por tudo o que 

me atravessa. O meu coração tem batido no ritmo do atabaque. O caminho, quem me diz, são 

as pessoas que me confidenciam suas dores e alegrias, e é por ele que eu vou.  

O que eu tenho compreendido – e são as mulheres de terreiro que tem me 

ensinado – é que existe um lugar dentro da gente que nos ajuda a seguir em frente. É de lá que 

elas tem tirado forças; Esse lugar sobre o qual elas sempre me contam, lá é onde eu ainda 

quero chegar... 

A RENAFRO  e os GTs que a compõem fazem, portanto, um importante trabalho 

na tentativa de empoderamento dos Povos e Comunidades Tradicionais, as populações de 

terreiro, suas crianças, seus jovens, homens e mulheres, mais novos e mais velhos, 

contribuindo para a construção de uma identidade forte, combativa  frente à uma estrutura 

social que os segrega e marginaliza, tornando suas/eus adeptas/os conscientes de suas 

demandas, seus direitos e, principalmente, engajados na luta e na necessidade de 

transformação do atual quadro social. O que aprendi durante o desenvolvimento desta 

dissertação está para muito além disso e encontra-se exposto nas entrelinhas aqui traçadas e 

na alegria de ter compreendido que toda luta/ativismo, por mais difícil e doloroso que seja, 

ainda vale a pena. Acreditar ainda vale a pena. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
  
1) Nome, Idade, escolaridade, profissão. Qual a sua religião, que cargo ocupa nela, iniciada há 

quantos anos? Nome do terreiro, localidade.  

2) Gostaria de saber da senhora um pouco sobre sua trajetória religiosa.  

3) Como se deu a sua entrada na RENAFRO? E no GT Mulheres de Axé? Ano, motivo, 

trajetória.  

4) Qual a proposta do GT?  

5) Que experiências pode contar a respeito da vivência no GT? Que atividades eram 

desenvolvidas, periodicidade dos encontros, que projetos sociais foram elaborados.  

6) É a própria Rede ou o próprio GT que dão início à esses projetos sociais, ou a iniciativa 

surge a partir de alguma casa de candomblé/umbanda?  

7) A senhora ocupou algum cargo no GT?  

8) Como sua vida religiosa e sua atuação no movimento social se entrelaçam?  

9) Há algum organograma ao qual eu possa ter acesso que demonstre quais as pessoas que 

compõem o GT e que papéis elas desempenham na mesma?  

10) Existe alguma publicação à qual eu possa recorrer para saber mais a respeito da Rede?  

11) Sobre a Rede de mulheres de Axé-Saravá no Ceará, como surge? se trata da mesma rede 

chamada Mulheres de Axé (RJ), ou é um projeto local que está ligado à uma articulação 

nacional?  

12) Que aspectos da religiosidade de matriz africana contribuem para a construção da 

identidade da mulher inserida no GT?  

13) Alguma coisa mais que a senhora deseje acrescentar?  

14) Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade.  

 

 


