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APRESENTAÇÃO 

 

 

Por diversas vezes, detive-me na intrépida tarefa de tecer 

estas primeiras palavras.  As mãos relutantes quase sempre iam 

e voltavam no cotidiano bailar de minha imperfeição.  

Confortado, lembrei de Fernando Pessoa, que dizia que "assim 

como falham as palavras quando querem exprimir qualquer 

pensamento, assim falham os pensamentos quando querem 

exprimir qualquer realidade".  E termina: "Assim tudo o que 

existe, simplesmente existe".  Mais tranquilo com minha 

humanidade... Segui... Segui tentando, sob ombros 

bourdiesianos, pensar sobre um campo social (o religioso) cuja 

dinâmica e funcionamento apresentam uma complexidade 

aparente.  Tal complexidade, inclusive destacada pelo sociólogo 

francês em seu "Razões Práticas: sobre a teoria da ação", 

explica, em grande parte, a variedade dos olhares presentes nesta 

obra.  Creio, neste sentido, que a escolha pelo título "Meu povo 

de fé: olhares sobre a religiosidade popular no Brasil" tenha sido 

extremamente feliz por parte dos organizadores.   

É preciso compreender, portanto, que o campo religioso, 

dito de maneira geral, apresenta, em sua composição, regras do 

jogo e desafios específicos (com racionalidades específicas e 

distintivas).  Estaria, ainda, estruturado em posições ocupadas 

por diferentes agentes que concorrem ou competem entre si pela 

obtenção ou manutenção de um capital específico.  E, por fim, 

estaria embebido por um habitus (sistema de disposições 

incorporadas), dentro de uma certa autonomia relativa (em 

relação aos outros campos).   
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Compreender esta complexidade do campo religioso é, no 

entanto, trabalho de toda uma vida acadêmica (ou talvez, mais 

que isto).  É preciso dizer, no entanto, que esta sociologia 

"sisífica" que, embora poste-se como árdua e extenuante em 

alguns momentos de nossas trajetórias, apresenta-se, quase 

sempre como cativante, desafiadora e, por que não dizer, 

viciante.  Tal vício, felizmente incurável, parece tentar nos levar, 

inconscientemente, ao nosso mais vão desejo de tornar-se 

eterno, divino, único. 

Quando nos aproximamos do campo religioso brasileiro, 

em especial, o nível de complexidade parece querer ampliar-se 

consideravelmente.  A diversidade cultural presente em nosso 

país faz com que o nosso desafio, enquanto pesquisadores do 

campo religioso, seja enormemente amplificado.   

É dentro deste escopo, portanto, que esta obra está 

inserida.  Ao propor lançar olhares sobre a religiosidade popular 

brasileira, os autores não se comprometem, de maneira alguma, 

a estabelecer um panorama geral e definitivo do campo religioso 

brasileiro.  Ao contrário, buscam, a partir de seus diversos 

olhares, compreender um pouco mais sobre as dinâmicas de 

funcionamento do campo religioso em nosso país.   

Os primeiros olhares, presentes na unidade 01, consistem 

numa variedade de textos cujo eixo principal e norteador 

consiste, fundamentalmente, em uma melhor compreensão de 

temáticas das religiões de matriz africana no Brasil.  Espera-se, 

assim, a partir da leitura destes textos, que o leitor possa abraçar 

a diversidade do campo religioso brasileiro em uma de suas 

dimensões mais ricas e complexas. 
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Avançando ainda mais o olhar para o campo religioso 

brasileiro, a unidade 02 têm, como temática principal, a 

discussão acerca da falácia do estado laico.  Nesta unidade, os 

textos buscam discutir a defesa da liberdade de crença no Brasil, 

bem como a necessidade do respeito a diversidade religiosa em 

nosso país. 

A unidade 03 tem, como objeto principal, a discussão 

acerca das relações entre a religião e a educação no contexto 

brasileiro, em geral, e, mais especificadamente, das religiões de 

matriz africana em específico.  Espera-se, aqui, que os textos 

lancem luzes acerca dos desafios e possibilidades postas na 

relação entre a escola e a religião, especialmente no que tange 

ao papel do professor. 

A unidade 04 deste livro caminha em direção a uma 

melhor compreensão das interlocuções entre o sagrado e as 

festas populares brasileiras.  Contemplando textos que abarcam 

tanto festas religiosas católicas quanto de matriz africana, a 

unidade busca oferecer ao leitor, alguns olhares sobre a 

dinâmica e a especificidade de tais manifestações culturais em 

nosso país. 

Por fim, a unidade 05 apresenta alguns olhares de 

temáticas relacionadas as religiões de matriz judaico-cristã.  

Perpassando uma variedade de temas como, por exemplo, as 

relações entre mídia, imigração e religião, a unidade busca 

encaixar algumas peças deste rico e complexo campo religioso 

brasileiro. 

BOA LEITURA !!!  
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ENTRE A TRADIÇÃO, A MODERNIDADE E O MITO 

DO RETORNO ÀS ORIGENS: OS MOVIMENTOS DE 

DES/RE/TERRITORIALIZAÇÃO DO CANDOMBLÉ 

KETU ENTRE 1950 E O TEMPO PRESENTE 

 

Anderson Pereira Portuguez 

Vitor Rachid Colucci Daher 

 

 

Introdução  

 

O presente trabalho traz uma discussão acerca de algumas 

transformações que o Candomblé sofreu entre a década de 1950 

e o tempo presente. Tem como objetivo, confrontar os conceitos 

de (des-re)territorialização com o conceito de dispersão cultural, 

para mostrar as idas e vindas nos discursos ideológicos que 

moldaram a identidade dessa religião afro-brasileira nas últimas 

décadas.  

Para tanto, utilizou-se na pesquisa alguns procedimentos 

metodológicos que se vinculam às lógicas das pesquisas 

qualitativas: escuta de depoentes, registros memoriais, além de 

análise documental e pesquisa bibliográfica.  

Como o Candomblé é uma religião polimorfa, com 

diferentes origens e distintas ramificações, optamos por dar 

maior ênfase ao que comumente se conhece como “Candomblé 

de raiz Ketu”. Evidentemente comentaremos sobre temas 

atinentes às demais raízes culturais do Candomblé, mas as 
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balizas norteadoras da presente reflexão nos encaminharam para 

essa linhagem específica, tanto por ser a mais difundida no 

Brasil contemporâneo, quanto por ter sido mais amplamente 

documentada e estudada no âmbito acadêmico, permitindo 

melhor embasamento teórico e conceitual.  

A análise ora apresentada se mostra relevante, na medida 

em que as leituras realizadas em bancos de teses, dissertações e 

artigos científicos evidenciam certo silêncio sobre a abordagem 

da dispersão territorial do Candomblé e as implicações desse 

fenômeno na manutenção das tradições religiosas afro-

brasileiras. É nosso desejo contribuir com o debate sobre as 

territorialidades do Candomblé no Brasil a partir de um olhar 

acadêmico, complementado pela vivência dos autores, que são 

sacerdotes (babalorixás) engajados na perpetuação da fé nos 

Orixás.  

 

A incorporação do candomblé rural ao tecido urbano na 

década de 1950 

 

Na década de 1950, quando o processo de urbanização do 

Brasil avançou, profundas modificações passaram a ocorrer no 

cotidiano dos terreiros. Até esse período, as áreas que as 

comunidades de axé ocupavam eram predominantemente rurais 

ou periurbanas1, o que lhes assegurava certa discrição e 

camuflagem, pois a repressão religiosa era muito violenta nas 

cidades brasileiras.  

Além dos problemas com a polícia, os religiosos 

enfrentavam ainda preconceitos graves, como o racismo, a 

                                                           
1 Áreas limítrofes entre o meio rural e o meio urbano.  
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discriminação de gênero, de orientação de gênero e a exclusão 

por serem predominantemente pobres. Esse cenário de ameaças 

fazia parte do dia-a-dia dos candomblecistas e umbandistas da 

época, que muitas vezes amargavam perdas materiais e morais 

gravíssimas devido às perseguições que sofriam. A intolerância 

religiosa promovida pelo Estado foi oficialmente revogada pelo 

Decreto Lei nº. 1.202, de 8 de abril de 1939, assinado por 

Getúlio Vargas, então Presidente da República. Tal fato se deu 

após atuação decisiva de alguns sacerdotes e algumas 

sacerdotisas, entre elas Mãe Simplícia (Casa de Oxumarê, 

Salvador).  

No Art. 39 do Decreto Lei 1.202/39, que dispunha sobre a 

administração dos Estados e dos municípios da Federação, lê-se 

no inciso III que os Estados e municípios brasileiros ficaram 

vedados de “Estabelecer, subvencionar ou embargar o exercício 

de cultos religiosos”. Entretanto, segundo o documento Casa de 

Osumàrè: 

Aos africanos e afrodescendentes ficou assegurado o 

direito à liberdade de professarem sua fé. Mas, 

infelizmente, não foi bem assim. A repressão e 

intolerância ao candomblé, em verdade, havia se 

organizado. Para realizar as cerimônias religiosas, os 

terreiros precisavam pedir autorização e requerer um 

alvará de funcionamento na Delegacia de Jogos e 

Costumes, pagando taxas impostas para expedição 

deste documento. O alvará de nada adiantava, não 

oferecia nenhum tipo de proteção, os terreiros 

continuaram a ser invadidos pela polícia que se 

tornava cada vez mais violenta. Os praticantes do 

candomblé continuaram a receber ordem de prisão, 

sofriam as mais diversas formas de intimidação, a 
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citar como exemplo: autuados eram obrigados a 

carregar os seus atabaques na cabeça e caminhar até 

a delegacia (Casa de Osumàrè: (sd, p.36-37).  

Foi somente com as liberdades individuais e coletivas 

asseguradas pela Constituição Federal de 1988 que, de fato, o 

Estado brasileiro assumiu uma postura mais respeitosa para com 

as comunidades tradicionais de terreiros. Entretanto, tem-se 

registro na literatura de atuação truculenta da polícia até tempos 

muito recentes e se levarmos em consideração o todo social, o 

preconceito com as religiões de matrizes afro-brasileiras ainda é 

muito substancial e as comunidades de axé se veem ameaçadas 

por movimentos eugenistas presentes no imaginário coletivo 

brasileiro.  

Em termos demográficos, estamos falando de duas 

mudanças muito significativas na geografia brasileira: o 

aumento substancial do êxodo rural e a concentração 

populacional (via migração) nas grandes cidades do Sudeste 

Brasileiro entre os anos 1950 e 1980.  

Em sentido lato, o êxodo rural clássico se caracteriza pela 

migração campo-cidade, na desterritorialização da população 

rural com consequente ampliação da população urbana 

(GEORGE, 1980). Podemos ainda identificar muitos elementos 

definidores do êxodo rural, pois na medida em que as famílias 

migram do campo para a cidade, levam consigo toda uma carga 

emocional, cultural, de tradições, saberes e fazeres que, aos 

poucos, foram incorporadas à vida na cidade.  

Não se pode desconsiderar também, que a busca por mair 

escolarização e acesso aos cursos de graduação também 

contribuiu para o êxodo rural, pois na medida em que se buscava 

e se obtinha mais acesso ao conhecimento formal, também era 
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necessário ampliar o campo de busca, sendo que foi nos grandes 

e médios centros urbanos que essa população foi, aos poucos, se 

estabelecendo e tendo mais oportunidades de ingresso nas 

escolas.  

Porém, nos grandes centros urbanos ou nas cidades de 

industrialização mais dinâmica, as famílias vindas do campo 

foram gradativamente absorvidas como mão-de-obra dos setores 

industrial e comercial, convertendo milhares de outrora 

camponeses em força de trabalho operária. Nessa época, a vida, 

que já era difícil, tornou-se ainda mais dura, forçando grandes 

contingentes humanos a se concentrarem em bairros pobres de 

periferias, sem infraestrutura e sem serviços básicos de 

atendimento às suas necessidades (SOUZA, 2016). 

As áreas rurais ou periurbanas, onde antes se encontravam 

os terreiros, foram rapidamente ocupadas pela população 

migrante, o que afugentou muitas comunidades de axé para 

outros recantos mais isolados. Em alguns casos as chácaras 

ocupadas pelos povos tradicionais de matriz africana foram 

reduzidas em tamanho para abrigar os novos moradores 

migrantes e, houve ainda, processos de absorção precária de 

alguns terreiros pelo novo tecido urbano que se formava na 

periferia.  

Na figura 1, como exemplo do processo descrito, vê-se o 

que ocorreu com o Tereiro do Bogun, em Salvador. Pode-se 

observar que a expansão urbana produziu a expropriação de 

cerca de 90% da área original pertencente à uma das mais 

relevantes comunidades tradicionais de matriz Jeji do Brasil.  
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Nos Candomblés mais antigos, ouve-se muito falar nas 

narrativas de processos de desterritorialização das comunidades 

religiosas, que eram forçadas a mudarem de endereço de tempos 

em tempo, como estratégia de sobrevivência do grupo. Nesse 

sentido, a desterritorialização e reterritorialização era visto como 

uma necessidade, como fato inevitável2.  

Por sua vez, a migração entre as regiões mais pobres e 

mais ricas do Brasil também geraram mudanças no Candomblé 

brasileiro. Muitos religiosos detentores de muito conhecimento 

sacerdotal, se viram envoltos nos processos migratórios dos 

anos 1950-1980, quando suas famílias saíram do Nordeste e 

migraram para o Sudeste, sobretudo para as regiões 

metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso fez com 

que grandes egbés3 passassem a ter casas descendentes fora dos 

lugares tradicionais do culto aos Orixás, deslocando para o 

Sudeste, muitas tradições religiosas do Recôncavo Baiano. 

A título de exemplos, podemos citar diversas Iyalorisás que 

deixaram o Recôncavo Baiano para se estabelecer em grandes 

centros: Iyá Nitinha, in memorian (Casa Branca); Beatriz 

Moreira Costa, conhecida como Beata de Yemonja, in 

memorian, (Aleketu) e a Iyalorisá Ana de Ogun. Essas grandes 

                                                           
2 A desterritorialização é o processo no qual os detentores de um determinado 

território o abandona, quer por forças externas que se impõem ao grupo, quer 

por forças internas que levam ao desapego dos sujeitos com o espaço. Por 

reterritorialização, entende-se ser o processo de reassentamento do grupo em 

novo território, o que pode resultar na necessidade de adaptação aos grupos 

sociais pré-existentes e ao entorno natural. Não raras são as situações em que 

a des-re-territorializaçã se dá de forma conflituosa, com perdas materiais e 

humanas no decurso do processo (PORTUGUEZ, 2015).  
3 Egbé: Família religiosa formada por adeptos vinculados a um determinado 

templo, sob os cuidados de uma liderança sacerdotal (Babalorisá ou uma 

Yalorisá).  



Meu povo de fé 

21 
 

sacerdotisas são exemplos de resistência negra nas capitais 

brasileiras, sendo que as duas primeiras se estabeleceram no Rio 

de Janeiro e a última em Taboão da Serra (SP). 

Alguns resultados desses dois processos de des-rre-

territorialização relatados por depoentes ou descritos na 

literatura analisada foram: 

a) Desaparecimento de alguns terreiros, pois a chegada de 

pessoas desabituadas com os cultos e forma de viver dos 

povos tradicionais, gerou conflitos e perseguições que 

resultaram no banimento de muitos sacerdotes e 

seguidores dos “novos bairros”. 

b) Deslocamento de terreiros para áreas desinteressantes 

para a lógica vigente de expansão urbana: terras 

insalubres, encostas íngremes, locais bem mais distantes, 

entre outros exemplos.  

c) Desaparecimento das áreas verdes, de cultivo e de 

pequenas criações, nas quais os insumos básicos para a 

vida no terreiro eram produzidos. Aos poucos, os povos 

tradicionais foram se modificando e a íntima relação dos 

sujeitos com seu entorno por meio da produção na terra, 

foi trocada pelo consumo em mercados citadinos, ondes 

os insumos outrora plantados, agora passavam aos 

poucos a serem comprados. 

d) Migração de famílias de cidades do interior para as 

capitais e de regiões economicamente menos dinâmicas 

para o Sudeste. Esse movimento fez com que muitos 

iniciados levassem o Candomblé consigo para as novas 

cidades onde suas famílias iam morar. Nesse sentido, a 

migração em busca de melhores condições de trabalho 

gerou uma forte dispersão territorial do Candomblé pelo 

Brasil. 
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e) Fuga de sacerdotes de locais onde a perseguição política 

e policial se mostrava muito forte, em direção a espaços 

mais tolerantes. Muitos sacerdotes não queriam sofrer as 

perseguições que ocorreram, por exemplo, em 1912 em 

Maceió, onde se deu um grave evento que passou para a 

história com o nome de “o quebra de Xangô”. Devido a 

questões políticas, dezenas de terreiros foram invadidos, 

vandalizados e incendiados e os seus sacerdotes e 

sacerdotisas foram banidos(as) para outras cidades 

(RAFAEL, 2012).  

f) Muitos nordestinos, nortistas e migrantes de outros 

Estados do Brasil, conheceram o Candomblé nos grandes 

centros urbanos do Sudeste brasileiro. Alguns 

retornaram para sua terra natal ou se deslocaram para 

outras cidades, levando consigo as tradições da religião 

dos Orixás, fazendo surgir muitos terreiros de 

Candomblés em recantos do Brasil onde ele ainda não 

era conhecido. Trata-se, então, de um fluxo de retorno 

aos territórios de origem, ou ainda de fluxos migratórios 

após a conversão no Sudeste, dispersando o Candomblé 

para outras regiões do país.  

 

A des-re-territorialização: o candomblé fora da raiz 

 

Com o processo migratório, os devotos portadores de 

conhecimentos sacerdotais iniciaram novos Candomblés nas 

terras de destino. Entretanto, isso gerou resultados interessantes, 

pois uma vez se vendo longe de suas casas matrizes, os novos 

sacerdotes procuraram se adaptar ao contexto geográfico, 

político e social de suas novas cidades. Não foi possível, em 
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muitos casos, manter as tradições das casas matrizes por muito 

tempo, o que produziu diferenças significativas entre o as 

práticas ritualísticas das casas matrizes da Bahia, com as casas 

filiais de outras terras.  

A distância é um fator importante a ser considerado, ainda 

mais que, naquela época, os meios de comunicação eram bem 

mais precários, a telefonia era cara e restrita e o contato entre os 

sacerdotes das casas matrizes e os das casas descendentes se 

davam de forma ocasional e fragmentada, ainda que muitos 

terreiros tenham conseguido manter em boa parte, as tradições 

em sua originalidade. 

Não se pode esquecer que a ritualística do Candomblé não 

se dá unicamente a partir de uma comunicação direta em língua 

portuguesa. Fragmentos lexicais de dialetos africanos são 

utilizados cotidianamente nos terreiros, gerando todo um código 

específico de comunicação e sistematiuzação dos ritos e mitos 

africanos resignificados no Brasil. O afastamento dos núcleos 

matrizes fez com que o linguajar dos terreiros, suas cantigas, 

suas rezas e musicalidade, sofresse mudanças, criando e 

recriando vocábulos, resignificando expressões e agregando 

sotaques regionais, de forma que no Brasil se viu uma ampla 

profusão de diferentes formas de comunicação em neoyorubá, 

neogege e neobanto.  

Em outras palavras, estamos a dizer que as tradições 

religiosas afro-brasileiras são transmitidas de forma 

predominantemente oral e não unicamente em língua 

portuguesa. Dessa maneira, aprende-se com os mais velhos, com 

os mais experientes e com os sacerdotes dos terreiros. Até bem 

recentemente, haviam poucos registros escritos, gravações, 

acervos fotográficos e fontes documentais que permitissem o 

referenciamento das práticas ritualísticas. Dessa maneira, a 
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linguagem e a forma de transmissão foram, aos poucos, se 

tornando individualizadas em cada recorte regional, de forma 

que cada sacerdote adotou para si e para os seus seguidores, uma 

didática própria para perpetuar conhecimentos. Partimos então 

de nossa hipótese, segundo a qual abriu-se assim, nos terreiros 

fora da sede, uma série de possibilidades de transformação das 

tradições do culto aos Orixás.  

Há de se considerar também que dentro das práticas do 

Candomblé como religião com identidade própria, existe uma 

grande diversidade de cultos e costumes. Em outras palavras, 

apesar de o Candomblé ser uma religião que comporta práticas 

próprias de diferentes nações (entre elas a de ketu), há uma 

multiplicidade de famílias de axé, de forma que cada casa matriz 

traz consigo costumes peculiares atinentes à sua particular 

ancestralidade.  

Embora as casas matrizes sejam os modelos para as 

famílias de axé, também nas casas descendentes pode-se 

observar a existência de práticas diferenciadas de uma para 

outra, em função dos mesmos motivos já elencados. 

Os novos Candomblés foram, então, ganhando 

singularidade, identidade regional e lógicas locais de 

funcionamento, motivo pelo qual se vê práticas distintas 

(embora semelhantes) entre os cultos paulistas, mineiros, 

cariocas, baianos e outros. Em outras palavras, o afastamento 

produziu a descentralização das autoridades sacerdotais e a 

modificação de alguns ritos, o que pode ser tomado, com 

alguma cautela, como ruptura parcial do Candomblé sudestino 

com o modelo clássico baiano.  

Ousamos dizer, por analogia, que assim ocorre como em 

qualquer outra religião: a essência da religião como um todo é a 
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mesma, porém, a forma de se conduzir, bem como a necessidade 

de (re)adaptação de cada comunidade templária torna o culto em 

seus aspectos visuais um pouco diferente de uma casa para 

outra, porém, convergente quanto ao objeto principal (o 

sagrado). 

Na década de 1980, o Candomblé carioca já se firmava e 

caminhava com suas próprias pernas, com alguns axés se 

tornando referências nacionais para o chamado povo-de-santo, o 

que criou certa rivalidade e desvimculação com as práticas 

tradicionais baianas. Fato semelhante ocorreu em São Paulo e 

outros centros metropolitanos. As novas centralidades, que 

permanecem até os dias atuais, passaram a ocorrer também em 

outras cidades, inclusive de pequeno porte. Sobre isso, ouvimos 

de uma yalorixá de uma antiga casa de axé da Bahia: 

A laranja que caiu da laranjeira virou mexerica. 

Virou outra coisa, não quis mais ser laranja e nem 

virar laranjeira. Virou outra coisa. Aqui no axé 

fazemos as coisas que aprendemos com as nossas 

mães mais antigas, mas agora, tá tudo mudado. Cada 

um faz o que quer. Eu sou velha demais para 

aprender esse Candomblé novo. Na minha época 

tinha as cantigas certas de cada santo. Agora eles 

inventaram um monte de cantigas que eu nem sei 

responder. Tem muita coisa inventada pra ficar 

bonito, mas santo gosta é da tradição (Yalorixá M. 

M., Nazaré das Farinhas, BA).  

Entretanto, se por um lado existiu um movimento de 

independência dos Candomblés sudestinos do nordestino, há 

ainda, em todo o Brasil, um entendimento coletivo de que toda 

casa descende de outra mais antiga, de forma que não se pode 

existir por si só. Isso remete, toda e qualquer casa, a uma raiz 
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mais antiga, a um axé criado há décadas e décadas em lugares 

como São Luiz (MA), Salvador (BA), Cachoeira (BA), Itaparica 

(BA) e outras cidades do recôncavo baiano.  

O senhor só pode dar aquilo que recebeu de um mais 

velho, entende? É o pai ou a mãe que planta o axé 

do filho que abre uma casa, então ele deve 

obediência ao barracão de onde ele veio, entende? 

Ele só pode fazer pelos outros aquilo que já foi feito 

por ele. Então não existe esse negócio de inventar. 

Quem inventa mão tem axé e não transmite o axé. 

Transmite maluquice. Você tem que fazer o que 

você aprendeu com seu pai ou sua mãe. Então todo 

terreiro é a ponta de um ramo da árvore e a base tá lá 

na raiz, na casa mais antiga que deu origem a todas. 

Se o pai-de-santo não entende isso ele não faz 

Candomblé, faz é besteira e estraga o axé da 

religião, entende? (Babalorixá M. A., Rio de 

Janeiro). 

Não se pode desprezar que há uma certa resistência por 

parte de alguns antigos sacerdotes em relação a alguns 

sacerdotes contemporâneos, que não raramente são intitulados 

de “modernos”. Conforme já salientado, o Candomblé é uma 

religião tradicional (com transmissão de conhecimentos orais), 

porém não é imutável, principalmente levando-se em conta o 

dinamismo cultural do tempo presente e o perfil social dos 

atuais frequentadores.  

Consideramos que a modernidade, quando criticada por 

alguns, revela também uma forma de resistência e receio da 

desconfiguração da religião. Por outro lado, muitas adaptações 

visam justamente a inclusão de novos grupos no seio do 
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Candomblé, até mesmo para que haja a perpetuação dos cultos 

tradicionais. 

 

O urbano, o mercado tecnificado e as ressignificações do 

sagrado 

 

O mercado é lócus de alta sacralidade para os povos 

africanos. É local de interesse espiritual e nas narrativas da fé, 

sempre aparecem como a morada do Orixá Exu, que o tem como 

seu território. Estamos falando do mercado tradicional, sem a 

mediação direta do capital financeiro. Estamos falando do 

mercado de rua, das feiras, dos ambulantes concentrados em 

recantos das cidades, onde a comunidade vende, compra, troca, 

encomenda e consome os mais variados produtos artesanais e 

produzidos na terra.  

Nos tempos do Candomblé rural, os mercados eram 

importantes para suprir os terreiros com as coisas que não eram 

produzidas em seu interior, como tecidos, alguns móveis e 

utensílios domésticos. Era comum as comunidades terem seus 

pequenos cultivos, suas matas sagradas, de onde retiravam as 

ervas rituais, além de possuírem pequenas criações de aves e 

“bichos de vizinhança” (cabritos, porcos, carneiros, cavalos e 

gado). Do entorno dos terreiros também coletava-se lenha e 

água. Era uma vida dura, simples, mas que guardava forte 

relação do ser humano com a natureza provedora 

(PORTUGUEZ, 2015). 

Com o processo de urbanização, os terreiros passaram a 

não poder mais contar com os espaços amplos e de livre acesso, 

onde os cultivos, coletas e criações se processavam. O trabalho 

mediava a relação dos sujeitos com o sagrado e com a natureza. 
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Mas a urbanização rompeu com tal tradição, pois o 

encurtamento dos territórios tornou as comunidades cada vez 

mais dependentes do mercado urbano.  

O que antes era produzido coletivamente passou a ser 

comprado e o trabalho na terra e na natureza passou a ser 

substituído pela mercantilização de praticamente tudo que se 

consome nos terreiros. Portanto, ao falar do mercado, devemos 

diferenciar muito bem o mercado tradicional do mercado 

urbano. O primeiro é fortemente marcado por culturalidades 

tradicionais, enquanto o segundo é fortemente tecnificado e 

mediado por regras capitalistas globalizadas.  

Aos poucos, as casas de axé, que viviam em um sistema 

comunitário de produção e consumo e possuíam baixo grau de 

tecnificação urbana, passaram a ter que se sustentar na lógica 

própria das cidades em expansão. O Candomblé, entretanto, se 

adaptou. Em geral, as casas passaram a transferir os custos de 

funcionamento e manutenção para seus adeptos e empreender 

ações para fidelização de clientela, sendo essa a única forma de 

se manterem de portas abertas.  

Com o passar do tempo, as casas de axé passaram a ter 

dois tipos de adeptos: o cliente e o filho ou filha-de-santo. A 

percepção de que o terreiro tem um serviço espiritual a prestar e 

que isso gera a necessidade de uma compensação financeira, 

difere do conceito clássico de caridade desinteressada de outras 

religiões, embora as casas de axé também façam muita caridade. 

As bases dessa prática encontram-se na própria cultura religiosa 

dos africanos que deram origem ao Candomblé. Pagar um preço 

justo e acessível pelo jogo de búzios, pelos atendimentos, pelos 

trabalhos diversos, e outros, sempre fez parte da cultura 

candomblecista e era meio de vida para comunidades excluídas, 
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que dependiam de seus conhecimentos espirituais para 

sobreviver (MARTINS, 2012). 

Entretanto, não podemos negar que a mercantilização foi 

potencializada pelo mercado urbano, transformando algumas 

casas em símbolos de status para seus adeptos, onde as práticas 

religiosas foram fortemente contaminadas pela lógica capitalista, 

o que as converteu em verdadeiras empresas.  

Nos últimos 30 anos o comércio urbano passou a oferecer 

produtos especializados para os terreiros, muitos importados de 

África, incentivando as cirandas financeiras locais. Em cidades 

maiores, gradativamente, o mercado especializado criou 

artificialmente novas necessidades de consumo que foram 

rapidamente incorporadas às práticas de terreiros, incentivando 

o surgimento de ritos diferentes dos praticados tradicionalmente 

nas casas matrizes.  

Enquanto em muitas casas antigas as paramentas 

utilizadas pelos Orisás são artesanalmente confeccionadas em 

latão, em áreas mais densamente tecnificadas se percebe a 

industrialização desses utensílios, que são ofertados com estilos, 

materiais, preços e modelos muito diferenciados. Cria-se, então, 

os modismo regionais, de forma que a vestimenta sagrada que se 

torna moda em um Estado brasileiro, não será adotada em outros 

recantos, onde os modismos são outros. Nesse sentido, podemos 

dizer que o mercado regional gera impactos importantes sobre a 

identidade do culto praticado em sua área de abrangência.  

A mesma lógica de modismos se aplica ao vestuário 

sagrado. Há locais onde os Orixás são trajados de modo mais 

simples, são vestidos com tecidos baratos costurados nos 

próprios terreiros. Entretanto, nas grandes cidades do Sudeste 
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brasileiro existem estilistas de grande renome, que cobram 

valores elevadíssimos por suas luxuosas criações. 

Na década de 1990, a moda ditava que os richilieaus 

bordados deveriam ser utilizados na confecção de roupas, 

sobretudo dos iniciados mais antigos. Na primeira década desse 

século o richilieau se banalizou, sendo utilizado até mesmo por 

não-iniciados. Gradativamente, os tecidos e roupas africanas se 

tornaram mais populares e desejados e ainda hoje as peças 

importadas de África dominem boa parte do mercado4. Porém 

um novo modismo emerge, sobretudo no Rio de Janeiro: o uso 

de peças confeccionadas a partir da junção de aviamentos e 

entremeios.  

Em outras palavras, a modernidade urbana de alguns 

centros metropolitanos pode gerar diferenciações ritualísticas e 

estilísticas, que tornam o Candomblé um amplo mosaico de 

aparências regionais e locais.  

 

A década de 1990 e o mito da reafricanização. 

 

Os anos 1990 foram marcados pela emergência do neo-

africanismo religioso no brasil. É necessário compreender que o 

Candomblé não é uma religião africana, mas sim afro-brasileira. 

Trata-se de uma sintetização de ritos e mitos africanos, que em 

terras brasileiras foram sistematizados em formato litúrgico 

                                                           
4 Algumas peças são de fato importadas de África, mas muitas são, na 

realidade, produzidas na China e em países do Índico asiático, onde a 

estamparia africana foi apropriada pela indústria têxtil regional. Essas peças 

são vendidas como se fossem africanas e, por vezes, passam por países como 

Benin, Sudão, Togo, Gana, Angola e Nigéria antes de chegarem ao Brasil.  
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próprio e seus fundamentos mais profundos foram 

resignificados e adaptados à realidade do tempo vivido pelos 

primeiros sacerdotes, assim como aos lugares onde foram 

fundados os primeiros Candomblés (PRANDI, 2001). Tal 

construção identitária da religiosidade africana em terras 

brasileiras se deu por meio de grande esforço adaptativo para 

que a essência da fé pudesse ser mantida e propagada pelos 

escravizados e seus descendentes.  

Hoje, mais que nunca, o Candomblé é brasileiro em toda 

sua essência. Os terreiros representam espaços de resistência 

cultural, de militância política de comunidades de axé e lugares 

repletos de simbolismos de uma cultura genuinamente afro-

btasileira. Nessa perspectiva, concordando com Prandi (23011), 

não há sentido em tratar o Candomblé como mera reprodução, 

no Brasil, de práticas religiosas genuinamente africanas.  

A África que existe no Candomblé também é uma 

ressignificação do velho continente. É uma África sentida, 

emocional, identificada com as histórias aprendidas com os 

religiosos do passado, o que de forma alguma lhe furta 

importância. Essa África sentida e imaginada é real desde o 

ponto de vista do imaginário coletivo. É rica, densa, repleta de 

desafios, dores, prazeres e promessas. É uma África amada e, 

por isso mesmo, verdadeira.  

O fato é que essa sutileza quase poética da afro-brasilidade 

do Candomblé vem sendo fortemente atacada por um 

movimento de reafricanização dos ritos afro-brasileiros. A 

década de 1990 marcou, na história do Candomblé brasileiro, 

dois movimentos importantes: o primeiro se refere à 

proliferação dos templos e o segundo, a busca de uma 

identidade cultural, ainda hoje desejada e discutida. Os 
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principais movimentos desse momento histórico serão descritos 

na sequência.  

Como já dito anteriormente, após a promulgação da 

Constituição de 1988, verificou-se forte redução das repressões 

policiais, políticas e institucionais que eram comuns no Brasil 

até meados da década de 19805. Sabemos que ainda hoje 

existam aqui e ali, em todo Brasil, algumas ditas autoridades que 

se julgam no dever de controlar as práticas religiosas afro-

brasileiras. Mas deve-se dizer que não se trata mais de uma ação 

do Estado pautada no princípio da legalidade, mas sim de ações 

individuais de agentes públicos pouco esclarecidos ou mesmo 

mal-intencionados, que usam o poder público para agir em nome 

de suas próprias convicções.  

Na década de 1990, o Brasil alcançou níveis mais 

equilibrados de crescimento econômico e o sucesso do Plano 

Real ajudou muitos jovens sacerdotes a sonharem com suas 

próprias casas de axé. O que até então era caro, inviável e 

inacreditável, passou a ser visto como objetivos de vida de 

muitos novos babalorisás e yalorisás, sobretudo no Sudeste 

brasileiro, onde a religião apresentou superlativo crescimento.  

Entre o início da década de 1990 e os primeiros anos da 

década 2000, ocorreu ainda a popularização do Ensino Superior 

                                                           
5 Embora a intolerância religiosa e a perseguição aos terreiros ainda existam 

no tempo presente, elas são diferentes do que ocorria no passado. Atualmente 

se fala em intolerância religiosa e não mais em ilegalidade formal. A 

perseguição era feita nas primeiras décadas do século XX pelo próprio 

Estado por meio de suas instituições. Atualmente, são movimentos religiosos 

radicais, sobretudo neopentecostais, que empreendem ações de maior 

impacto sobre os terreiros. O crime organizado também exerce papel 

degradador em terreiros e comunidades de matriz africana, sobretudo nos 

Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Eixo Goiânia-DF e 

outras regiões.  



Meu povo de fé 

33 
 

no Brasil, sobretudo com a expansão das faculdades 

particulares, que proliferaram e passaram a oferecer cursos dos 

mais diversos em todo o Brasil. O Governo Federal, 

contraditoriamente, criou uma série de incentivos para o 

ingresso de estudantes na rede privada, enquanto permitiu o 

sucateamento das universidades públicas. Mesmo assim, uma 

série de programas de intercâmbio foram criados e, por meio 

deles, alguns estudantes africanos vieram para o Brasil. 

Foi com a chegada de alguns africanos vindos de Benin e 

Nigéria que, inevitavelmente, o embate cultural teve início. O 

mesmo se pode dizer da presença de cubanos no Brasil, que 

geraram o mesmo efeito sobre a identidade das religiões de 

matriz afro-brasileira (MARTINS, 2012).  

Enquanto no Brasil o culto aos Orisás e entidades de 

Umbanda se tornou a expressão mais viva da fé afro-brasileira, 

em África Ocidental, tais manifestações são bem menos 

relevantes, pois lá o culto a Orumilá-Ifá é mais difundido. O 

culto aos Orixás é, nesse sentido, uma prática paralelizada e 

derivada do culto à Ifá.  

Os africanos que para cá vieram, reintroduziram no Brasil 

uma prática que já havia se perdido no tempo: a iniciação de 

babalawos, que são os sacerdotes guardiões dos segredos de Ifá. 

Nesse sentido, de um lado passamos a ter africanos e seguidores 

dos cultos ditos tradicionais yorubás e, de outros, uma massa de 

candomblecistas que mantinham com fé e amor, cultos 

resignificados às divindades africanas. O embate entre esses 

grupos, portanto, foi inevitável e vem ocorrendo até o tempo 

presente.  

De um lado, muitos sacerdotes de Ifá dizem que o 

Candomblé deturpou as crenças yorubás, reinventou as 
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divindades, distorceu a língua yorubá tradicional e criou uma 

ritualística totalmente estranha às tradições nigeriana e 

beninense. De outro lado, os candomblecistas se defendem, 

dizendo que sua fé é legítima, suas divindades são de origem 

africana, mas resignificadas pela cultura brasileira, o que não 

lhes desmerece em nada. O embate se fez posto. Com o passar 

dos anos, ocorrem algumas adequações: 

a) Muitos sacerdotes de Ifá, inclusive africanos, passaram a 

respeitar e o Candomblé como um traço da cultura 

brasileira e inclusive alguns reconhecem como válidas as 

iniciações realizadas no Brasil; 

b) Muitos sacerdotes de Ifá viram no Candomblé, um nicho 

de mercado para a difusão de produtos trazidos de África 

para comercialização no Brasil: roupas tradicionais, 

utensílios religiosos, produtos de uso ritualístico, arte em 

madeira, magias, medicamentos, assentamentos diversos, 

frutos sagrados (obis, orogbòs e outros), favas sagradas, 

entre muitos outros exemplos. Nesse sentido, muitos 

babalorixás e yalorixás argumentam que o uso de 

elementos genuinamente africanos dão mais força e 

credibilidade aos seus rituais. Por outro lado, não 

podemos de forma alguma ignorar que muitos sacerdotes 

brasileiros são ludibriados pelo discurso da originalidade 

das práticas caso sejam feitas com produtos vindos de 

África.  

c) Muitos Candomblecistas passaram a ver os babalawos 

como aliados, com os quais se faz amizade e inclusive 

cooperam em rituais diversos. Mesmo permanecendo no 

seio do Candomblé, é crescente o número de babalorisás 

e yalorisás que realizam rituais nos cultos tradicionais 
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nigerianos, como o Isefá e o Itefá6.  Nas festas de 

Candomblé, se vêm frequentemente sacerdotes de Ifá e 

seus seguidores prestigiando os festejos que, mesmo 

sendo diferentes dos seus, são vistos como práticas 

dignas e respeitáveis.  

d) O radicalismo também existe e foi na década de 1990 

que ele nasceu. Há alguns praticantes do Candomblé 

que, por não compreenderem que sua religião é algo 

diferente do Culto a Ifá, fazem críticas superficiais e 

desprovidas de profundidade. O mesmo ocorre em 

relação aos ataques que alguns babalawos realizam em 

relação ao Candomblé, acusando-o de ser uma aberração 

que deturpa as verdadeiras tradições africanas. 

Felizmente, os movimentos radicais são raros e pouco 

escutados Brasil afora.  

A reafricanização é um mito e está intimamente 

relacionada ao também mito da purificação cultural. Na lógica 

dos que buscam uma reaproximação litúrgica com África, é 

interessante e benéfico levar o Candomblé para mais próximo da 

religiosidade original dos ancestrais da religião.  

Em tempos de tanta intolerância religioisa, consideramos 

desnecessárias essas discussões vazias, cujos propósitos se 

mostram sem efeito positivo. Debater sobre quem estaria com a 

razão só faz criar um subpreconceito desnecessário e sem 

benefício algum para os religiosos de deferentes denominações.  

A busca das origens tem levado muitos sacerdotes para 

África. Viajam em busca dos conhecimentos esquecidos ou 

perdidos. Alguns chegam a passar por iniciações em solo 

africano, o que supostamente lhes atribui algum status. 

                                                           
6 Iniciações no culto de Ifá.  
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Entretanto, são frequentes os relatos decepcionados, nos quais se 

escuta falar muito bem das belezas de África, de seu exotismo, 

das diferenças culturais, mas também se ouve falar muito mal 

dos aspectos religiosos vistos naquele continente. Não há mais 

identificação linear. Viaja-se em busca das origens, em busca de 

um reencontro com o que foi trazido de lá para cá, mas o vazio 

deixado ao longo do tempo nos ritos introduzidos no Brasil foi 

preenchido por uma densidade cultural que só existe aqui, mas 

não em África. Talvez por isso muitos não encontram o que 

foram buscar e, para outros, o encontro com esse algo se dá de 

forma incompleta, fragmentada, parcial e financeiramente cara.  

Há que se lembrar que a reafricanização implica na 

desbrasileirização de uma religião que é de fato brasileira. Esse 

movimento não é simples e nem tem como o ser.  

Um dos movimentos mais alardeados nesse sentido foi 

dado por Mãe Stela de Oxossi, Yalorisá do Àse Opo Afonjá, um 

dos mais antigos do Brasil, localizado em Salvador. Quando a 

Yalorisá teve publicitado seu emblemático manifesto contra o 

sincretismo afro-católico, ela gerou grande comoção entre os 

povos de terreiros. Sobre esse tema é bom esclarecer: 

a) O sincretismo é comum a todas as religiões. Portanto, a 

busca da pureza cultural é um mito ingênuo. Embora ele 

exista como fato em todas as práticas religiosas do 

mundo e em todos os tempos históricos, entre as décadas 

de 1980 e 1990 ele passou a ser visto como algo 

negativo, como um processo de perda de identidade e de 

falta de fé, sobretudo no Brasil, onde o sincretismo afro-

euro-indígena deu origem a diferentes religiosidades, 

como a Umbanda, a Jurema Sagrada, o Terecô e outras 

manifestações. 
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b) O sincretismo, enquanto conceito acadêmico, se 

desgastou e passou a ser banalizado em discursos frágeis 

de defensores da chamada “fé pura”.  

c) O sincretismo gerou no Brasil, fenômenos de 

multireligiosidade e de fé verdadeira. Acreditamos ser 

absolutamente legítimo a um candomblecista ter fé em 

seus orixás e, ao mesmo tempo, louvar seu santo 

Católico de devoção. Para Prandi (2011) e Portuguez 

(2015), o discurso da fidelidade de fé a uma única 

religião é, antes de tudo, um discurso da dominação 

cristã colonial, que ainda se mostra forte nos dias atuais.  

d) . O mito da dessincretização pós anos 1990 vem 

ganhando força entre muitos adeptos do Candomblé. 

Entretanto, essa busca se dá de forma desavisada, pois 

muitos sacerdotes se equivocam ao pensar que o 

sincretismo com a fé católica torna o Candomblé impuro 

e a reaproximação com África o purifica. Em verdade, o 

que se vê é a troca de um referencial religioso sincrético 

por outro. Remove-se traços da fé cristã, insere-se traços 

de cultos africanos atuais e, no final das contas, o 

sincretismo continua.  

e) O Candomblé é, por definição, uma religião sincrética. 

Portuguez (2015) lembrou que foi no seio angustiante 

das senzalas que sacerdotes de diferentes cultos 

conviveram, compartilharam fazeres e saberes e 

possibilitaram a sistematização de um culto único a 

orixás, que em África, são cultuados em regiões 

diferentes.  

f) O sincretismo já existia em África. Não podemos 

esquecer, por exemplo, os movimentos migratórios entre 

povos dentro do território Yorubá, o que fez com que as 

práticas típicas de uma localidade fossem levadas e 
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territorializadas em outras. O mapa que segue mostra 

como as migrações influenciaram a dispersão de 

tradições entre grupos diferentes dentro da própria região 

Yorubá: 

 

 

 

 

Mas o que seria de fato a reafricanização e qual a 

reafricanização que de fato temos? Trata-se de tema importante 

e incluso. Seriam os modismos consumistas pós década de 1990 

que ditando as toadas da reafricanização? Que se tem visto é que 

ela se dá no plano da aparência externa, na medida em que 

ocorre a adoção de vestuários, objetos ritualísticos, produtos de 

arte e decoração, peças para compor assentamentos, enfim, por 

meio da aquisição do que em Antropologia chamamos de 

externalidades culturais. Compra-se muito para mudar a 
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aparência, sem, no entanto, adentrar à essência mítico-

ritualística. 

Tais externalidades são cada dia mais evidentes: consome-

se mais de África, veste-se nos Candomblés como os africanos 

se vestem, proliferam aqui e ali as iniciações de babalorixás e 

Yalorixás em cultos africanos com sacerdotes daquele 

continente, usamos mais termos de línguas que não conhecemos, 

enfim... Tudo isso nos torna mais o que? Mais fiéis às origens 

do Candomblé ou mais colonizados pela mercantilização da fé?  

São questões que precisam vir ao debate. De toda sorte, 

esse nosso tempo presente mudou bastante o Candomblé no 

Nordeste e nos recantos de sua dispersão, de forma que 

necessitamos de referenciais mais amplos para compreender 

suas dinâmicas mais atuais. 

Como foi dito, a década de 1990 trouxe para o Candomblé 

um outro parâmetro de fé religiosa africana com o qual os 

candomblecistas podiam se comparar, identificar-se, querer 

imitar, ou mesmo rechaçar. Entretanto, não podemos negar que 

nesse período ocorreu na sociedade brasileira um movimento 

importante de valorização da raça negra, dos ideais de 

diversidade racial e de igualdade de direitos. Tais movimentos 

marcaram os anos 2000 e seguem até o ano atual (2018), sendo 

necessário reposicionar alguns referenciais de análise.  
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Anos 2000: entre a ciberespaço e os territórios da tradição. 

 

Em relação ao tempo presente, que é complexo e 

muiltifacetado, trataremos apenas de dois aspectos: a 

ciberterritorialização do Candomblé, fruto da popularização da 

internet e o retorno de parte dele às tradições baianas. Ambos os 

processos ocorrem de forma temporalmente simultânea, mas 

espacialmente desigual, pois atingem de formas distintas os 

terreiros de todo o Brasil.  

Os anos 2000-2018 foram marcados (para o Candomblé) 

pela popularização da tecnologia, pela domesticação da internet 

e pela emergência da era das redes sociais. A internet trouxe a 

possibilidade de muitas pessoas poderem produzir conteúdos e 

disponibilizá-los em plataformas de acesso livre, o que gerou 

muitas controvérsias entre os candomblecistas. Até então, 

muitas coisas que eram secretas, guardadas pelos muros dos 

terreiros, passaram a ser expostas na forma de conteúdo, 

sobretudo, em redes sociais. Como decorrências desse processo, 

podemos destacar os seguintes aspectos: 

a) Muitos religiosos passaram a publicar textos, 

fotografias, vídeos, documentos internos das casas, 

opiniões e ensinamentos em sites e redes sociais, que 

tornou o acesso mais fácil e gratuito a muitos 

conhecimentos sobre o Candomblé, mas, infelizmente, 

há também muitas coisas consideradas erradas ou 

pouco fundamentadas. A internet se tornou lugar 

perigoso, onde se vê e se lê de tudo, dos mais belos 

ensinamentos, às postagens mais descabidas e 

desprezíveis.  



Meu povo de fé 

41 
 

b) Sites e redes sociais permitiram a 

exposição de grupos religiosos e fiéis, que sempre 

foram invizibilizados pelo preconceito religioso no 

Brasil. A possibilidade de se mostrar da forma como 

se é, trouxe para os candomblecistas a chance de 

desenvolver um trabalho pedagógico, de 

esclarecimento e de desconstrução do racismo 

religioso, que sempre existiu em nosso país.  

c) As redes sociais possibilitaram a 

mobilização dos candomblecistas para ações políticas 

de interesse dos religiosos. Marchas contra a 

intolerância religiosa foram agendadas pela internet, 

inclusive com possibilidade de atuação mais firme 

junto às autoridades públicas, em defesa da religião e 

dos religiosos. Sobre isso podemos citar dois 

exemplos: a grande mobilização nacional contra a 

intolerância religiosa empreendida pelo Axé Oxumarê 

(Salvador) em 2015 e a divulgação em tempo real do 

julgamento de um recurso para obtenção de direito de 

resposta loghrado pelas religiões de matriz africana 

contra uma grande rede de televisão, julgado pelo 

Tribunal Regional Federal de São Paulo. 

d) A internet se tornou um espaço de 

relações entre pessoas, entre templos e entre grupos de 

defesa das liberdades religiosas. Isso tem possibilitado 

a criação de páginas web de grupos de pesquisa, de 

projetos sociais, de ONGs, de movimentos culturais e 

outros. O espaço virtual encurta as distâncias 

estabelecidas pelo território físico, o que permite a 

articulação de pessoas e ideias em todo o país.  

e) É muito fácil produzir conteúdos 

publicáveis na atualidade. O mais simples dos 
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aparelhos multifuncionais de telefonia móvel permite a 

produção de fotografias, gravações, áudios e textos, o 

que torna cada integrante das redes sociais um 

produtor em potencial de conteúdos. Evidentemente 

isso nem sempre será benéfico, pois pode-se postar em 

perfis pessoais dados que não correspondam à verdade 

do que ocorre nas casas de Candomblé. Porém, caso 

bem utilizados, os dispositivos telefônicos portáteis 

(tabletes, telefones celulares, computadores de mão, 

etc.) se tornam aliados dos religiosos no sentido de 

possibilitarem a propagação de informações 

pertinentes, que elevam o conceito social sobre as 

práticas religiosas afro-brasileiras.  

f) As redes sociais criaram a possibilidade 

de os religiosos do Candomblé passarem, 

embrionariamente, a pensar em projetos de 

intervenção nas instâncias de poder. Tem-se visto, 

cada vez mais, mobilizações para se conseguir eleger 

representantes da religião para as câmaras dos 

vereadores e Câmaras Estaduais, o que é legítimo em 

um país complexo como o Brasil, onde as minorias 

religiosas são esquecidas pelas instituições públicas.  

g) A domesticação crescente da internet tem 

beneficiado o mercado. Tanto os religiosos de cidades 

menores puderam ter acesso a produtos de melhor 

qualidade, quanto os comerciantes puderam ampliar 

suas carteiras de clientela. Geralmente as compras pela 

internet são mais ágeis, baratas e os serviços de 

entrega são bem avaliados em quase todo o país.  

h) Por fim, foi possível ver na internet aquilo 

que se é no terreiro que se frequenta e aquilo que se 

faz nas casas mais antigas do país. Essa comparação 
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fez com que surgisse o desejo de pertencer de fato à 

seara identitárias das casas matriz, levando muitos 

sacerdotes a redescobrir suas origens. Alguns axés, 

como a Casa de Oxumarê, tem realizado o cadastro via 

internet para mapeamento das casas que descenderam 

do templo localizado em Salvador. Por um lado, isso 

legitima a afirmativa de descendência dos terreiros 

fora da sede e, por outro, possibilita a formação de 

redes de preservação dos traços identitários dos ritos 

daquele axé.  

E será justamente na seara de apropriação do ciberespaço 

que, por hipótese, a identidade brasileira do Candomblé tem se 

refeito e se valorizado. Os terreiros de Salvador, de onde a maior 

parte das casas de axé descenderam, puderam expor suas 

agendas e tradições de forma mais acessível em seus perfis e 

páginas web e, com isso, tem-se percebido um movimento de 

“retorno às origens baianas”, à semelhança do que já discutimos 

sobre a reafricanização.  

Nesse caso, porém, advogamos pela legitimidade do 

movimento de retorno às tradições antigas das casas-mães, pois 

não se trata de mera imitação cultural, mas sim da revalorização 

das raízes do Candomblé enquanto religião brasileira. As casas 

matrizes também se modernizaram nos últimos 70 anos, marco 

temporal de nossa análise. Entretanto, a modernização não 

resultou na perda das tradições, tanto que a maior parte delas foi 

tombada pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, sobretudo a partir da última década do 

século XX. O retorno das casas descendentes implica em certo 

espelhamento na identidade da casa-mãe, em seus ritos, formas 

de organização e valores. Esse espelhamento é sempre relativo, 
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pois as casas descendentes possuem liberdade para organizarem-

se a partir de suas possibilidades e potencialidades próprias.  

Desse modo, na atual fase do Candomblé brasileiro (2000-

2018) temos observado a recuperação das tradições perdidas 

pela dispersão já descrita. Tudo que a distância física separou 

por décadas, a internet tem aproximado e trazido para perto e, 

com isso, reatado os nós da grande rede que cada casa matriz 

formou no decurso do tempo, ao longo do espaço.  

Atualmente, parece haver cada vez mais, orgulho em dizer 

de onde se veio e que isso ou aquilo é feito daquela maneira pois 

essa é a tradição ditada pelo templo matriz. Há, por outro lado, 

terreiros que dizem estar consolidados e que já não dependem 

mais de sua descendência para existir e alçam voos altos, 

procurando se firmarem como matrizes atuais de um outro 

Candomblé. Esse movimento contraditório é recente e não há 

como saber os rumos que tomará, pois é recente e incipiente. 

Inspira, entretanto, atenções para estudos futuros.  

Para finalizar, podemos questionar se o retorno às origens 

baianas é fato ou mito. Até que ponto esse retorno ocorre para 

além do discurso? Como as casas matrizes pretendem lidar com 

a dispersão do passado que gerou a propagação de suas 

tradições, mas que agora deseja retornar parcialmente para sua 

esfera de influência? Estaríamos nos encaminhando para uma 

sistematização das práticas dos templos mais antigos para 

orientação estilística e ritualística de suas linhagens de 

descendência? São essas as inquietações que deixamos para 

trabalhos futuros, pois é no calor do tempo presente que tudo 

isso acontece e ainda não é possível, para nós estudiosos do 

tema, concluir nada sobre temáticas tão complexas e densas.  
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Conclusão 

 

Como vimos, o Candomblé é uma religião afro-brasileira 

que se organizou no Brasil a partir do final do século XVIII e 

início do século XIX. As casas mais antigas da raiz Ketu se 

localizam no Estado da Bahia, de onde o culto se disperso, 

sobretudo a partir da década de 1950, momento em que o êxodo 

rural cresceu no Brasil e fez com que grandes contingentes 

humanos se deslocassem do campo para as cidades, provocando 

a desterritorialização de muitos complexos templários do 

Candomblé tradicional.  

A perda dos territórios gerou as mudanças de endereços 

dentro da própria cidade, mas também incentivou muitos 

iniciados com conhecimentos sacerdotais a buscarem 

oportunidades em cidades maiores, sobretudo nas regiões 

metropolitanas do Sudeste brasileiro. Com isso, o Candomblé de 

raiz Ketu se expandiu ainda mais e, aos poucos, foi ganhando o 

território nacional, estando atualmente em praticamente todos os 

recantos do país.  

Essa dispersão territorial se deu em uma época em que as 

viagens dentro do Brasil eram muito caras e os meios de 

comunicação muito rudimentares, o que resultou em certo 

isolamento das casas descendentes de suas casas matrizes. Com 

o passar dos anos, os cultos foram se diferenciando e se 

adaptando aos costumes dos novos lugares para onde o 

candomblé foi dispersado.  

Na década de 1990, ocorreu em nosso país alguns fatores 

que incentivaram o crescimento do número de casas de 

Candomblé: estabilidade monetária por meio do Plano Real, 

avanço do ensino superior e consequente atração de africanos 
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para o Brasil, consolidação da democracia, entre outros. Ao 

mesmo tempo em que o número de terreiros crescia, cresceu 

também as influências culturais africanas no Brasil, o que 

resultou em um confuso e controverso processo de busca das 

origens africanas do Candomblé.  

Vimos também que na década de 1990 o mercado 

religioso se expandiu e se consolidou, criando muitos modismos 

regionais, causando ainda mais diferenciações entre os terreiros, 

ainda que pertencessem à mesma linhagem de axé,..  

Com a chegada da primeira década do século atual, 

verificou-se a domesticação da tecnologia, o que gerou 

representativas transformações na imagem pública do 

Candomblé. Esse século marcou ainda a revalorização das 

tradições mantidas nas casas matrizes, o que levou muitos 

terreiros de todo o Brasil a buscarem suas origens, dado o 

reconhecimento cultural e patrimonial dos terreiros baianos mais 

antigos.  

Atualmente, vivemos um momento em que muitas novas 

questões são colocadas para os candomblecistas e seus 

apoiadores, pois novas demandas sociais e institucionais se 

fazem presentes, requerendo atenções constantes por parte dos 

adeptos e dos interlocutores acadêmicos do Candomblé 

brasileiro.  
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INTOLERÂNCIA, RACISMO OU TERRORISMO 

RELIGIOSO: AS DIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

CONTRA OS POVOS E AS COMUNIDADES 

TRADICIONAIS DE MATRIZES AFRICANAS 

 

 

Leonor Franco de Araujo 

 

O Brasil é signatário de diversas legislações internacionais 

que tratam da proteção das Comunidades Tradicionais, dos 

povos originários, de combate ao Racismo. Podemos incluir ai a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial7 que tem no seu artigo 1º, §1, 

a seguinte redação: 

Para fins da presente Convenção, a expressão 

"discriminação racial" significará toda distinção, 

exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, 

cor, descendência ou origem nacional ou étnica que 

tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o 

reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo 

plano (em igualdade de condição) de direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos 

político, econômico, social, cultural ou em qualquer 

outro campo da vida pública. 

                                                           
7 Adotada pela Resolução n.º 2.106-A da Assembléia das Nações Unidas, em 

21 de dezembro de 1965. Aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 23, de 

21.6.1967. Ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968. Entrou em vigor 

no Brasil em 4.1.1969. Promulgada pelo Decreto n.º 65.810, de 8.12.1969. 

Publicada no D.O. de 10.12.1969 
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Ou seja, o Estado brasileiro já admitiu que discrimina 

racialmente parte importante e majoritária de sua população, 

aqueles que descendem de africanos raptados e escravizados no 

Brasil. Essa discriminação é estrutural, institucional, 

comunitária e pessoal. Tudo aquilo que tem ligação com a nossa 

descendência africana é tomado como ruim, atrasado, 

desqualificado cientificamente, folclorizado, e porque não, 

demonizado. 

É assim com as Religiões de Matrizes Africanas 

construídas nas áreas da Diáspora Negra Africana. No Brasil são 

representadas principalmente pelo Candomblé, Umbanda, 

Jurema Sagrada, Tambor de Mina, entre tantas outras.  

E porque nesse artigo utilizamos o conceito de Povos e 

Comunidades de Matrizes Africanas? Por que entendemos que 

esses espaços de resistência criados no Brasil vão além do 

conceito clássico de religião forjado pela cristandade. Nossas 

casas, terreiros, centros e coletividades constroem uma filosofia 

de vida, nos orientam em todos os aspectos da vida cotidiana e 

politica. É resultado de nossa Ancestralidade, do nosso criar e 

recriar incessante. 

O Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana 

publicado em 2013 pela SEPPIR8, enquanto ainda com status de 

Ministério, foi resultado de esforço para integrar e ampliar as 

ações voltadas para os povos e comunidades tradicionais de 

matriz africana, no âmbito do Governo Federal, e assim elabora 

o conceito: 

                                                           
8 Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). 

O instrumento de reorganização ministerial , a Medida Provisória 782, de 31 

de maio de 2017, vinculou a Seppir  à estrutura do Ministério dos Direitos 

Humanos. 
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Povos e comunidades tradicionais de matriz africana 

são definidos como grupos que se organizam a partir 

dos valores civilizatórios e da cosmovisão trazidos 

para o país por africanos para cá transladados 

durante o sistema escravista, o que possibilitou um 

contínuo civilizatório africano no Brasil, 

constituindo territórios próprios caracterizados pela 

vivência comunitária, pelo acolhimento e pela 

prestação de serviços à comunidade (PNDSPCMA, 

2013,12). 

Reforçando esse conceito, O Caderno de Debates sobre 

Povos e Comunidades Tradicionais de Matrizes Africanas, 

publicado em 2016 pela mesma SEPPIR, com subsídios 

colhidos do PNDSPCMA, coloca: 

O conceito, aqui posto, baseia-se na histórica luta de 

movimentos e lideranças, tradicionais de matriz 

africana, subsidiado a partir de discussões feitas 

entre a sociedade civil entre 2011 e 2014. Chega-se 

então, não sem conflitos teóricos, mas com uma base 

concreta e um respaldo histórico, aos elementos que 

aqui se denomina de Povos Tradicionais de Matriz 

Africana. Dessa forma, o significado se sustenta na 

história. Um povo em luta desde a diáspora e a 

escravidão; um povo com uma cultura de origem 

identificável cronológica e geograficamente e, cuja 

trajetória, incluindo perdas e desaparecimentos tanto 

quanto resistência e renovação, preserva, inventa e 

reinventa a tradição, sua fonte de saber e de 

identidade. 
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Seguindo com a apreciação a legislação, é importante 

dizer que apesar da criminalização histórica do Candomblé, 

somente em 1997, com a modificação da Lei 7716/89, 

conseguimos criminalizar o ataque as religiões de Matrizes 

Africanas. 

A denominada ”Lei Caó” (Lei 7.716/89) penalizava os 

crimes decorrentes de raça ou cor, todavia, o artigo 1º foi 

revogado pela lei 9.459/97 que passou a ter nova redação 

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes 

de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. 

A Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial)9 alterou 

vários pontos da Lei 7.716/89, e garantiu ainda mais direitos e 

proteção à população negra e afro-descendentes, principalmente 

no aspecto das Comunidades Tradicionais de Matrizes 

Africanas. Como a Lei é pouquíssimo conhecida, 

reproduziremos aqui o Capítulo 3, dedicado as Matrizes 

Africanas. 

  

                                                           
9 Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, 

e 10.778, de 24 de novembro de 2003. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035120/lei-do-crime-racial-lei-7716-89
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11262972/artigo-1-da-lei-n-9459-de-13-de-maio-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103286/lei-9459-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823981/estatuto-da-igualdade-racial-lei-12288-10
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823981/estatuto-da-igualdade-racial-lei-12288-10
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035120/lei-do-crime-racial-lei-7716-89
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CAPÍTULO III 

DO DIREITO À LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E 

DE CRENÇA E AO LIVRE EXERCÍCIO DOS 

CULTOS RELIGIOSOS 

Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 

locais de culto e a suas liturgias.  

Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e 

ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana 

compreende:  

I - a prática de cultos, a celebração de reuniões 

relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção, 

por iniciativa privada, de lugares reservados para tais 

fins;  

II - a celebração de festividades e cerimônias de acordo 

com preceitos das respectivas religiões;  

III - a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de 

instituições beneficentes ligadas às respectivas 

convicções religiosas;  

IV - a produção, a comercialização, a aquisição e o uso 

de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes 

e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, 

ressalvadas as condutas vedadas por legislação 

específica;  

V - a produção e a divulgação de publicações 

relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de 

matriz africana;  

VI - a coleta de contribuições financeiras de pessoas 

naturais e jurídicas de natureza privada para a 
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manutenção das atividades religiosas e sociais das 

respectivas religiões;  

VII - o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação 

para divulgação das respectivas religiões;  

VIII - a comunicação ao Ministério Público para abertura 

de ação penal em face de atitudes e práticas de 

intolerância religiosa nos meios de comunicação e em 

quaisquer outros locais.  

Art. 25. É assegurada a assistência religiosa aos 

praticantes de religiões de matrizes africanas internados 

em hospitais ou em outras instituições de internação 

coletiva, inclusive àqueles submetidos a pena privativa de 

liberdade.  

Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias 

para o combate à intolerância com as religiões de 

matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores, 

especialmente com o objetivo de:  

I - coibir a utilização dos meios de comunicação social 

para a difusão de proposições, imagens ou abordagens 

que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo 

por motivos fundados na religiosidade de matrizes 

africanas;  

II - inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras 

e outros bens de valor artístico e cultural, os 

monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos 

vinculados às religiões de matrizes africanas;  

III - assegurar a participação proporcional de 

representantes das religiões de matrizes africanas, ao lado 

da representação das demais religiões, em comissões, 

conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação 

vinculadas ao poder público. 
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Toda essa legislação vigente não tem coibido a violência 

crescente conta os Povos de Matrizes Africanas. O 

Racismo Institucional coloca inúmeras barreiras para a 

consecução dessas Leis no Brasil. 

 

Com relação ao conceito de intolerância religiosa, que é 

considerada um crime no Brasil, de acordo com a lei nº 7.716, 

de 5 de janeiro de 1989, podemos dizer que essa se configura 

quando a pessoa age com indiferença, violência ou de qualquer 

outro modo que fira a dignidade de outrem. Por exemplo, 

humilhar, perseguir, discriminar ou agredir alguém por ter uma 

religião ou crença diferente de outra pessoa são atos de 

intolerância religiosa. O conceito é aplicado a toda e qualquer 

religião, e seu componente principal diz respeito à opção 

religiosa, sem especificar cor, raça, gênero e territorialidade. É 

ai que o conceito se minimiza perante aos ataques feitos aos 

Povos de Matrizes Africanas. A questão é que o termo 

“intolerância religiosa”, embora pareça aglutinador, tem se 

mostrado incapaz de representar e refletir a complexidade do 

sistema opressor, seja governamental, seja civil, sobre as 

religiões advindas da Diáspora Negra no país. 

Antes de mais nada, lembremos que a tolerância 

outrora tão enaltecida e reivindicada é altamente 

questionável por seu caráter limitado no que se 

refere a uma ética necessária ao convívio humano. 

Ser tolerante não é o mesmo que respeitar e 

reconhecer a legitimidade alheia tal qual a sua 

própria. Quem apenas tolera carrega ainda os 

vestígios de superioridade. De toda forma, estamos 

muito longe de sequer experimentar relações básicas 
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baseadas neste princípio diminuto (PEREIRA, 

2018). 

Quando usamos o termo Racismo Religioso, estamos 

falando especificamente de Povos e Comunidades de Matrizes 

Africanas; de territórios, comunidades, famílias (sejam de Orixá 

ou carnais)10, que sofrem todo o tipo de violência por sua 

religião estar associada a “coisa de preto”. 

O fato é que, a partir do movimento de ataque do 

setor neopentecostal e de defesa do setor 

afrorreligioso, surgiram diversos grupos contra 

a intolerância religiosa e a favor dos direitos dos 

religiosos de matriz africana. Na esteira dessas 

disputas, militantes negros, em maioria, passaram a 

classificar a violência direcionada aos cultos afro 

como ‘racismo religioso’ no intuito de demarcar a 

origem da discriminação no racismo antinegro, 

indicando que as religiões sofrem represália por 

serem originalmente negra[...] (RODRIGUES, 

2017). 

É notório, e cientificamente comprovado pelas estatísticas 

governamentais e notícias na mídia, que mais de 78 % das 

violências cometidas contra religiões no Brasil, o são feito 

contra as Matrizes Africanas, lembrando que essas denuncias 

representam a penas a ponta do iceberg, já que a maioria dos 

casos não chegam aos jornais e revistas. 

                                                           
10 Não uso e trabalho pra mudar o conceito de “Povo de Santo” e “Família de 

Santo”, por não existir santo no Candomblé. As expressões são heranças da 

colonização cristã, da mesma maneira que não “sacrificamos” animais, e sim 

SACRALIZAMOS animais, mas isso é conversa pra outro artigo. 
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Em 2015, houve um aumento de 69,13% nas 

denúncias de discriminação religiosa em relação ao 

ano anterior. Atentados contra candomblecistas e 

umbandistas são os mais recorrentes, segundo o 

disque 100. E é óbvio que esse número não 

representa nem metade das agressões sofridas 

diariamente por meninas, mulheres, homens e 

meninos que se declaram adeptos das religiões de 

orixás. Um abismo de impunidade que faz com que 

a maioria desses casos não sejam 

criminalizados.Atualmente, milhares são os casos 

que ganham as redes sociais, e vão desde 

xingamentos em espaços públicos a incêndios nos 

terreiros provocados por intolerantes. Por trás de 

toda essa violência, está a negação e a demonização 

dos símbolos sagrados, incentivadas pelo racismo. É 

dessa forma que o Brasil vive uma guerra religiosa e 

se omite. A mídia tradicional segue sendo "je suis" 

qualquer outra fatalidade, e não se preocupa com a 

violência gratuita contra as religiões afro (CIPÓ, 

2017). 

Da mesma maneira, tem sido quase impossível, registrar 

boletins de ocorrência com o título de intolerância ou racismo 

religioso em delegacias. O racismo estrutural e institucional faz 

com que as universidades e faculdades, públicas e particulares, 

não implementem a Lei 10639/2003, consequentemente 

formando profissionais no direito e demais áreas, sem qualquer 

conhecimento e qualificação para tratar dos casos de Racismo. 

Pesquisa realizada pela PUC-Rio em 2016, mostra que os 

dados são muito abaixo do que acontecem, pois dentre as 

lideranças entrevistadas de 847 terreiros, 430 relatos foram 
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classificados como de intolerância religiosa, mas apenas 160 

foram legalizados com notificação. Deste total, somente 58 

levaram a algum tipo de ação judicial. 

Seria extremamente longo relatarmos aqui os milhares de 

caso de Racismo Religioso no país. O crescimento de denuncias 

no Disque 10011, em apenas dois anos (2015 a 2017), aumentou 

em mais de 120%. Vou me ater ao caso do Rio de Janeiro, pois 

o mesmo me dará a oportunidade de refletir sobre o conceito de 

Terrorismo Religioso. 

No Rio de Janeiro desde 2006 a imprensa vem 

noticiando a proibição, por parte de traficantes, a 

terreiros em todo Estado. Em 2008, reportagens dos 

jornais Extra e O Dia traziam manchetes que 

anunciavam a atuação do traficante Fernandinho 

Guarabu que vinha fechando os terreiros de 

Umbanda e Candomblé no Morro do Dendê, na Ilha 

do Governador, zona norte da cidade do Rio. Em 

2014, a imprensa novamente noticiou a mesma 

atuação, desta vez, por traficantes do Complexo do 

Lins, também na zona norte do Rio, que expulsavam 

adeptos do Candomblé. “Eles dizem que não 

podemos ficar porque o morro é de Jesus e nós 

somos do diabo” (Almeida, 2015, citado in Carta 

                                                           
11 O principal canal de comunicação da Ouvidoria do Ministério de Direitos 

Humanos é o Disque Direitos Humanos – Disque 100, serviço de 

atendimento telefônico gratuito, que funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da 

semana. As denúncias recebidas na Ouvidoria e no Disque 100 são 

analisadas, tratadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis. 
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Dos Povos Tradicionais De Matriz Africana Do 

Estado do Rio de Janeiro, 2017)12. 

No Rio de Janeiro a histórica intolerância contra os Povos 

Tradicionais de Matrizes Africanas, ganhou contornos 

institucionais com a atuação de lideranças religiosas locais. 

Como relatado na Carta Dos Povos Tradicionais de Matriz 

Africana Do Estado do Rio de Janeiro13,  

[...] em Nova Iguaçu, em 2017, uma onda de 

depredações e expulsões trouxe uma nova dimensão 

aos casos: além de agressões físicas por parte de 

fundamentalistas cristãos, os traficantes passaram a 

utilizar práticas de terror para expulsar os terreiros 

das comunidades. Só na cidade, oito foram 

quebrados e os sacerdotes torturados, uma vez que 

foram obrigados sob coação de arma de fogo a 

destruir seus próprios objetos sagrados de suas 

práticas religiosas (2017). 

No dia 16 de setembro de 2017, lideranças religiosas, 

representantes da polícia civil, da Prefeitura e da Câmara de 

Vereadores de Nova Iguaçu, representantes políticos, da OAB, 

do Conselho de Psicologia do núcleo de Nova Iguaçu, entre 

                                                           
12 A Comissão dos Povos Tradicionais de Matriz Africanas do Estado do Rio 

de Janeiro através desta Carta manifestou publicamente REPÙDIO contra os 

atos criminosos de depredação e violações dos direitos humanos e de 

liberdade de expressão às Tradições Afro-Brasileiras - cujos quais, de acordo 

com o entendimento internacional proposto pela Organização das Nações 

Unidas, já devem ser classificados como de TERRORISMO. Neste sentido, 

solicitamos NOVAMENTE das autoridades públicas competentes ações 

imediatas que garantam os Direitos Fundamentais e Civis do Povo de Santo, 

bem como o respeito ao nosso sagrado. 
13 A Carta foi entregue, no dia 05 de outubro de 2017, ao Governo do estado 

do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça do RJ. 
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tantas outras reunidas no Ilê Omiojuaro realizaram o Encontro 

“Luto na Luta” – cujo nome é uma referência ao combate ao 

racismo religioso durante o período de luto em memória de Mãe 

Beata de Yemonjá, que faleceu em 27 de maio de 2017. A 

reunião teve como objetivo debater e traçar estratégias para o 

combate à violência que se abateu contra os terreiros, 

principalmente os da Baixada Fluminense. 

No evento Diálogos sobre Religiosidade, Direitos e 

Respeito – Unimultiplicidade que aconteceu no dia 22 de 

setembro no Centro do Rio de Janeiro, O Babalorixá Adailton 

Moreira do Ilê Omiojuaro e Mestrando em Educação do Proped 

UERJ, afirmou que  

“A lésbica, o gay, o gordo, somos nós, e viver dentro 

dessa comunidade religiosa africana não seja ideal, 

por que isso não interessa para o que está 

estabelecido hoje nesse Estado Democrático que de 

Direito não tem nada, e é um direito desenhado a 

ótica do outro, que não pensa na diversidade que é 

composta essa sociedade de forma mais ampla e que 

as populações africanas construíram. É o sangue da 

mãe da Benedita da Silva que está em jogo nessa 

história toda, que ajudou a fazer a identidade 

cultural e política desse país. É a mãe de Flávia 

Oliveira, é a minha mãe e tantas outras mães que 

fazem essa sociedade e nós temos ainda que pagar o 

preço tão alto da violência, nós temos que sair 

correndo de nossas comunidades de terreiro, porque 

o tráfico ou a polícia continuam invadindo nossos 

territórios sagrados. Isso é muito cruel, isso é muito 

vergonhoso. Mais uma vez nós estamos passando 

por uma perseguição ostensiva de um Estado que 
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mata, que dizima, que é genocida… Quem não se 

senta para aprender, não pode se levantar para 

ensinar. Esses valores afro-civilizatórios pertencem 

a essa afro-epistemologia que eu aprendi na minha 

comunidade de terreiro e que querem dizimar [...]. 

A Carta invoca o conceito de Terrorismo Religioso, como 

já vinha sendo aventado por algumas lideranças e juristas.  

O Terrorismo é caracterizado pelo uso de violência 

(física ou psicológica) através de ataques - que 

podem ser localizados a instalações de um governo 

ou da população governada - de modo a promover o 

medo e o pânico. Deste modo, os efeitos 

psicológicos ultrapassam largamente o círculo das 

vítimas, incluindo, o toda população de um 

determinado território. Pode ser utilizado por 

qualquer tipo de instituição (igrejas, inclusive) como 

forma de alcançar seus objetivos para fins políticos, 

separatistas e até para o controle e poder de Estados 

nacionais (2017). 

Embora o Brasil tenha ratificado as principais convenções 

internacionais sobre o tema do terrorismo14 e tenha colaborado 

ativamente com a ONU e OEA, e em outros casos também, o 

conceito só passou a ter definição penal no direito brasileiro em 

2016. 

                                                           
14 Convenção para prevenir e punir atos de terrorismo/1973, ratificada em 

1999; Convenção Interamericana contra o terrorismo/2003, ratificada em 

2005; Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do 

Terrorismo/2003, ratificada em 2005. 
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A Lei 13.260/201615, conhecida como Lei antiterrorismo, 

foi resultado de diversas pressões de Organismos Internacionais 

e Nacionais para que o país tivesse legislação específica sobre o 

tema. 

O conceito legislativo esta explicitado no seu artigo 2º, 

estabelecendo que  

Art. 2o  O terrorismo consiste na prática por um ou 

mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por 

razões de xenofobia, discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com 

a finalidade de provocar terror social ou 

generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, 

a paz pública ou a incolumidade pública. 

§ 1o  São atos de terrorismo:[...] 

V - atentar contra a vida ou a integridade física de 

pessoa. 

Assim, temos como razões para o crime de Terrorismo a 

xenofobia, a discriminação, o preconceito de raça, cor, etnia e 

religião. A finalidade do crime de terrorismo então seria o 

Terror social e o Terror generalizado. 

A realidade vivida pelos Povos e Comunidades de 

Matrizes Africanas é de estado constante de medo, pavor e 

prevenção a partir do aumento e consumação das diversas 

violências sofridas, nos últimos anos e em todos os estados 

brasileiros. Essas ações têm colocado as comunidades de 

                                                           
15 Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5o da Constituição 

Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e 

processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as 

Leis nos7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013. 
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Matrizes Africanas em permanente estado de alerta, com 

prejuízos irreversíveis físicos, patrimoniais e psíquicos.   

Corroboro aqui, que passemos a utilizar o conceito de 

Racismo Religioso como o conceito que materializa a extensão 

das atrocidades que historicamente vem sofrendo os Povos e 

Comunidades de Matrizes Africanas, e, quando couber e 

juridicamente for consubstanciado, usemos a Lei Antiterrorismo 

a nosso favor.  
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TERRITORIALIDADE E TERREIROS DE CANDOMBLÉ 

CONTEMPORÂNEOS NO BRASIL16 

 

 

Dalzira Maria Aparecida Iyagunã 

 

Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo relatar e ao mesmo 

mostrar um pouco o anseio em preservar um legado deixado 

pelos nossos ancestrais, o Candomblé, com suas dificuldades 

contemporâneas, pelo fato das reduções de território, bem 

como pelas mudanças em que passa o planeta terra e os 

desajustes ambientais que se referem também às perdas de 

territorialidade que vem passando estes terreiros de Candomblé 

brasileiros. 

Destacaremos a importância dos terreiros de Candomblé 

onde se deu a recriação de tradições, mesmo que na forma de 

redução desses espaços e sem que houvesse a perda de essência 

a respeito da ancestralidade. Também discutiremos a luta de 

resistência entre este patrimônio e o cumprimento das leis 

federais, estaduais e municipais que são leis que estão escritas, 

mas que muitas vezes atuam ao inverso. 

O que motivou essa reflexão é um fato real ocorrido em 

28 de março de 2015 e que foi divulgado em redes sociais com 

o intuito de denunciar a violência da qual um território 

                                                           
16 Artigo apresentado no II Congresso dos/as Pesquisadores/as Negros/as da 

Região Sul, em 2015, Curitiba-PR. 
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considerado sagrado foi vítima por meio de uma prática de 

racismo ambiental exercido por um órgão que deveria ser de 

proteção tanto do meio ambiente quanto da diversidade 

religiosa, considerando que são direitos garantidos por leis.  

 

A figura a seguir demonstra tal fato. 

Neste país, apesar das leis e da Constituição Federal de 1988 

que garante a “liberdade religiosa às religiões de matriz 

africana”, continuamos sofrendo as práticas abusivas tanto    

da lei quanto da sociedade que violam estas leis, quer 

ambientais ou municipais, até porque os órgãos criados para 

nos amparar acabam sendo muitas vezes coniventes com os 

intolerantes. 

A prefeitura municipal de Curitiba, como de praxe todos os 

anos, havíamos solicitado a poda da árvore que ficava na 

frente da residência (parte exterior do muro) onde se situa o 

terreiro no qual sou zeladora, o que ocorreu no último dia 12 

de março de 2015. Só que ao invés de podá-lo eles cortaram 

totalmente a aroeira de 28 anos em perfeito estado de 

conservação, mas não atenderam minha reivindicação para 

que não a destruíssem e ainda agiram de forma abusiva 

informando que estavam atendendo ao protocolo de terceiros 

(ainda não identificado) e cortaram a árvore totalmente. 

A aroeira tinha 28 anos e tinha um dono, o qual se 

encarregará desse dano. Há um entendimento de como se 

trata a coisa pública e a privada. Há um equívoco em se 

pensar que o bem público não é responsabilidade da 

sociedade. Isto é o que se vê, o  olhar capitalista englobado ao 

racismo ambiental. 
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Figura 1: Denúncia do corte da árvore na entrada do Ile Aṣè 

Ojugbo Ògún (Curitiba – PR), divulgada em rede social. 

Fonte: Texto e fotos da autora 

 

Territorialidade e terreiros de Candomblé 

 

A proposta neste contexto é de discutir a territorialidade 

no caso do Candomblé em que a mesma foi e está sendo 

reduzida, não respeitando a visão ambiental da diáspora 

africana em que se inserem as religiões de matriz africana. 
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Na definição de Alfredo Wagner B. de Almeida (2004, p. 

9): 

A territorialidade funciona como fator de 

identificação, defesa e força: laços solidários e de 

ajuda mútua informam um conjunto de regras 

firmadas sobre uma base física considerada 

comum, essencial e inalienável, não obstante 

disposições sucessórias porventura existentes. Aí a 

noção de ‘tradicional’ não se reduz à história e 

incorpora as identidades coletivas redefinidas 

situacionalmente numa mobilização continuada, 

assinalando que as unidades sociais em jogo podem 

ser interpretadas como unidades de mobilização. 

Já para Sarita Albagli (2004, p. 28): 

O conceito de territorialidade refere-se [...] às 

relações entre um indivíduo ou grupo social e seu 

meio de referência, manifestando-se nas várias 

escalas geográficas – uma localidade, uma região 

ou um país – e expressando um sentimento de 

pertencimento e um modo de agir no âmbito de um 

dado espaço geográfico. No nível individual, 

territorialidade refere-se ao espaço pessoal 

imediato, que em muitos contextos culturais é 

considerado um espaço inviolável. Em nível 

coletivo, a territorialidade torna-se também um 

meio de regular as interações sociais e reforçar a 

identidade do grupo ou comunidade. 

O terreiro entendido como templo, segundo Muniz Sodré 

(1988), especialmente no caso do Candomblé que conhecemos, 

é a forma social afro-brasileira constituída como um território, 
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um espaço apropriado, e como lugar próprio. Dessa maneira, os 

territórios afro-brasileiros podem estar constituídos nas formas 

de “território-terreiro”, no espaço urbano. 

O terreiro torna-se lugar de ressignificação da cultura 

afro-brasileira, espaço profícuo para uma abordagem 

geográfica. Para Sodré (1988, p. 50): 

O patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória 

cultural da África) firmou-se aqui como território 

político-mítico-religioso, para a sua transmissão e 

preservação. Perdida a antiga dimensão do poder 

guerreiro, ficou para os membros de uma civilização 

desprovida de território físico a possibilidade de se ‘re-

territorializar’ na diáspora através de um patrimônio 

simbólico consubstanciado no saber vinculado ao culto 

dos muitos deuses, à institucionalização das festas, das 

dramatizações dançadas e das formas musicais [...]. 

Ao longo da história, a ideia de território se modificou. A 

forte urbanização influenciou decisivamente a maneira de 

serem ocupados os espaços, inclusive no Candomblé. 

O território é o espaço como ponto de partida para 

qualquer iniciativa em se tratando de humanidade. Tanto no 

campo como nas grandes ou pequenas cidades, é a 

territorialidade o ponto de equilíbrio para todo e qualquer povo. 

Para Sodré (1988, p. 75): 

[...] o espaço sagrado, negro e brasileiro, é algo que 

refaz constantemente os esquemas ocidentais de 

percepção do espaço, os esquemas de ver e ouvir. 

Ele entende, assim, o sentido fixo que a ordem 

industrialista pretende atribuir aos lugares 

aproveitando-se das fissuras, dos interstícios, 
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infiltrando-se. Há um jogo sutil de espaços e de 

lugares na movimentação do terreiro. 

Esses territórios, buscados ou atingidos, fizeram parte 

dos grandes sonhos da humanidade e geriram inúmeros 

impactos e lutas de classes, tanto entre os que não a têm como 

por parte dos que querem sempre mais e mais, como bens 

especulativos, imobiliários ou latifundiários, em que os 

despossuídos de bens (terras) tornam-se, aparentemente, 

incapazes de alcançar esse suposto inatingível bem que é a 

terra, repetindo feudos e vassalos os quais, em última análise, 

nada mais são do que meros jogos de capital e capitalista – dos 

que não têm dimensão da extensão territorial que possuem e, 

do outro lado, dos que sabem a falta e o anseio de ter um 

pedaço que fosse dessa terra como meio de sobrevivência. “A 

história de uma cidade é a maneira como os habitantes 

ordenaram as suas relações com a terra, o céu, a água e os 

outros homens [...]” (SODRÉ, 1988, p. 22). 

O homem não pode perder o vínculo com esses 

elementos. Neles está o real sentido da vida. Portanto, devemos 

ser fiscais e responsáveis pelo zelo e pela conscientização 

desses valores. Concordamos com Sodré (1988) quando 

afirma: 

[...] território é, assim, o lugar marcado de um jogo 

que se entende em sentido amplo como a 

protoforma de toda e qualquer cultura: um sistema 

de regras de movimentação humana de um grupo, 

horizonte de relacionamento com o real. 

Articulando mobilidade e regras na base de um 

‘fazer de conta’, de um artifício fundador que se 

repete, o jogo aparece como a perspectiva 

(SODRÉ, 1988, p. 23). 
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A relação da terra com o homem é um casamento 

indissolúvel em todas as culturas ou religiões. A terra foi e é 

motivo de cobiça e de grandes demandas políticas e sociais em 

todo o mundo, no campo ou na cidade. Também há disputas 

fronteiriças de um país com o outro e entre classes sociais. 

Terra e território foram e serão, em todos os tempos, alvos de 

desejos e ambições de poder. O conceito de “território” tem 

profundas relações com o “lugar” que a população ocupa na 

sociedade. Neste sentido, vale lembrar a asserção de Milton 

Santos (2007, p. 107): “Cada homem vale pelo lugar onde está: 

o seu valor como produtor, consumidor, cidadão, depende de 

sua localização no território”. 

Com esta afirmação de Santos conseguimos falar 

facilmente sobre a noção do que é o território para qualquer 

indivíduo, que é o indivíduo que se localiza enquanto ocupante 

do espaço em que vive. 

Como podemos observar, o território é o espaço como 

ponto de partida para qualquer iniciativa tratando-se de 

humanidade. Tanto no campo como nas grandes ou pequenas 

cidades, é a territorialidade o ponto de equilíbrio para todo e 

qualquer povo. 

A ideia de território ou territorialidade, em qualquer 

época, é o conceito como se refere a um espaço próprio ou 

ocupado. Por exemplo, como é o caso das religiões de matriz 

africana, que se ramificaram por sua diáspora, seja Brasil, Cuba 

ou onde quer que seja, há um território africano. Na diáspora 

há uma re-territorialização, onde quer que seja o espaço. 

O tratamento e a dimensão que se tem do tema 

territorialidade pode até ser novo, mas não os problemas da 

terra. A terra sempre foi almejada e conquistada por alguns e 
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também perdida ou esbulhada (roubada), como muitos 

quilombos no Brasil que herdaram, mas não levaram. 

Para Ilka Boaventura Leite (1996, p. 50): 

O território negro aparece, então, como elemento 

de visibilidade a ser resgatado. Através dele, os 

negros, isolados pelo preconceito racial, 

procuraram reconstruir uma tradição centrada no 

parentesco, na religião, na terra e nos valores 

morais, culturais ao longo de suas descendências. 

A tradição negra tem sido, comprovadamente, o 

próprio enfrentamento, a resistência cotidiana, a 

luta pela recuperação da autoestima. 

Assim configuram-se as nações e a territorialidade de 

matriz africana: como as de religiões dos herdeiros desta 

religião no Brasil. E assim, também, se explicam as nações 

Ketu Nagô, Jêje Nagô e Nagô Ijexá. 

Nos dizeres de Sodré (1988, p. 52): “Pouco importa 

assim, a pequenez (quantitativa) do espaço topográfico do 

terreiro, pois ali se organiza, por intensidades a simbologia de 

um cosmo: é uma ‘África qualitativa’ que se faz presente, 

condensada, territorializada [...]”. 

Este patrimônio afro-brasileiro é um dois mais ricos 

legados que o povo de Candomblé herdou de seus ancestrais, 

cabendo aos herdeiros de matriz africana no Brasil e também 

da comunidade de terreiro garantir este território-terreiro, que 

nos espaços rurais ou urbanos, ao mesmo tempo, torna-se um 

compromisso social e cultural da comunidade negra. 

De acordo com Maria Nilza da Silva (2012, p. 124), “a 

partir do território ocupado por essa população negra, pois, 

como se sabe, o conceito de território tem profundas relações 
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com o ‘lugar’ que a população ocupa na sociedade”. Nesse 

sentido, a territorialidade no Candomblé assume uma 

significação que amplia a visão de espacialidade do território 

físico, em que se localiza o terreiro para uma concepção 

espaço-social orgânico de dinâmica complexa. Isso porque, se 

observarmos o cotidiano do território terreiro (pelo menos em 

sua forma mais tradicional de roça de candomblé), veremos 

que ali ocorre toda uma dinâmica sociocultural-religiosa. 

Sendo assim, 

[…] as organizações espaciais das comunidades de 

terreiro congregam o espaço público e o privado. A 

disposição das casas – espaço doméstico, cotidiano, 

ordinário – em volta do terreiro, e o técnico – 

espaço do sagrado, do coletivo, de celebração da 

vida – ao centro demonstram bem a visão orgânica 

do povo de santo. O espaço privado – mas que está 

institucionalizado no espaço público – e o público – 

a dimensão da comunidade interagem 

organicamente e se confundem, por exemplo, nos 

momentos em que no terreiro não se está realizando 

algum ritual, ele serve como espaço recreativo para 

as crianças, como [espaço para] reunião da 

comunidade para resolver assuntos domésticos, etc. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 106). 

Sem sombra de dúvida, o motivo principal da 

sobrevivência do Candomblé está no fato de ele ser uma 

religião ligada à natureza e à relação dos espaços, sejam eles 

macros, médios ou mínimos. Sem fugir da matriz africana e sua 

diáspora, as nações Jêje, Nagô, Ketu e Bantu, assim como 

todas as demais, existem e sobrevivem(ram) às estratégias do 

sistema e de outros segmentos religiosos de reduzi-las, tanto na 
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questão espacial como na da liberdade de culto. 

Tal ligação ou identificação com a natureza é o princípio 

originário fundamental do Candomblé, conforme consta 

literalmente da tradição nagô, assim escrito no idioma iorubá: 

KO SI EWÉ KO SI ÒRÌSÀ (sem folha não existe orisà). 

Portanto, a existência de uma territorialidade própria nos 

terreiros de Candomblé é condição originária necessária, pois 

“a tradição religiosa do Candomblé consagra as árvores como 

marco de vida temporal e, assim como todas as plantas, são 

mitologicamente tomadas como registro da permanência entre 

os humanos” (LOPES, 2007 apud GOMES, 2009, p. 282). 

Sendo assim, a cada orisà é associado um conjunto de 

plantas e folhas e estas, de diversas formas, são utilizadas para 

mediar/possibilitar a aproximação dos humanos com as 

divindades, mediante rituais, usos e procedimentos diversos. 

“Assim, nos terreiros de candomblé, as folhas, as cascas dos 

caules, as raízes, os frutos e as sementes são largamente 

empregados, tanto em banhos e defumações como na 

organização de rituais de iniciação” (GOMES, 2009, p. 282). 

No aspecto da tecnologia, sobretudo compreendendo-a 

em uma perspectiva histórico-antropológica, o território 

poderia ser mais bem absorvido, já que nesse campo as nações 

africanas mediante suas tradições ancestrais de produção têm 

um rico legado. Nesse sentido, por assim dizer, sabem de 

antemão “o que” e “como” fazer, como, por exemplo, o sabão 

da costa17, feito de cinzas vindas da África, e o sabão 

                                                           
17 “O porto de Salvador, na Bahia, era o principal porto de entrada de 

mercadorias vindas da África. Entre as principais importações até 

aproximadamente 1780 estava o sabão. O Brasil importava sabão africano, 

a técnica de fazer sabão era relativamente simples se compararmos com os 
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aromático, de óleo perfumado, assim como o cultivo e uso das 

ervas – que inclusive poderia ser incentivado com a 

implantação de um sistema de hortas orgânicas, adubadas com 

as folhas secas que hoje viram lixo, mas que bem podem ser 

transformadas em adubo – a criação de animais, a produção de 

artesanatos, as oficinas de percussão, os jogos criativos etc. As 

possibilidades são inúmeras. No entanto, as relações de poder 

dominantes limitam, dificultam ou tentam impedir a prática 

cultural-religiosa do terreiro-Candomblé no espaço urbano. 

E por que isso? Porque não se pode aglomerar; porque 

crianças e adolescentes “fazem barulho”; porque instrumentos 

emitem sons; criações de animais exigem espaços amplos e 

porque os terreiros, apesar de merecerem, não têm 

estacionamento. 

A questão, portanto, é de que a tecnologia está para os 

seres humanos assim como os seres humanos estão para a 

tecnologia. Ou seja: uma só funciona em sincronia com a outra. 

Ou de outra forma: a tecnologia é constituída e constitui 

relações sociais, pois são criações humanas variadas e de 

concepções distintas em cada sociedade, as quais são palco de 

disputas em sua produção e uso e, portanto, sujeitas a 

contradições e hegemonias. 

Como afirmam Marília Oliveira, Orlando Oliveira e 

Bartholo Jr. (2010, p. 28), “a cultura iorubá, considerada por 

                                                                                                                             
conhecimentos de química da atualidade. Os sabões eram produzidos com 

uma mistura de gordura animal e vegetal como uma soda do tipo cáustica. 

A produção da soda era realizada tomando as cinzas resultantes da queima 

de algumas madeiras específicas e colocadas molhadas em um pano e 

deixando gotejar lentamente. O resultado é uma soda que, no interior do 

Brasil, algumas pessoas antigas ainda realizam e denominam como 

adequada.” (CUNHA JR, 2010, p. 31). 
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Arthur Ramos como a mais importante dentre as culturas 

negras sobreviventes no Brasil e uma das mais estudadas, foi, 

de fato, a mais influente no Novo Mundo”. 

No Brasil, todas as culturas negras foram importantes 

para preservar, manter e assegurar aos vivenciadores 

contemporâneos, que são as religiões de matriz africana. Por 

isso, é da maior importância analisar como se deu, fora da 

África, o desenvolvimento dessas expressões religiosas que 

lutavam pela preservação de sua identidade cultural e também 

contra a conversão para o cristianismo e a intolerância das 

demais religiões, as quais eram e continuam sendo hostis às de 

matriz africana, mas que, estranhamente, nunca provocaram 

crises entre si. 

O Candomblé, portanto, foi e é de extrema importância 

enquanto força ancestral entre os homens e mulheres de origem 

africana, simbolizando luta e esperança, sendo a ausência da 

terra, em todos os tempos, uma constante, tanto da terra que 

deixaram enquanto pátria, como desta para a qual vieram e na 

qual ainda lutam pela completa aceitação. 

O fato é que muitos direitos foram negados aos africanos 

e seus descendentes. E dentre eles está o direito ao território. 

Sodré (1988) assim define territórios: 

Considerando-se os territórios do ponto de vista do 

acesso que a eles se podem ter, chega-se a uma 

classificação de quatro tipos: 

1) território público, o qual abrange 

ruas, praças, ônibus, teatros, etc.; 

2) território da casa ou privado, ou 

seja, qualquer lugar nomeado como “lar”, ou 

mesmo o espaço particular da sala de trabalho; 
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3) território internacional, definido 

pelas áreas de acesso restrito a pessoas legitimadas, 

como por exemplo os estudantes inscritos em uma 

universidade; 

4) território do corpo, relacionado 

com o espaço pessoal, como o próprio corpo e o 

espaço adjacente – esta é uma delimitação invisível 

do espaço que acompanha o indivíduo, sendo capaz 

de se expandir ou contrair-se de acordo com a 

situação e caracterizando-se, portanto, pela 

flexibilidade (SODRÉ, 1988, p. 37, grifos do 

autor). 

Em pesquisa realizada em terreiros de uma metrópole 

brasileira, Gomes (2009) verificou que a territorialidade tão 

vital para o Candomblé é diretamente afetada pelo fenômeno 

da urbanização, notadamente nas grandes cidades. A autora 

destacou que está ocorrendo um processo de migração forçada 

dos terreiros de Candomblé, que estão saindo das grandes 

cidades e se instalando nas periferias e municípios vizinhos. 

Ouvindo sacerdotes e participantes do Candomblé, estes 

apresentam as seguintes razões e conclusões para o fenômeno: 

Alguns fatores aparecem como causadores dessa 

migração forçada dos candomblés da metrópole 

para os municípios vizinhos. A concentração 

fundiária, o racismo resultante da intolerância 

religiosa as quais muitas casas têm evidenciado em 

denúncias, são fatores de destaque dessa 

emigração. Ao ser um ritual que depende de acesso 

aos elementos naturais principalmente de vegetação 

e água de nascente, esses vêm se tornando 

inacessíveis na metrópole (GOMES, 2009, p. 286). 
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À primeira vista, as questões de territorialidade se 

parecem muito com as da urbanização. Na verdade diferem, 

porque a territorialidade extrapola as divisas de território ou 

zonas de fronteira, num real símbolo de disputa e de poder 

entre os que são “proprietários” e os que “almejam ser”. 

Nos dias atuais, de forma oposta ao que vem ocorrendo 

com as religiões neopentecostais que a cada dia acrescentam 

templos maiores e magistrais em todas as regiões das grandes 

cidades, centrais ou suburbanas, os terreiros de Candomblé 

enfrentam um processo de deslocamento para as periferias e 

arredores das cidades. Este movimento de “periferização dos 

terreiros”, caracterizado pelo afastamento e redução espacial 

dos terreiros dos grandes centros para áreas mais distantes, 

acaba produzindo outro fenômeno, que é o da “invisibilização” 

das religiões de matriz africana as quais, em razão de serem 

progressivamente deslocadas da espacialidade mais visível dos 

principais núcleos urbanos para áreas bem mais afastadas, 

necessitam promover toda uma reterritorialização de seus 

valores étnicos, culturais e religiosos. 

Com o afastamento e “redução espacial” de terreiros dos 

grandes centros para as áreas mais afastadas e “calmas”, ocorre 

uma aparente diminuição destes terreiros e torna-se mais fácil 

invisibilizá-los. 

José Paulo Teixeira e Alex Ratts (2012) analisam 

diversas pesquisas que detectam a ocorrência do fenômeno nas 

principais capitais brasileiras, citando as congruências de 

estudos realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 

Salvador, Goiânia, Brasília e São Luís. 

No caso de estudos para Goiânia e Brasília, Mary Anne 

Silva e Herta Camila Morato, citadas por Teixeira e Ratts 
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apontam que “a periferização das Comunidades de Terreiro” 

estaria associada: 

(1) ao processo capitalista de produção do espaço 

que segrega segmentos sociais e serviços para 

longe dos centros comerciais e de especulação 

imobiliária; (2) à intolerância religiosa ‘exercida’ 

por meio de insultos e resistências simbólicas; (3) 

aos altos valores dos impostos nos centros urbanos, 

posto que as religiões de matriz africana não 

recebem incentivo ou isenção fiscal; e (4) à 

preferência das lideranças religiosas por espaços 

amplos para realização a contento das atividades 

religiosas (TEIXEIRA; RATTS, 2012, p. 338). 

Tanto no sentido de pátria – em todo seu alcance de 

igualdade ou desigualdade – como no de propriedade privada, a 

territorialidade busca a preservação do espaço, maior bem 

patrimonial de todas as nações, justamente com todas as 

tradições que pertencem aos povos dessa territorialidade. 

As restrições ecológicas formuladas como leis 

termodinâmicas podem ser ignoradas pelos 

discursos hegemônicos nas ciências sociais. 

Parecem ser irrelevantes até mesmo para as práticas 

de comunicação e a mídia. A ‘comunidade de 

conhecimento’ pode excluí-las do cânone da 

ponderação científica. Mesmo hoje, para muitos 

economistas arrogantes, os ecologistas preocupados 

ainda são malucos que não devem ser levados a 

sério. Os primeiros ecologistas sempre foram 

excluídos da corrente principal do pensamento 

econômico (ALTVATER, 1999, 113). 
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Até o século XX parecia distante esta perspectiva de tal 

poder hegemônico e a comunidade científica serem 

questionados pela sociedade externa ao meio, já que o 

conhecimento era área restrita apenas a cientistas. Hoje, com o 

avanço tecnológico e tecnologia a informação fez a 

democratização tanto do conhecimento quanto dos saberes. O 

beneficiado está sendo a sociedade brasileira. 

Para Altvater (1999, p. 115): 

Os direitos humanos tradicionais – da ‘primeira 

geração’ e da chamada ‘segunda’ geração – têm 

que ser complementados pelos da ‘terceira’ 

geração, reivindicação que vem ganhando cada vez 

mais força. Portanto, os direitos humanos 

compreendem também direitos de indivíduos (e 

povos) em relação à integridade da natureza, Isto é, 

do meio ambiente em que os seres humanos vivem. 

A primeira geração de direitos humanos se forma a 

partir de reivindicações de indivíduos contra 

violações cometidas por agentes econômicos: 

estados, instituições políticas e agentes sociais; a 

segunda geração combateu as violações mesmo 

indiretas ou estruturais, à integridade pessoal ou 

social, além de abranger o direito a um 

desenvolvimento cultural, econômico e social 

autônomo, contra os obstáculos resultantes de uma 

ordem internacional injusta; a terceira geração 

inclui os direitos relativos à integridade ambiental. 

Além do direito ao desenvolvimento, à justiça 

social e ao acesso à riqueza natural, a integridade 

ambiental tornou-se uma questão em destaque, em 

função da crise ambiental aguda. 
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O meio ambiente não deveria dispensar legislação ou 

gerações seja de primeira, segunda ou de terceira geração: a 

integridade, o que for por natureza e pelos direitos humanos já 

conquistados, mas é necessário estar sempre cobrando, como 

foi no caso do corte da árvore do terreiro. Estes são direitos 

garantidos pelos direitos humanos individuais justificados pelas 

gerações. 

O imprescindível é que os legisladores conheçam a 

realidade dos terreiros de Candomblé pois o que é 

aparentemente dispensável representa, para tais territórios, uma 

herança e um legado, ainda mais porque a realidade de um 

terreiro requer espacialidade, natureza, urbanidade e recursos 

hídricos. 

Também é imprescindível o respeito aos atabaques 

porque sem eles não há a interação entre os vivenciadores de 

tal espiritualidade e os orixás até porque estamos 

contemporâneas mas há cinco séculos pedindo licença para 

vivenciar esta religião que depende de árvores, de folhas, de 

flores, de sonoridade, ritmo e cantos como exigem a 

africanidade do Candomblé no ontem e hoje. 

Portanto, o âmbito do Estado nacional é um pré-

requisito para haver congruência entre os que 

decidem e as pessoas interessadas, os eleitos e os 

eleitores e, consequentemente, para a eficácia dos 

procedimentos democráticos. 

[...] A migração faz com que a moderna invenção do 

cidadão (nacional) pareça ainda mais artificial, na 

medida em que cada vez menos pessoas que vivem 

em um território estão unidas por língua, origem, 

religião, etnia, etc. (ALTVATER, 1999, p. 118-119). 
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Por que o corte da árvore? Por mais que fosse implorado, 

tanto o corte da mesma como o não despojamento da madeira, 

não houve sensibilidade. Levaram toda a árvore por ser 

madeira nobre. É lógico que não faltam compradores. Por isso, 

ela entra também no âmbito social, econômico, ambiental, 

judiciário e econômico. 

O poder disciplinar é hoje um poder 

crescentemente indisciplinar, à medida que as 

ciências perdem a confiança epistemológica e se 

veem forçadas a partilhar o campo do saber com 

conhecimento rivais, eles próprios capazes de gerar 

formas diferentes de poder. [...] A proliferação 

caótica dos poderes torna difícil a identificação dos 

inimigos e, por vezes, a própria identificação das 

vítimas. [...] A desaceleração desta temporalidade 

só pode ser obtida no nível da escala em que 

ocorrer, a escala global [...] (SANTOS, 1998, p. 18; 

21). 

O campo do saber com a ciência sempre teve um 

estranhamento, já com a globalização tornou-se mais acessível. 

A ciência começa a perceber com seu conhecimento que se 

houver um diálogo entre ambos, todos ganham: o saber pela 

credibilidade e o conhecimento científico pela humildade em 

reconhecer o que anteriormente estava de lados opostos. 
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Considerações finais 

 

Falar ou tratar de um tema muito polemizado mas pouco 

conhecido, realmente parece estarmos sempre pedindo para 

que nos entendam, ou nos apresentando após cinco séculos da 

chegada dos africanos (em condições subumanas) neste país e 

tratar uma cultura religiosa tradicional e oral para um 

entendimento e diálogo entre conhecimento científico e saberes 

(oralidade, hierarquia, tradição milenar) contemporâneos na 

África e na diáspora. 

O culto à natureza soma-se ao entendimento e respeito a 

tudo natural, vegetal e animal. Exemplo: as árvores, as folhas, 

o rio, o mar, o lago, o ferro, a encruzilhada. Como a borboleta, 

símbolo apenas de beleza e leveza, ela é mais que isso para o 

culto: para os candomblecistas ela é uma laba-laba. Ela faz a 

metamorfose, mas antes de laba-laba, ela é uma lagarta 

devoradora de vegetais e por isso ela sofre os efeitos dos 

agrotóxicos que não as deixam viver. Por isso ela está em 

extinção pois não chega à fase de laba-laba. E a natureza perde 

em beleza, leveza e metamorfose. É apenas uma demonstração 

de valores: o que é a laba-laba para um vivenciador do culto e 

para a sociedade ocidental. 

Quanto à territorialidade para os terreiros de Candomblé, 

tais territórios estão dia a dia sendo reduzidos. Isso traz um 

prejuízo ao perder os espaços, seja por pressão ou por 

imposição dos órgãos que deveriam dar proteção e que muitas 

vezes agem tendenciosamente contra. Preservar a natureza e os 

naturais é um legado deixado pelos ancestrais africanos frente 

às diferentes culturas ao longo dos tempos, tanto pelas 

mudanças que vem passando o planeta Terra quanto pelos 
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desafios ambientais em se tratando da preservação ou de perdas 

de território pelo qual passam os terreiros de Candomblé no 

Brasil. A relação terra e seres humanos é indissociável e o 

Candomblé não sobreviverá sem os recursos hídricos e os 

reinos animal, vegetal e mineral. 

A luta de resistência de preservação entre patrimônio, leis 

(federais, estaduais e municipais) e os terreiros de Candomblé 

brasileiros tornou-se uma disputa desleal. Portanto é necessário 

lidarmos com esse paradigma do quanto e como a religião faz 

parte cultural, artística, musical dos hábitos e costumes e 

também simbólicos dessa sociedade, ainda que disfarçados de 

valores apenas brasileiros e não afro-brasileiros. Esta é a forma 

contemporânea do racismo ambiental no Brasil. 
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EWÁ E SEUS SEGREDOS LÍQUIDOS: 

COMBATE AO RACISMO NAS INFÂNCIAS NEGRAS 

 

Kiusam Regina de Oliveira 

 

“Afinal, infância é um conceito bidimensional, 
etapa da vida e capacidade de reinvenção e 

ressignificação”. 

(Renato Noguera) 

 

Um caso 

 

Há 7 anos atrás, em uma palestra que conferi em 

Diadema/SP para 84 mulheres sobre raça e gênero, 

conheci Allan, criança negra com 5 anos que me fez 

duas perguntas: a primeira foi o que era racismo e a 

segunda por que pessoas brancas não gostam de 

pessoas negras? A narrativa que ele construiu 

durante formação dizia respeito à escola e que lá 

havia uma menina que só falava com ele para dizer 

que era preto, feio e fedido e alguns meninos diziam 

que ele era preto, feio e tinha chifres. Com relação à 

menina ela refletiu durante a formação e disse: 

“mas eu não sou fedido porque minha mãe dá 

banho em mim três vezes por dia, né mãe”? E com 

relação aos meninos alegou que chegava em casa 
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todos os dias e se olhava no espelho, passava a mão 

sobre a cabeça não vendo e nem sentindo os chifres 

e, de repente, ele me perguntou: “professora, será 

que o chifre se esconde quando eu chego em casa”? 

Ao término da palestra ele se aproximou de mim, 

estendeu a mão e me agradeceu, dizendo 

“Professora, muito obrigada por tudo o que falou 

hoje: quer dizer que se a menina fala que eu sou 

preto, feio e fedido, mas eu não sou e os meninos 

falam que eu sou preto, feio e tenho chifres, isso que 

é o racismo”? E eu, com lágrima nos olhos, afirmei 

que sim. 

 

Infância Negra, Pobreza e Violência no Brasil 

 

O Brasil assumiu metas junto à ONU (Organização das 

Nações Unidas) num compromisso global regido pelos 

princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, 

respeito pela natureza e responsabilidade comum na gestão do 

desenvolvimento econômico e na manutenção da paz e da 

segurança. Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável) para os países mais pobres foram: a) acabar com a 

fome e a miséria; b) oferecer educação básica de qualidade para 

todos; c) promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres; d) reduzir a mortalidade infantil; e) melhorar a saúde 

das gestantes; f) combater a síndrome da imunodeficiência 

adquirida (AIDS), a malária e outras doenças; g) garantir 

qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; h) estabelecer 

parcerias para o desenvolvimento. Importante salientar que a 

trajetória brasileira de redução à pobreza foi muito bem-
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sucedida e com avanços significativos nos últimos 20 anos, de 

acordo com o relatório. Contudo, fundamental olhar de perto 

algumas questões. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (Pnad), de 2015, 27% dos brasileiros vivem hoje com 

até meio salário mínimo por mês e esse percentual sobe para 

40,2% se for feito um recorte da população de 0 a 14 anos, 

ultrapassando a casa dos 60% de crianças e adolescentes em 

situação de pobreza em estados como Alagoas, Maranhão, 

Ceará, Bahia e Pernambuco. O estudo mostra que a 

estigmatização de classe, etnia e raça leva a uma maior 

vulnerabilidade de alguns grupos a serem punidos e 

assassinados, por exemplo. Em 2007, mais de 72% dos 

homicídios na América Latina foi cometido contra crianças e 

jovens negros. Em 2010 morreram assassinados 

proporcionalmente 132,3% mais brasileiros negros. Um 

adolescente brasileiro negro ou pardo tem três vezes maior risco 

de ser assassinado do que um branco. 

A publicação “O impacto do racismo na infância”, lançado 

em 2010 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 

com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) de 2009, mostra que 26 milhões de crianças e 

adolescentes brasileiros vivem em famílias pobres e representam 

45,6% de crianças e adolescentes do país. Desses, 17 milhões 

são negros. “E como a pobreza está ligada à falta de acesso aos 

direitos básicos, isso atinge diretamente as crianças negras” 

(Pastoral da Criança, 2010). Entre as crianças brancas, a pobreza 

atinge “32,9%; entre as crianças negras, 56%. A iniquidade 

racial na pobreza entre crianças continua mantendo-se nos 

mesmos patamares: uma criança negra tem 70% mais risco de 

ser pobre do que uma criança branca” (IBGE, Pnad, 2009). A 
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UNICEF também lançou uma campanha apontando 10 maneiras 

de contribuir para uma Infância sem Racismo, apontando a 

educação para o respeito às diferenças e denunciar o racismo 

como caminhos para o enriquecimento pessoal. 

Theodoro (2006) em seus estudos revela que para o país 

superar as desigualdades raciais na população brasileira seria 

preciso, em cálculos econômicos, investir R$ 67,2 bilhões, 

investidos em curto prazo para equalizar os indicadores de 

educação, habitação e saneamento.  

Cavalleiro (s/d) aponta o racismo vivido pelas crianças no 

interior de uma escola desde a mais tenra idade tendo que 

enfrentar situações de exclusão e total desinformação dos 

profissionais da educação no tocante à temática das relações 

étnico-raciais, revelando que a “escola tem se mostrado omissa 

quanto ao dever de reconhecer positivamente a criança negra, no 

cotidiano, o que converge para o afastamento dela do quadro 

educacional” (p. 101) e complementa afirmando que “se o 

acesso à educação representa um direito de todos os cidadãos, é 

contraditório o espaço escolar não estar preparado para receber 

crianças negras, essencialmente em um país de maioria negra” 

(idem, ibidem, p. 101). 

 

Candomblé de Ketu e o Fortalecimento da Infância Negra 

 

Renato Noguera, em seu texto filosófico “Pinóquio e 

Kiriku: infância (s) e educação nas filosofias de Kant e Ramose” 

afirma que dentro de uma lógica ocidental, 

... a pedagogia kantiana, tal como nos ensina o filme 

Pinóquio, não deixa dúvidas: a infância é o que se 
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deve superar. A menoridade da razão é um risco que 

traz perigos para o indivíduo e toda a sociedade, a 

autonomia deve ser o objetivo a ser perseguido (s/d, 

p. 8). 

Essa ideia será contraposta por Noguera ao comparar a 

infância de Pinóquio com a de Kiriku (tensão entre a sociedade 

ocidental e africana e modos de educar), ao comparar a filosofia 

de Kant com a de Ramose. Destaco aqui, duas ideias filosóficas 

africanas fundamentais apresentadas por Noguera a fim de 

reforçar sua linha lógica de pensamento na construção de seu 

artigo e que farão todo o sentido na construção do meu texto. Ao 

revelar o filósofo Ramose (2010) aponta que no filme Kiriku 

(que retrata a infância dentro de uma comunidade africana) o 

que está em jogo é uma tese filosófica africana clássica 

afirmando que “todas as pessoas em situação de sofrimento 

tendem a responder suas circunstâncias endereçando ações 

violentas contra si mesmas e outras pessoas” (p.10). E para o 

filósofo Oruka (1990) também seguindo uma busca clássica da 

filosofia africana é a ideia de que devemos encontrar algum 

sentido para a vida.  

A formulação filosófica é feita em diversas línguas 

bantu com o mesmo significado. Na língua botho: 

motho ke motho ka batho. No idioma zulu: umuntu 

ngumuntu ngabantu. Nos dois casos temos a 

definição do conceito de ubuntu: “uma pessoa é uma 

pessoa através de outras pessoas” (NOGUERA, s/d, 

p. 10-11). 

No tocante à criança negra, lembro que ela enfrenta 

historicamente o racismo de forma sistemática e atroz e o 

silêncio sobre esse tema pode reinar revelando  
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... [nas famílias negras] um sentimento de 

impotência ante o racismo da sociedade, que se 

mostra hostil e forte; (...) o silêncio das famílias 

brancas decorre também desses mesmos aspectos 

que influenciam as negras, mas marca sua posição 

confortável diante do problema que diretamente não 

as atinge. Ao silenciar, a escola grita inferioridade, 

desrespeito e desprezo [pela criança negra]. Neste 

espaço, a vergonha de hoje somada à de ontem e, 

muito provavelmente, à de amanhã leva a criança 

negra a representar suas emoções, conter os seus 

gestos e falas para, quem sabe, passar despercebida 

num “espaço que não é o seu” (CALLAREIRO, p. 

100). 

Mas a filosofia de vida que está assentada nos chãos dos 

nossos ilês, das casas-de-santo, de axé, de nossas comunidades 

tradicionais de terreiro é muito maior que tudo isso e vem de 

muito longe através de conhecimentos ancestrais que 

permanecem vivos e atuantes nesses meios, independente da 

tradição. As comunidades tradicionais de terreiro não devem se 

silenciar mediante tamanha atrocidade cometida contra a 

infância de nossas crianças negras, principalmente porque 

segundo Siqueira (1998), cada vez mais os candomblés têm sido 

considerados organizações que extrapolam a religião, sendo 

compreendidos como  

“... opção sociocultural religiosa daqueles que 

compreendem assumir criticamente posições face à 

realidade brasileira, significa comprometer-se com 

um mundo político e culturalmente plural, em 

muitos momentos negados até aqui por razões 

historicamente conhecidas, por certas determinações 
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e propósitos do sistema colonial-escravagista em 

parte reatualizado no sistema capitalista de produção 

e seus desdobramentos” (p. 34). 

É certo que membros desse enorme grupo familiar onde as 

pessoas estão ligadas não somente por laços consanguíneos, mas 

sobretudo pelos ancestrais, buscam guardar tradições que 

marcam profundamente as diferenças nos modos de ser, pensar e 

agir das culturas ocidentais. Nesse sentido, elaboram suas ações 

muito focadas nos valores civilizatórios afro-brasileiros18, que 

são: circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, 

cooperativismo/comunitarismo, ancestralidade, memória, 

ludicidade, energia vital/axé e oralidade. E assim, a vida 

prossegue. 

Aqui, o respeito à natureza é fundamental porque há o 

entendimento de que dela viemos e carregamos nossas porções 

de mato, terra, água, ar e fogo em nossa constituição corpórea 

além de fortalecermos nosso axé (energia vital) através de ritos 

com seus elementos portadores de axé agrupados, de acordo 

com Santos (1986) em três categorias: sangue vermelho (reino 

animal: menstruação, sangue humano e de animais; reino 

vegetal: azeite de dendê, osún; reino mineral: cobre e bronze; 

sangue branco (reino animal: sêmen, saliva, hálito, as secreções, 

o plasma); reino vegetal (a seiva, sumo do álcool, bebidas 

extraídas das palmeiras e ori); reino mineral (sais, giz, prata, 

chumbo); sangue preto (reino animal: cinza de animais); reino 

vegetal (sumo escuro de certos vegetais, o ilú, o índigo extraído 

de diferentes tipos de árvores); reino mineral (ferro, carvão). 

Cada orisha/orixá (ori=cabeça; sha=protetora/protetor) 

rege determinados campos/elementos da natureza e dessa forma, 

                                                           
18 Ver o programa A Cor da Cultura no site www.acordacultura.org.br . 
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cada um possui características determinadas que incidem sobre 

o jeito de ser, de agir e pensar de suas/seus protegidas/os, 

filhas/os.  Vale traze ro conceito de pessoa, de acordo com 

Ribeiro (1996) que “é tida como resultante da articulação de 

elementos estritamente individuais herdados e simbólicos. Os 

elementos herdados a situam na linhagem familiar e clânica 

enquanto os simbólicos a posicionam no ambiente cósmico, 

mítico e social” (p. 44).  

A criança vivencia sua infância nos espaços das 

comunidades tradicionais de terreiro: sacralizando o cotidiano, 

ancestralizando as ações e telurizando os corpos; Ceu e Terra 

intimamente interligados através de um movimento da serpente, 

o surgimento de um arco-íris ou com o sopro de um vento. 

Educa-se através da infância, por ela e para ela, isto 

é, em favor de reinaugurar o mundo sempre que seja 

necessário, enfrentando os desafios com a convicção 

de que é preciso estarmos disponíveis e atentos para 

o chamamento coletivo do qual não podemos nos 

esquivar.  O aparato filosófico-pedagógico do filme 

Kiriku ensina pelo menos uma coisa: educar é para 

amplificar a infância. Em outros termos, uma 

possibilidade para novos mundos (NOGUERA, s/d, 

p. 11). 

Com esse sentido de educar para amplificar a infância é 

que se assentam conhecimentos, valores e ações nas 

comunidades tradicionais de terreiro que buscam ampliar o 

conceito de infância não somente ligado à uma determinada 

faixa etária, mas sim, ao prolongamento e quebras de barreiras 

geracionais para vivenciá-la durante toda a vida adulta. De que 

forma isso acontece? Através de um conhecimento ancestral: a 

permanência do estado infantil via o culto aos Erês e Ibeji.  
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Um dos orixás ligados à infância é Ibeji. Ibeji é orixá-

criança, um casal de gêmeos ligados a todos os seres humanos: 

por serem gêmeos estão intimamente ligados à dualidade do ser 

e por serem crianças estão ligados a tudo o que nasce, o que se 

principia: as nascentes dos rios, o nascimento dos bebês, as 

plantas que germinam. Regem as brincadeiras, o ser brincante, a 

alegria, a infância que não está restrita tão somente ao ser 

criança. Fundamental compreender aqui que a infância, no 

candomblé, é cultuada durante a vida inteira de uma pessoa que 

mesmo envelhecendo nesse espaço pode continuar a conservar 

dentro de si a energia dos Erês “dando Erê”, isto é, incorporando 

a essência ancestral infantil, pois é entidade associada às 

crianças e a cada orixá. Dá-se muito valor aos erês, pois 

movimentam os terreiros levando alegria, diversão e leveza, mas 

não se iludam porque também contribuem com as tarefas 

cotidianas: trabalham com muito vigor e alegria mantendo o 

dinamismo do espaço “pois tudo aponta a um bem a ser 

conquistado e isso se realiza num processo de reciprocidade e de 

dons” (SIQUEIRA, 1998, p. 426) extremamente importante 

porque esse princípio reorganiza a vida social e as formas de 

trabalho dentro das comunidades de terreiro às quais crianças 

vivem suas infâncias em outro tempo, ritmo, responsabilidade, 

território e corporeidade. 
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Um mito de Ewá 

 

Ewá faz parte da mitologia iorubana (Nigéria). Era 

uma princesa filha de Nanã e irmã de Obaluaê, 

Oxumarê e Ossaim. Contam suas histórias que era 

uma jovem de beleza infinita e sua mãe queria que 

ela se casasse de qualquer jeito e num determinado 

momento, muitos pretendentes – príncipes – se 

ofereceram para desposá-la. Tal concorrência 

transformou-se em disputas que levaram muitos 

jovens valentes lutarem até a morte, pela mão da 

princesa. Foi muito sangue derramado. No reino de 

Nanã, todas as plantas foram secando, o sol já não 

aparecia mais no ceu e a tristeza fez de lá sua 

morada. Ewá triste foi consultar-se com Orunmilá 

que mandou que ela fizesse ebós para colocarem fim 

em tantas atrocidades. Os ebós deram certo e o sol 

voltou a aparecer no ceu, as plantas a ficarem 

verdes e para o espanto de todos, a princesa diante 

dos olhos deles, começou a se desintegrar, a perder 

a forma, a transformar-se em bruma branca e densa 

e essa névoa se espalhou por ali avançando chão 

com um canto radiante: sim Ewá cantava com força 

e sua bruma ganhava formas e dimensões. Estava 

livre e feliz e recebeu o poder de ir ao ceu como 

nuvem e, quando quisesse, voltar à terra como água 

de chuva. 
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Campos de força de Ewá 

 

No candomblé de ketu conhecemos Ewá como a rainha 

das mutações, das transformações orgânicas e inorgânicas. Ela é 

a água no momento da nascente de um rio e é capaz de 

transformar a água do estado líquido aos estados gasoso e 

sólido. Ewá está por toda a parte promovendo grandes 

espetáculos na natureza: ela está nas nuvens (inclusive Ewá 

desenho nas nuvens figuras que tentamos compreender) e na 

chuva, na água dos riachos que evaporam e volta em forma de 

gotas de chuva, na água que se transforma em gelo e com o 

calor do sol volta ao estado líquido, no botão das flores quando 

abrem, na lagarta que magicamente se transforma em borboleta 

(deixa de rastejar para voar), no camaleão que é capaz, através 

do mimetismo, alterar as suas cores quando prevê perigo. Ewá é 

a transformação das folhas secas em alimentos orgânicos para o 

solo ficar fértil. Ewá dá cor aos seres e os torna bonitos e vivos. 

Ewá é o barulho das folhas sopradas ao vento, é o som das águas 

dos rios quando se jogam das ribanceiras, som da chuva a tocar 

o solo, o assovio dos ventos, o canto dos pássaros, o choro e as 

gargalhadas do bebê. Ewá é a alegria de viver. No nosso corpo, 

Ewá se manifesta através de seus cinco segredos líquidos, que 

são: lágrima, saliva, suor, sêmen e menstruação, considerados 

segredos porque só compartilhamos com pessoas que amamos e 

temos intimidades. Sim, Ewá é profunda!!! Linda!!! Alegre!!! O 

sofrimento no campo amoroso a fez pedir exílio ao seu irmão 

Oxumarê e com ele foi viver no arco-íris (é a cor branca dele); 

também a abandonar o mundo dos vivos, indo morar no 

cemitério; e também a levou a transformar-se em bruma para ter 

liberdade com suavidade. O sofrimento de seus filhos a fez 

transformar-se em rio para alimentá-los. Ewá está ligada à 
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alegria/felicidade, dividindo essa regência com Ibeji (Vungi), 

presentes nos momentos de festividade, alegria, canto e 

contentamento da vida. 

 

Ewá e seus ensinamentos ao combate ao racismo pelas 

crianças 

 

Reconheço que esse é um território complexo para um 

trabalho de conscientização infantil, contudo, com objetivo 

focado e metodologias adequadas dentro do que tenho chamado 

de Pedagogia da Ancestralidade19, esse é um caminho possível 

de ser construído, considerando a ancestralidade, 

imaginário/subjetividade, oralidade, corporeidade, identidade e 

processos educativos saudáveis.  

Quando eu, enquanto iyalorixá e educadora, trabalho os 

mitos de Ewá com as crianças negras, aponto os 10 segredos que 

nossa amada princesa ancestral nos deixou como legado e temos 

conseguido preservá-los: 

1) A beleza está em cada um/a de nós; 

2) a vida é transformação (ser fria/o como o gelo e 

ser envolvente como a água; ou hoje rastejamos, 

amanhã voaremos); 

3) a vida, quando ficar difícil, podemos mudar nossa 

energia para o estado gasoso 

(pensamentos/reflexões/conversas/aprendizagens) a 

fim de retornarmos, mais tarde, como água 

(ação/reação/posturas/decisões/vida que segue); 

                                                           
19 Pedagogia da Ancestralidade, Kiusam de Oliveira. 
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4) a sensibilidade deve ser praticada constantemente; 

5) a alegria deve prevalecer; 

6) o mal pode se transformar em bem; 

7) a mágica está em todos os seres; 

8) a infância é um estado a ser preservado na vida 

adulta; 

9) somos seres miméticos, isto é, somos seres 

capazes de nos ajustar a uma nova situação, 

adaptação enquanto estratégia; 

10) as aprendizagens são cíclicas e sem fases etárias 

pré-determinadas para acontecer. 

 

Desenhando nas nuvens 

 

“Que os espaços de nossas salas de aula sejam 

revisitados por nós como espaços de resistências, 

suturas psíquicas e de possibilidades”. 

(Kiusam de Oliveira, 2017, p. 23) 

 

Amplio, aqui, essa frase para todos os cantos onde 

processos educativos se manifestem a fim de combater o 

racismo que atinge diretamente as crianças negras. 

Especificamente na escola, de que forma isso deve acontecer? 

Segundo Oliveira (2017), de três formas: “aceitando que o 

racismo existe, descobrindo onde você o guarda e combatendo-o 

através de práticas pedagógicas que foquem o empoderamento 
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da população escolar negra” (p. 20). E a autora continua 

afirmando: 

E se ser considerada transgressora estiver 

diretamente ligada a práticas para a liberdade em 

sala de aula, no combate ao racismo, então, que 

assim seja: abaixo a estrutura colonialista que, 

mesmo após 500 anos de dominação, perdura na 

educação através do privilégio epistemológico dos 

pesquisadores homens, brancos, elitistas e 

referenciais teóricos eurocentrados, que ditam o que 

deve ou não deve ser priorizado na educação 

brasileira (idem, ibidem, p. 21). 

Mediante os dados estatísticos apresentados no início 

desse texto e pesquisas de intelectuais afrocentrados podemos 

perceber que o racismo deve ser combatido e que se for 

considerado formas de ver, viver, sentir e agir pautados nos 

saberes africanos e afro-brasileiras, temos campo fértil para o 

fortalecimento das crianças negras, no sentido de que possam 

viver plenamente o período da infância compreendendo não só a 

dor que o racismo provoca, mas também, a necessidade de 

enfrentá-lo com as ferramentas deixadas pelas/os nossas/os 

ancestrais. Nossos ancestrais, nos deixaram um legado filosófico 

de base africana gigantesco e alguns deles trazidos até esse texto 

de forma muito breve, porém marcada através de Ramose e 

Oruka, esse último nos lembrando que é preciso dar um sentido 

à vida. Nossas crianças negras precisam compreender o sentido 

da vida para além do determinismo racial excludente ao qual 

estão submersas socialmente e que tem provocado rupturas 

psíquicas muitas vezes, sem possibilidades de suturação. Para 

que toda essa aprendizagem ocorra “é importante reconhecer as 

estratégias que partem da valorização e perpetuação dos mitos e 
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ritos de iniciação com a função de transformar a vida e a postura 

dos iniciados favorável às novas informações e experiências” 

(OLIVEIRA, 2008, p. 197).  

Minha mãe dizia que nós devemos sempre terminar o que 

começamos. E nesse sentido, meu fim sempre anunciado a cada 

dia de minha vida, tem sido dedicado a “abrir a fala do orixá” 

que é o seu momento de individualidade quando alguém é 

iniciado para um orixá. É o momento em que o orixá revela a 

sua identidade e sua individualidade secreta. O orixá grita e esse 

grito é quando publicamente revela quem é e seu grito se junta a 

tantos outros milenarmente soltos no espaço. 

A esse grito dá-se o nome de ké e é diferente para 

cada ancestral, esse momento continua sendo um 

dos mais emocionantes no candomblé de ketu. É o 

orixá dizendo ‘agora existo’. O ké é, portanto, a 

declaração feita pelo próprio orixá, de sua existência 

individual que chegou para fazer parte da existência 

coletiva daquele espaço sagrado (OLIVEIRA, 2008, 

p. 194). 

Dessa mesma forma, tenho combatido o racismo 

totalmente estruturada no legado deixado pelas/os ancestrais 

africanas/os que me proporcionam saúde para “abrir a fala” de 

tantas crianças e jovens negras/os desse país. Quero assim, cada 

vez mais, ver crianças negras empoderadas em sua negritude e 

dando seus “kés” pelo país, como mostra e prova de que estão 

sim, cada vez mais se fortalecendo dentro do próprio território 

racista que as pessoas brancas têm estruturado secularmente 

para nós. Será através das crianças e jovens negras/os dessas 

gerações que romperemos a lógica do silenciamento e 

rebaixamento da autoestima, pensando a partir da infância 

imposta às nossas crianças e jovens no sentido de fazer com que 
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se fortaleçam para os combates sem perder a fé na vida, a 

esperança no ser humano, a felicidade em estar junto e na força 

que carregamos porque nunca estamos sós, estamos com um 

exército ancestral com as paramentas de guerra para lutar por 

nós. 

Que sejamos capazes de produzir, juntos com as nossas 

crianças negras, desenhos belíssimos nas nuvens de Ewá. 
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SOB O MANTO DE SARA KALI: FÉ CIGANA À LUZ DA 

UMBANDA 

 

Ricardo Lanzarini 

 

 

Minha doce Santa Sara Kali,  

Tu que és a única Santa Cigana do Mundo, 
Tu que sofrestes todas as formas de humilhação e preconceito, 

Tu que fostes amedrontada e jogada ao mar,  

Para que morresses de sede e de fome. 
Tu que sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. 

Não permitas que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. 
Que Tu sejas minha advogada perante a Deus 

Que Tu me concedas sorte, saúde, paz e que abençoe a minha vida. 
Optchá! 

(Oração a Santa Sara Kali) 

 

A Umbanda, como universo místico de prática religiosa, 

tem se transformado ao longo dos últimos cem anos e criado 

novas estruturas e ramificações de trabalhos a partir da 

influência de diversos cultos, o que vai ao encontro da 

diversidade cultural brasileira. Os ciganos e suas práticas 

magísticas, sua identidade, vestimentas e paramentas 

ritualísticas, ascendem no universo umbandista como grupo de 

trabalho mediúnico ligado à prática do bem e da caridade, 

especialmente sobre a influência de Egunitá, Orixá do Fogo 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

106 
 

equilibrador, cultuada pelos povos ciganos no mundo inteiro e 

que encontra na Umbanda uma nova roupagem, mas que 

mantém sua essência de fé, agregando a todos.  

Os ciganos, enquanto grupo social de cultura própria, 

subdividida e diferenciada por clãs, têm uma história ainda 

repleta de contradições, especialmente em virtude de sua 

característica quase sempre nômade e sem resgistros escritos.  A 

cultura é, dessa forma, transmitida apenas pela memória oral, 

em que costumes e crenças são ensinados de geração para 

geração. A partir de um processo natural de absorção cultural, 

cada nova geração, adaptada a uma realidade diferente, absorve 

apenas aquilo que lhe é conveniente e útil, redesenhando sua 

cultura de tempos em tempos, mas que, pela ausência de 

registros, deixa boa parte dessa experiência cultural se perder no 

tempo e no espaço. Le Goff (1992)  salienta que a memória é 

um elemento essencial da identidade individual e coletiva. 

Contudo, a compreensão e os estudos da cultura cigana, e mais 

precisamente sobre sua fé e fundamentos religiosos, acabam 

limitados a uma memória recente em que parte das práticas 

religiosas e ritualísticas, dialetos e costumes acabam se 

perdendo. 

Os primeiros registros escritos sobre povos ciganos 

aparecem na Grécia de 1050 (Moonen, 2011) e aludem a uma 

possível origem grega dos ciganos, tanto quanto outros autores, 

ao longo da história, destacam origens egípcias e, 

especialmente, indianas [mais aceita entre eles] (Grellmann, 

1783). Dentre os dialetos falados, o romani, de origem indiana, 

aparece com maior frequência, embora não haja padrão, e sim, 

semelhanças entre os clãs que falam esse mesmo dialeto. Além 

deles, têm-se os sinti, que falam sintó, especialmente 

encontrados na Alemanha, Itália e França; e os calon ou kalé, 
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que falam caló, de origem ibérica, concentrados em Portugal e 

Espanha, responsáveis pela maior onda migratória de ciganos 

para o Brasil. Mas, essa diversidade cultural e linguística que 

garante uma riqueza enorme de costumes e características, 

consiste também na maior fragilidade social por eles enfrentada, 

dada a falta de unidade que gera uma sensação ainda maior de 

minoria étnica.  

De modo geral, a história da humanidade remete aos 

ciganos como um povo bandoleiro e pagão, fato que 

compromete, ainda hoje, o lugar dos ciganos nas sociedades 

convencionais pelo mundo todo, sendo, frequentemente, vítimas 

de preconceito e discriminação étnica. A filosofia de liberdade e 

nomadismo que fomenta o estilo de vida e as crenças ciganas 

sempre foram motivo de curiosidade para os gadjé 

[denominação dada a pessoas não-ciganas], mas também de 

discriminação, visto que a representação da diferença nunca foi 

algo simples de se resolver entre as pessoas. Cada grupo social 

sempre busca padronizar seus modelos de sociedade, excluindo 

e marginalizando qualquer coisa que venha a divergir do modelo 

adotado.  

Velho (2003), ao tratar das questões de desvio de 

comportamento social, aponta como a falta de padrões gera 

desconforto entre aqueles que se consideram ajustados [dentro 

das normas], e como a condição de ajustados garante uma 

interação social entre o grupo dominante, excluindo-se 

automaticamente os desviados [aqueles que estão fora dos 

padrões da sociedade em questão]. Embora os ciganos tenham 

se apresentado como grupos altamente adaptáveis às diversas 

culturas com as quais conviveram, absorvendo parte de seus 

costumes, crenças e línguas, sua divergência centrada nas 

vestimentas, cor da pele, fala, estilo de vida nômade e 
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religiosidade, acabava sempre funcionando como uma marca 

social [estigma] que os diferenciava dos demais e gerava 

inúmeras formas de perseguição social [inclusive oficial por 

partes de governos de várias nações], além da tentativa 

consciente dos ciganos de se invisibilizarem como forma de 

proteção e sobrevivência, fato que contribuiu para apagar uma 

parte da memória cultural cigana nas gerações seguintes. 

Moonen (2011) relata que o mundo adotou inúmeras 

políticas anticiganas que dizimaram populações inteiras, a 

exemplo da escravidão durante cinco séculos no território que 

hoje constitui a Romênia e em alguns países ibéricos; das 

prisões com severos castigos [principalmente para os homens]; 

do isolamento dos gadjé que excluem social e economicamente 

aqueles que não se enquadram em seus padrões de vida, raça, 

aparência física, religião e costumes [tal qual acontecia com os 

negros em diversas partes do mundo]; do etnocídio que ocorreu 

pela inclusão da minoria cigana na sociedade dominante, com a 

incorporação dos costumes e crenças gadjé; o genocídio 

ocorrido na Holanda durante o século XVIII e na Alemanha 

nazista durante a II Gerra Mundial; além das deportações que 

ocorreram, especialmente, entre os séculos XVI e XVIII, de 

países europeus para as colônias de exploração, como de 

Portugal para o Brasil. É neste cenário que chegam os primeiros 

ciganos ao Brasil, muitos na condição de escravos, mas, 

também, mulheres que vieram servir aos senhores brancos 

colonizadores, tanto como criadas, esposas ou escravas sexuais.  

No caso de países como Portugal e, refletindo mais 

diretamente sobre a influência cigana que marcou a história do 

Brasil, Mendes (et al., 2014) argumenta que a má fama social 

dos ciganos foi um mal que assolou a sociedade portuguesa e 

ainda gera discriminação, racismo e desigualdade social, sendo 
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eles vítimas de estigmas. “(...) a inexistência de reconhecimento 

dos ciganos, ou até o seu incorreto conhecimento, refletem-se 

em imagens limitativas, deformadas, de inferiorização e 

desprezo, afetando e restringindo negativamente a vida destas 

pessoas” (ibidem, p.12).  

O estigma é algo depreciativo que infere no sujeito que o 

pertence à diferença, desqualificando-o perante os outros 

(Goffman, 1988). Nesta situação, o estigmatizado tende a buscar 

seus semelhantes como forma de proteção e não isolamento, 

refugiando-se em pequenos grupos sociais. É exatamente o que 

aconteceu em muitos acampamentos ciganos, que se protegiam 

dos gadjé, isolando-se para se sentirem seguros. A marcação 

dessa divergência, contudo, gera também o sentimento reverso, 

que diferencia o não estigmatizado, afastando-o de modo a 

alimentar um ciclo sem fim de conflitos e diferenças.  

Pesquisas apontam a migração cigana de calons para o 

Brasil no século XVI e roms no século XIX, embora não se 

tenha real dimensão desse processo, haja vista que os 

documentos oficiais e os dados estatísticos apontam sempre para 

questões de nacionalidade e não de etnia (Moonen, 2011). Os 

primeiros registros de chegada de ciganos no Brasil data de 

1574 e, desde então, durante o período colonial, a orientação 

oficial da Coroa Portuguesa era de que todos os ciganos fossem 

enviados ao Maranhão (Teixeira, 2000). Mariscano e Vieira 

(2013, p. 31) relatam que “o Brasil é o terceiro país que mais 

acolheu e acolhe ciganos no mundo, apenas superado pela 

Espanha e Bulgária”. O impacto disso ao longo dos anos é que 

inúmeras personalidades brasileiras têm origem cigana, como 

Castro Alves, Cecília Meireles, Guerra Peixe, Fagner e Wagner 

Tiso. “O primeiro cigano rom (da Europa central) a chegar no 

Brasil teria sido o tcheco Jan Nepomuscky Kubitscheck, bisavô 
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do grande Presidente da República Juscelino Kubitscheck” 

(ibidem, p. 31).  

Os calon estão presentes na maioria dos estados 

brasileiros. De acordo com dados da Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (MUNIC) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2011, foram identificados 

291 acampamentos ciganos localizados em 21 estados, com 

maior concentração na Bahia, em Minas Gerais e em Goiás 

(Brasil, 2013). Em relação à população cigana total, estima-se 

que há mais de meio milhão no Brasil, espalhados conforme 

demonstra a Figura 01. Mas, considera-se, ainda, que muitos 

vivem nas sombras, negando suas etnias pelo receio da 

hostilidade social que sempre sofreram ao longo da história. E 

esses, ao contrário de negros e índios, conseguem se camuflar 

com maior facilidade dentro da sociedade tradicional, negando 

publicamente sua etnia a fim de evitarem estigmas.  

 

 

Figura 01 – Mapa das comunidades ciganas por estado no Brasil 

Fonte: Brasil (2013) 
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Embora seja, ainda, um tema marginal, alguns autores 

brasileiros têm se dedicado ao estudo de agrupamentos ciganos 

no Brasil, a exemplo da historiografia cigana de Teixeira (2000) 

e os estudos sobre nomadismo, dialeto e vestimentas, festas, 

músicas e danças, além das relações endogâmicas descritas por 

China (1936), Dornas Filho (1948) e Mello (2004). Há, também, 

estudos sobre a identidade cigana no contexto urbano, 

especialmente no Nordeste, representados pelos trabalhos de 

Silva (2000), Goldfarb (2004), Senna (2005), Silva (2010) e 

Coradini e Souza (2014). 

Embora haja, no Brasil, um notório grau de preconceito 

social contra grupos ciganos, dada sua história e seus estigmas 

[tal qual acontece com praticamente todas as minorias étnicas ao 

redor do mundo], a cultura cigana tem ganhado expressivo 

destaque na sociedade brasileira por meio de cultos ritualísticos 

de Umbanda espalhados por todo o território nacional e no 

exterior, especialmente na América Latina, que traz fortemente a 

presença dos calon como parte integrante da colonização 

espanhola e nos ritos de Umbanda.  

Diferentemente do cenário discriminatório em que vivem 

os ciganos brasileiros, a Umbanda codifica um trabalho 

ritualístico específico, baseado na cultura e religiosidade cigana 

[independentemente das diferenças étnicas internas] com roupas 

coloridas, músicas, danças e fogueiras, reproduzindo as festas 

ciganas do imaginário social, a partir de um contexto que se 

adéqua à filosofia religiosa de prática do bem a partir da 

incorporação de espíritos [ciganos] que auxiliam os encarnados 

em sua vida terrena a partir de seus conhecimentos milenares e 

vivências em outras esferas da realidade. Parte daqui um 

princípio de espiritualidade evolutiva que tira os ciganos da 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

112 
 

marginalidade e os projeta no cenário do encantamento social 

pela fé.  

 

Sara Kali e a fé do povo cigano 

 

Os ciganos têm sua religiosidade ligada ao ocultismo e 

práticas de magia e adivinhação. As mulheres ciganas sempre 

praticaram a quiromancia (leitura de mãos) e a cartomancia 

(leitura de cartas) como forma de angariar recursos para seus 

acampamentos. Além disso, o culto à natureza e seus elementos, 

principalmente o fogo, garantem um universo de mistérios que 

envolvem magia, simpatias e superstições. Mais além, os 

ciganos cultuam a liberdade como essência do espírito e da vida 

terrena, tendo o mundo todo como pátria, sem os apegos 

materiais aos quais se submetem os gadjé. Essa religiosidade, 

independentemente de clãs, é vivenciada de forma misteriosa, 

festiva e vibrante, tendo na figura de Santa Sara Kali sua maior 

expressão na intermediação com o sagrado.  

Para Portuguez (2015, p. 20), a religiosidade “é a 

expressão de um conjunto de sentimentos e ações com base no 

qual os indivíduos estabelecem laços afetivos, culturais e 

comunitários por meio da prática sistematizada ou não, da fé”, 

apresentando-se de forma espontânea e vivenciada a partir de 

experiências individuais ou, ainda, mediada por sistemas 

estabelecidos de crenças, ritos e mitos.  

Lendas e misticismos envolvem a história e a fé do povo 

cigano em Santa Sara, que tem seu culto autorizado, mas não 

reconhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana. 

Entretanto, esse culto autorizado possui adeptos católicos em 

várias partes do mundo e, há de se considerar que, a ideia de 
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uma santa legitima parte da crença cigana como cristã e não 

mais pagã como acontecia na Idade Média e que gerou inúmeras 

formas de perseguição religiosa e estigmas. O centro de 

peregrinação cigana mais importante é a cidade francesa Saintes 

Maries de La Mer, onde se encontra uma cripta em homenagem 

a Sara Kali, anexa à Igreja Matriz de Saint Michel.   

A história de Santa Sara aceita pela Igreja Católica é de 

que ela era servente de uma das três Marias que acompanharam 

Jesus Cristo na via dolorosa até o momento de sua crucificação 

e morte. Posteriormente, no ano de 48 d. C., por causa da 

perseguição contra os cristãos em Israel, Sara, Maria Salomé 

(mãe dos apóstolos Tiago e João), Maria Jacobina (irmã de 

Nossa Senhora), Maria Madalena, os irmãos Marta, Maria e 

Lazaro, e um cristão chamado Maximino, foram colocados em 

um barco que foi solto à deriva no mar mediterrâneo, sem remos 

e sem velas, como uma espécie de pena de morte. Mas Sara, em 

oração, pediu a Deus o milagre de chegarem sãos e salvos em 

uma terra segura para se viver e propagar o Evangelho, 

prometendo manter, para sempre, sua cabeça coberta por um 

lenço como forma de respeito e pureza [tradição das mulheres 

palestinas], em nome de sua fé. 

O barco à deriva chegou, com todos sãos e salvos, à 

cidade francesa Petit-Rhône, hoje conhecida como Saintes 

Maries de La Mer (Santas Marias do Mar). Sara, por ser escrava 

e negra, acabou não sendo acolhida como os outros de seu 

barco, sendo encontrada por um grupo de ciganos que lhe deu 

abrigo, vivendo até o fim de seus dias dedicando-se à sua fé. 

Sara também é venerada pelos cristãos como a mulher que 

ajudou Maria no nascimento de Jesus Cristo, propagando-a com 
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a imagem de protetora das mulheres que querem engravidar e do 

bom parto20. 

Já a palavra kali significa "negra" em hebraico, sendo a 

forma como os ciganos a chamavam. Já os calon a conhecem 

como Santa Sara Kalin, que significa Sara Cigana. 

Curiosamente, é bastante comum encontrar em casas de artigos 

religiosos a imagem de Santa Sara de pele morena clara, com 

um manto azul, muito próximo da imagem da Imaculada 

Conceição. Mas também, em casas de artigos ciganos e 

religiosos de Umbanda, é possível encontrar a imagem da 

mulher negra, por vezes, com vestes douradas e manto 

vermelho, aproximando-se mais de uma cigana, como 

demonstra a Figura 02.  

Mariscano e Vieira (2013) salientam que Kali é uma das 

deusas mais cultuadas na Índia, sendo padroeira de Calcutá, 

originalmente chamada de Kali Kata (cidade de Kali). Em seu 

trabalho citam a versão cigana sobre a origem do sagrado em 

Sara, a saber:  

(...) uma de nosso povo, que recebeu a revelação, foi 

Sara, a Kali. Os ciganos daquela época praticavam 

uma religião politeísta e, uma vez por ano, 

carregavam a estátua de Ishtari e entravam no mar 

para receber sua bênção. Certo dia, Sara teve visões 

segundo as quais os santos que haviam presenciado 

a morte de Jesus viriam e ela deveria ajudá-los. Sara 

os viu chegar em um bote. O mar estava revolto e o 

barco ameaçava naufragar. Sara entrou no mar e 

ajudou-os a alcançar a ilha. Os santos a batizaram e 

                                                           
20 Disponível em: <http://cruzterrasanta.com.br/historias-de-

santos.aspx?idsanto=107#c>. Acesso em 28 out.2017.  
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rezaram o evangelho entre os gadjé e os rom 

(ibidem, p. 137).  

 

  

Figura 02 – Imagens representativas de Santa Sara em resina. 

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

 

Hoje, a festa em homenagem a Sara Kali é celebrada por 

ciganos do mundo todo nos dois dias 24 e 25 de maio. Ciganos 

peregrinos visitam todos os anos a cidade de Saintes Maries de 

La Mer, onde realizam uma grande procissão que se inicia na 

Cripta anexa à matriz de Saint Michel, onde estão depositadas as 

relíquias mortais de Sara. Os ossos são cerimoniosamente 

abaixados por polias e guindastes enquanto os fieis cantam ao 
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som de violinos e sinos. As relíquias são carregadas para o mar, 

junto com a estátua de Santa Sara que fica no interior da cripta. 

Já, no mar, colocam-se em silêncio e prece, levando a imagem 

da Santa até a água, simbolizando a sua vinda da Palestina para 

a França.  

Durante a noite acontece uma longa vigília que é 

acompanhada por ciganos espalhados pelo mundo inteiro, com 

candeias de luzes azuis, flores e vestes coloridas, música e 

dança, simbolizando o processo de purificação e renovação da 

natureza e do eterno “retorno dos tempos”, como acreditam os 

ciganos. Nessa data, todos os acampamentos ciganos e famílias 

que vivem em residências fixas se organizam para venerar e 

agradecer, realizando diversos atos de fé e magia típicos de seu 

povo. Aos pés da imagem de Santa Sara são depositados lenços 

coloridos em forma de agradecimento das graças alcançadas, 

pois a tradição de pedidos remete sempre a entrega de um lenço 

de tecido nobre, com cores que variam conforme o tipo de graça 

alcançado, como tons de verde para saúde, dourados para 

riqueza, azul e rosa para maternidade ou vermelho para o amor. 

No dia seguinte as estátuas de Maria Jacobina e Maria Salomé 

são colocadas junto ao oceano, pelos peregrinos, simbolizando 

que chegaram à França. Em seguida, aparece um barco de pesca 

em que o Bispo local abençoa o mar, a terra e aos ciganos para, 

então, regressarem à Igreja de Saint Michel alegremente.    
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Figura 03 – Festa de Santa Sara Kali em Saintes Maries de La 

Mer, França. 

Fonte: IMSS21, 2017. 

 

No Brasil, o dia 24 de maio é reconhecido como “Dia do 

Cigano”, conforme o decreto de 25 de maio de 200622, em 

reconhecimento à contribuição da etnia cigana na formação da 

                                                           
21 Disponível em: < http://imss.com.br/n/2016/08/santa-sara-kali-santa-da-

igreja-catolica-e-cigana-festejada-24-de-maio/>. Acesso em 28 out.2017.  
22 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Dnn/Dnn10841.htm> . Acesso em 28 out.2017. 
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história e identidade cultural brasileira. Mas também aqui é 

comum encontrar grupos ciganos que sincretizam Sara Kali com 

Nossa Senhora Aparecida, em virtude da cor da pele. Na 

Europa, seu culto é também associado às “virgens negras” 

medievais, tido como pagão e combatido durante as cruzadas 

nos séculos X e XI, ligadas ao Oriente como deusas celtas e 

egípcias. É, ainda, cultuada no Hinduísmo como Kali [Mãe 

Negra], deusa da morte e da sexualidade.  

Também foi lançada em 2007, no Brasil, a Cartilha de 

Direitos da Etnia Cigana, por meio da Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos, que apresenta o povo cigano no país 

incluindo os rom, sinti e calon, todos originados de um povo 

nômade oriundo do norte da Índia, com objetivo de  

1. Unir os ciganos no Brasil nos mesmos ideais de 

justiça e igualdade social, independentemente do clã 

a que pertençam. 2. Informar sobre os seus direitos. 

3. Fornecer instrumentos de amparo governamental 

para garantir proteção a quem nunca teve acesso e 

nem faz parte de alguma política pública. 

4.Conscientizar os membros da comunidade cigana 

que evolução não é perda de tradição e que só 

através da escolaridade, da informação e tendo 

acesso à cultura, é que se pode reivindicar e lutar por 

nossos direitos. 5. Saber como, onde e a quem 

procurar para reivindicar direitos e até mesmo 

denunciar os casos de discriminação, perseguição e 

ultrajes e com isso estabelecer a ordem. 6. Resgatar 

a dívida histórica de invisibilidade e abandono, a 

que nós ciganos fomos submetidos (Brasil, 2007, p. 

23). 
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Em 2013, continuando esse trabalho de políticas públicas 

em benefício dos ciganos no Brasil, o Governo Federal 

apresenta a cartilha “Brasil Cigano”, lançado pela Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SPPIR) a fim de 

garantir os direitos humanos, sociais e culturais dos povos 

ciganos no país, de modo a incluí-los em todos os programas 

sociais de ordem pública, em âmbito nacional. Dentre as 

iniciativas de valorização cultural encontra-se o Prêmio Culturas 

Ciganas, em parceria com o Ministério da Cultura, que fomenta, 

entre alguns itens principais, os aspectos culturais da 

religiosidade cigana. Mas essa iniciativa certamente não 

contempla a todos e tão pouco soluciona os problemas de 

invisibilidade social com os quais o povo cigano sempre 

precisou conviver.  

 

Os ciganos na Umbanda  

 

A Umbanda nasce no Rio de Janeiro pelo ano de 1908 

enquanto prática religiosa organizada, estabelecendo-se a partir 

da incorporação de espíritos de Caboclos e Pretos-Velhos 

(Saraceni, 2014); e práticas que, aparentemente, miscigenam a 

macumba carioca proveniente de cultos africanistas trazidos 

pelos escravos negros e o espiritismo europeu codificado por 

Allan Kardec (Motta, 2001). 

Ortiz (1947), primeiro autor a apresentar uma reflexão 

social sobre a Umbanda, destaca ser esta uma religião 

jenuinamente brasileira, nascida da mistura do negro com o 

índio e o espiritismo, com uma roupagem típica da sociedade 

brasileira que se formava sob diversas influências culturais, 

buscando tirar suas práticas mediúnicas da marginalidade social, 
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especialmente pelo processo de embranquecimento dos rituais 

africanistas e indígenas.  

A religião umbandista fundamenta-se no culto dos 

espíritos e é pela manifestação destes, no corpo do 

adepto, que ela funciona e faz viver suas divindades; 

através do transe, realiza-se assim a passagem entre 

o mundo sagrado dos deuses e o mundo profano dos 

homens (ibidem, p. 69). 

Antes de ser denominada Umbanda, as práticas místicas 

de incorporação de espíritos com arquétipos [características 

simbólicas de identidade] de Caboclos e Pretos-Velhos já 

acontecia de forma desordenada, normalmente em pequenas 

residências, com médiuns que realizam sessões de incorporação 

e atendimento de pessoas isoladamente, ou com as conhecidas 

benzedeiras ou rezadeiras que curavam as pessoas com ervas e 

rezas, em frente a pequenos altares repletos de imagens e 

símbolos quase sempre católicos. Posteriormente, a religião de 

Umbanda nasce a partir da organização do culto e da 

estruturação de seus fundamentos religiosos segundo os 

ensinamentos dos espíritos que passam a conduzi-la, bem como 

pelas experiências e influências religiosas daqueles que dirigem 

os primeiros templos umbandistas no Brasil. Portuguez (2015) 

ressalta que, para além da religiosidade, a religião consiste na 

estruturação formal do sistema de crenças com base em 

princípios morais e éticos. “Trata-se de uma organização 

ritualística, que atribui sentido às normas de convivência de seus 

membros, assim como os princípios de uso dos espaços sagrados 

por determinado grupo religioso”. (ibidem, p. 20).  

É nesse cenário de diversidade cultural e filosófica que a 

Umbanda se desenvolve e abre oportunidades de acolhimento 

para todos, enfatizando em suas linhas de trabalho espititual, 
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grupos minoritários que foram marginalizados socialmente, mas, 

que encontraram ascenção no mundo espiritual. Dessa forma, 

pessoas que foram marginalizadas em suas vidas terrenas, na 

condição de espíritos em em evolução, passam a praticar o bem, 

inclusive, àqueles grupos maioritários e domintes que 

provavelmente foram autores ou coautores de muitos dos 

prejuízos sociais que eles sofreram [aqueles que agora estão na 

condição de espíritos]. Concone (2004) cita que os personagens 

mais comuns nos terreiros de Umbanda são “caboclos, pretos-

velhos, baianos, boiadeiros, ciganos, zé pelintras, cangaceiros, 

pombagiras, exus, além de outras menos correntes (...)” [grifo 

meu] (ibidem, p. 282).  

Nos últimos 20 anos a literatura umbandista cresceu 

fortemente, assim como toda uma teologia de Umbanda que 

fundamenta seus ritos. Nessa nova configuração, em que ser 

médium de Umbanda requer estudo e boa formação, e pela 

constituição mais integralizada cultural e socialmente das 

características brasileiras da religião de Umbanda, o culto 

cigano ganha força e adeptos, de modo que passa a compor uma 

linha de trabalho própria em muitos templos, especialmente pelo 

culto ao Orixá Egunitá, sincretizado com Santa Sara Kali. 

Saraceni (2014) apresenta em sua obra Doutrina e Teologia de 

Umbanda Sagrada os fundamentos básicos desse Orixá 

feminino, a qual também chama de Oro Iná. Sua saudação 

ritualística é “Kali-Yê” e seus fundamentos e ritos são baseados 

na cultura mística cigana, principalmente pelo uso do fogo como 

elemento purificador.  

Marsicano e Vieira (2013, p. 133) argumentam que 

Egunitá é “o aspecto punitivo da lei, evocada para purificar os 

seres viciados, as magias negras, as injustiças, pois seu fogo 

consome as energias dos seres desequilibrados, fanatizados, 
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anulando seus vícios emocionais e desequilíbrios mentais”, o 

que vai ao encontro da divindade Kali hindu. Remete ao fato de 

que o povo cigano cultua o fogo purificador, que é um costume 

da antiga Pérsia. Tanto que, ainda hoje, as famílais ciganas mais 

tradicionais tem o hábito de manter uma chama sempre acesa 

em casa ou, então, um fogo simbólico como a luz da televisão. 

Isso justifica também porque, em qualquer ritual cigano, a 

presença do fogo é indispensável, como uma forma de evocação 

e purificação advinda de Sara Kali.  

Dentro da religiosidade cigana, é milenar a incorporação 

de espíritos durante suas festas e danças [o que se aproxima 

muito dos cultos dos Orixás africanos], a exemplo dos kakus 

roms, que incorporam entidades em frente à fogueira, ao som de 

violinos; e as mulheres calin ibéricas, que incorporam suas 

mentoras espirituais dançando flamenco nos acampamentos 

andaluzes (ibidem, p. 36). Essas sessões de incorporação entre 

os ciganos costumam permanecer secretos entre seus mistérios, 

em vritude das perseguições religiosas que sofreram sob a 

acusação de práticas de feitiçaria e bruxaria. Todavia, é 

certamente mais uma prática que os aproxima da Umbanda, 

somada à essência religiosa ligada à natureza como ponto de 

força e equilíbrio.  

Os ciganos sempre acreditaram na presença e assitência de 

espíritos antepassados que potegem seus acampamenhtos, 

auxiliando-os na vida terrena, além de orientá-los no 

conhecimento e uso da medicina natural, tal qual os índios [e 

atualmente, os umbandistas] creem. Os primeiros registros que 

se têm de espíritos Ciganos em outras religiões são no Catimbó 

[culto de Jurema], comum no Nordeste brasileiro. “Segundo os 

Mestres Catimbozeiros, Mestre João Cigano, chefe calón, foi o 



Meu povo de fé 

123 
 

primeiro espírito desse povo a trabalhar na Jurema” (ibidem, p. 

43).  

Desde o início da Umbanda, espíritos ciganos têm se 

manifestado em médiuns de forma esporádica, normalmente em 

trabalhos de Baianos, Marinheiros e, especialmente, Exús 

[Linha Esquerda de Umbanda]. A dualidade entre direita-

esquerda no panteão umbandista é tema de incessáveis 

discussões sobre a ótica do bem e do mal que fundamenta todas 

as ordens religiosas e suas construções morais. Para o senso 

comum, os atributos do mau são dados a Exú e Pombogira, bem 

como a qualquer espírito que venha a se manisfestar dentro da 

Esquerda de Umbanda, fato que por muito tempo afetou a 

imagem dos ciganos nesses trabalhos, sempre comparados ao 

mal [e inferior]. Mas Saraceni (2015) aponta que Exú é um 

Orixá de origem africana, equivalente a qualquer outro Orixá  

[nem melhor nem pior] e que exerce uma função muito 

específica nos trabalhos espirituais de Umbana, sempre em prol 

da “Lei Divina” [prática do bem] que estrutura a religião. Nesse 

sentido, nem Exú nem os Ciganos teriam funções escusas com a 

prática do mal. E, sobre os Ciganos estarem presentes nas giras 

de Esquerda, Marsicano e Vieria (2013) relatam que os 

primeiros espíritos de ciganos se manisfestaram na Esquerda de 

Umbanda por uma questão de afinidade vibratória e, 

principalmente, por não terem trabalhos específicos para eles 

como é possível encontrar nos dias atuais na Linha Direita. Em 

alguns templos há linhas de trabalho que são entendidas como 

intermediárias [entre Direita e Esquerda], a exemplo da Linha 

do Oriente, que costuma abrigar trabalhos espirituais menos 

frequentes e conhecidos na Umbanda, como o de espíritos 

Ciganos e de Orientais, trazendo influências budistas e 

hinduístas, por exemplo.   
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Dentre os raros escritos científicos sobre Umbanda, mais 

raro ainda é a observação sobre os trabalhos ciganos. Negrão 

(1996, p. 247) aponta que 

Ciganos não são guias frenquentes às giras. As 

ciganas aparecem mais do que os ciganos, quase 

invariavelmente dando consultas particulares fora 

das giras, em que lêem cartas. Vestem-se com saias 

rodadas coloridas, com muitas pulseiras e colares. 

Falam com sotaque espontaneamente estrangeiro, 

carregando nos “erres”, intercalando palavras em 

espanhol e termos inventados, errando nas 

concordâncias. 

O autor relata, ainda, a experiência que teve em um 

templo chefiado pelo espírito de uma cigana, algo muito 

incomum na época, mas que já garantia seus adeptos e práticas 

ritualísticas mais próprias da cultura cigana. Mas, a filosofia 

umbandista prega que, no mundo astral, nao existem as 

diferenças sociais que marcam e marginalizam os ciganos 

encarnados. Cada grupo de espíritos, de acordo com suas 

afinidades, pode ser responsável por alguma forma de trabalho e 

ajudar na evolução de encarnados e desencarnados. Contudo, 

durante longos anos, as federações e dirigentes umbandistas 

também não aceitavam o trabalho de ciganos em seus templos, 

reproduzindo o preconceito em relação à história dos ciganos 

pelo mundo. Mas, tanto quanto negros e índios, os ciganos, que 

sofreram de inúmeras perseguições, privações e penalidades, 

aparecem na Umbanda como espíritos de luz, capazes, inclusive, 

de liderar templos e grupos. Alguns desses templos ganha uma 

roupagem mais cigana [colorida e simbólica] em sua estrutura e 

costumes, o que tem despertado muitos adeptos ciganos 

[encarnados] e gadjé.    
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Atualmente, grupos de ciganos brasileiros [e latino-

americanos] têm se tornado adeptos da Umbanda como religião 

oficial ou complementar às suas tradições magísticas e ligação 

com a natureza, fato que remete aos estudos de Maffesoli (2000) 

a respeito das tribos urbanas e dos processos de identificação 

social que formam grupos secundários dentro da sociedade. “Em 

meio à total discriminação cultural, os ciganos sentem na 

Umbanda o amparo de uma religião que não discrimina nenhum 

povo, que respeita sua tradição iniciática e, nas falanges 

umbandistas, incorporam seus guias espirituais” (Marsicano e 

Vieira, 2013, p. 68).   

Os Ciganos, ao se manifestarem, costumam trabalhar com 

questões relacionadas a dificuldades amorosas e financeiras, o 

que contempla boa parte dos anseios dos frequentadores de 

trabalhos mediúnicos de Umbanda [além da busca por cura de 

doenças e males psíquicos diversos]. Normalmente, as consultas 

incluem alguma espécie de passe mediúnico [que varia de lugar 

para lugar e também entre os Ciganos], a leitura de sorte 

[quiromancia e cartomancia, no caso de espíritos femininos; 

jogos de moedas e dados, para espíritos masculinos], além de 

um cuidado muito próprio de atenção e aconselhamento para 

com o consulente. Costuma-se ter uma música característica 

[flamencos e violinos em sonorização mecânica] ou pontos 

cantados de Umbanda que retratam os trabalhos Ciganos ao som 

de atabaques, característica comum desse culto, como aparece 

no ponto cantado que segue:  

Flores, flores, muitas flores, é a beleza da criação! 

Cores, cores, tantas cores! Muita luz no coração! 

É a alegria e encantamento dos ciganos,  

Dando amparo no trabalho de Umbanda, 

Afastando as tritezas e os enganos, 
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Com a paz e harmonia de Aruanda! (Marsicano e 

Vieira, 2013, p. 235). 

 

Alguns templos convencionam o uso somente de roupas 

brancas e lenços [coloridos], embora a maioria adote o uso de 

roupas coloridas [vestes típicas, saias rodadas, com babados, tal 

qual das dançarinas flamancas; batas e botas para os Ciganos], 

uso de adereços diversos e símbolos ciganos como punhal, 

bandeira oficial, leques suntuosos e castanholas, além de um 

ambiente colorido com tecidos e um altar com a imagem de 

Santa Sara Kali. Nos rituais costumam-se utilizar muitas frutas e 

flores para harmonizar o ambiente, além de bebidas como 

vinhos tintos, espumantes e licores.  

Em relação ao exposto por Negrão (1996) sobre a fala 

errônea dos médiuns, é correto afirmar que, em muitos casos 

[como em qualquer religião] há muita mistificação e ainda é 

tênue a linha que divide o espiritual do material nos processos 

de incorporação mediúnica. Mas, percebe-se que os Ciganos 

espirituais não costumam falar romani, espanhol ou catalão. Até 

porque, é preciso considerar que, se foram ciganos realmente, 

podem ter aprendido muitos idiomas, serem provenientes de 

muitos lugares e culturas distintas. Não necessariamente usariam 

o mesmo tipo de vestimentas ou a mesma linguagem. 

Considera-se, ainda, que há pelo menos três dialetos principais 

[romani, sintó e calin] e muitas ramificações destes, que nem 

mesmo os atuais ciganos encarnados sabem ou utilizam. 

Também não faria sentido a presença desses idiomas nos 

templos brasileiros, pois boa parte da comunicação ficaria 

inviabilizada por falta de compreensão idiomática. Apenas 

permanecem alguns resquícios de romani em saudações como 

optchá [salve].  
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Algumas federações de Umbanda têm realizado encontros 

anuais em homenagem ao povo cigano em praças e parques [em 

sua maioria no estado de São Paulo], em que se reúnem os 

membros associados e demais templos que queiram participar, 

tal qual acontece com os cultos à Iemanjá nas praias de várias 

cidades brasileiras e da América Latina. Nesses encontros, 

tambores entoam cantos ciganos e, ao redor de uma grande 

fogueira, médiuns de diversos templos se unem, incorporam 

seus Ciganos e Ciganas e dançam alegremente enquanto uma 

multidão de expectadores observa atentamente.  

Especialmente no estado de São Paulo, a cultura cigana na 

Umbanda tem se firmado desde os anos 2000. Lojas de artigos 

religiosos tem apresentado, cada vez mais, itens direcionados a 

essa demana como vestimentas, velas, essências e utensílios de 

uso ritualístico de magia cigana como punhais, ervas, pós, 

amuletos e feituras [simpatias prontas] para prosperidade e 

amor, bem como uma grande variedade de imagens de Santa 

Sara Kali, fato que comprova a formação de um mercado 

específico.  

 

Arriba Povo Cigano! 

 

Desde sua institucionalização, os cultos umbandistas, 

pregando a ideia de paz, amor e caridade, independentemente de 

classe social, origem étnica, cultural, de religiosidade e 

orientação sexual, buscaram acolher a todos. Nesse cenário, as 

conhecidas Linhas de Umbanda trouxeram arquétipos de grupos 

minoritários e marginalizados que não se ajustavam aos cultos 

tradicionais católicos, protestantes e espíritas, reproduzindo, por 

intermédio da espiritualidade, características de crianças, índios, 
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negros escravizados, boêmios, nordestinos, sertanejos, ciganos, 

entre outros. 

Essa experiência põe em evidência duas importantes 

situações: primeiro, que as pessoas que pertencem socialmente a 

qualquer um desses grupos [e que se sentem excluídas da 

sociedade por estigmas diversos, inclusive por questões de 

classe social], veem, na Umbanda, um espaço de acolhimento e 

identificação; segundo, coloca frente à frente os cenários da 

diversidade e da inversão social entre grupos minoritários [que 

agora têm poder e voz] e majoritários [que agora buscam auxílio 

na religião], pois, os excluídos, durante os cultos, são os sábios, 

conhecedores dos mistérios divinos, que retornam ao plano 

terrestre para ajudar os necessitados indiscriminadamente, 

estando livres do preconceito e da marginalização a qual foram 

constantemente submetidos e anulando, temporariamente 

[durante os cultos], estigmas e divergências sociais.  

Há um sentido moral intrigante nessa inversão dos papéis: 

um ensinamento sobre as questões da vida e dos valores 

humanos que, na maioria das vezes, ressaltam as diferenças de 

maneira depreciativa e excludente, ao invés de agregar 

qualidade e riqueza ao conjunto pela diversidade das partes. 

Igualmente, ressalta-se um sentido de tolerância e convivência 

harmoniosa entre essas diferenças [culturais, étnicas, religiosas e 

de saberes], pois cada grupo agrega valor ao trabalho espiritual, 

mantendo suas caracteríticas particulares, livres de relações de 

dominação ou dependência.  

Os Ciganos, com suas cores, festas e religiosidade 

expressada através de Santa Sara Kali [e no Brasil, também por 

Nossa Senhora Aparecida], ganharam a simpatia do público 

umbandista, trazendo para a religião, um novo olhar sobre os 

mistérios de vida e da morte, através de seu misticismo e culto 
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ao fogo e aos elementos da natureza, tanto quanto à sua filosofia 

de desapego ao mundo material. A Umbanda acabou 

disseminando, nos últimos vinte anos, a cultura cigana, sendo 

um meio de acesso [para ciganos que não conservam suas 

crenças e para os gadjé] à essa religiosidade que, por muito 

tempo, permaneceu isolada e sacralizada em cultos fechados. 

Nesse sentido, têm atuado como uma poderosa ferramenta 

contra o preconceito étnico e para a popularização [no Brasil] da 

fé em Santa Sara Kali.  

 

Referências  

 

BRASIL. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR). Brasil Cigano: guia de políticas públicas para 

povos ciganos. Brasília: SEPPIR, 2013. Disponível em: 

<http://www.seppir.gov.br/comunidades-tradicionais/relatorio-

executivo-brasil-cigano.pdf>. Acesso em: 29 out.2017. 

______. Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH). 

Povo Cigano: o direito em suas mãos. Brasília/DF: SEDH, 

2007. Disponível em: 

<http://static.paraiba.pb.gov.br/2016/05/cartilha-ciganos.pdf>. 

Acesso em 29 out.2017. 

CASTRO, A. Ciganos e desigualdades sociais: contributos para 

a inflexão de políticas públicas de raiz universalistas. Revista 

Fórum Sociológico [Online], n.20, 2010. Disponível em: 

<http://sociologico.revues.org/139>. Acesso em: 20 out.2017. 

CHINA, J. O. Os ciganos do Brasil. Revista do Museu Paulista. 

Tomo XXI, 1936, pp. 323-669.  



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

130 
 

CONCONE, M. H. V. B.. Caboclos e Pretos-Velhos na 

Umbanda. In: PRANDI, R. (org.). Encantaria Brasileira: o livro 

dos Mestres, Caboclos e Encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 

2004.  

CORADINI, L.; SOUZA, V. A. Os ciganos do Rio Grande do 

Norte: caminhos e trânsitos. Sociologia, Revista da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. Número temático: Ciganos 

na Península Ibérica e Brasil: estudos e políticas sociais, 2014, 

pp. 205-229.  

DORNAS FILHO, J. Os ciganos em Minas Gerais. Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. v.3, 1948, 

pp.138-187. 

GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação 

deteriorada. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 

GOLDFARB, M. P. L. O “tempo de trás”: um estudo da 

construção da identidade cigana em Sousa-PB. Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia da Cultura. Universidade Federal 

da Paraíba. João Pessoa: UFPB, 2004 – Tese de Doutorado. 

LE GOFF, J. História e Memória. 2ed. Campinas/SP: 

UNICAMP, 1992. (Coleção Repertórios). 

MAFFESOLI, M. O tempo das tribos: o declínio do 

individualismo nas sociedades de massa. 3ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2000.  

MARSICANO, A.; VIEIRA, L. C. Os ciganos na Umbanda. 

São Paulo: Madras, 2013.  

MELLO, M. F. Os ciganos no Brasil & Cancioneiro dos 

ciganos. In: MOTA, A. V. (org.). Ciganos: antologia de 

ensaios. Brasília: Thesaurus, 2004, pp. 19-39. 



Meu povo de fé 

131 
 

MENDES, M. (et al.). Estudo nacional sobre as comunidades 

ciganas. Lisboa: ACM, 2014. 

Moonen, F. Anticiganismo: os Ciganos na Europa e no Brasil. 

3ªed. digital revista e atualizada. Recife, 2011. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/ciganos/a_pdf/1_fmantici

ganismo2011.pdf>. Acesso em 29 out.2017.  

MOTTA, R. Umbanda, Xangô e Candomblé: crescimento ou 

decomposição?. Revista Ci. & Tróp. Recife, v.29, n.1, 2001, pp. 

175-187. Disponível em: 

<https://periodicos.fundaj.gov.br/CIC/article/view/754/492>. 

Acesso em 29 out.2017. 

NEGRÃO, L. Entre a cruz e a encruzilhada: formação do 

campo umbandista em São Paulo. São Paulo: EDUSP, 1996. 

ORTIZ, R. A morte branca do feiticeiro negro: umbanda e 

sociedade brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1947.  

PORTUGUEZ, A. Espaço e cultura na religiosidade afro-

brasileira. Ituiutaba/MG: Barlavento, 2015.  

SARACENI, R. Livro de Exú: o mistério revelado. 8ªed. São 

Paulo: Madras, 2015. 

______. Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada: a religião 

dos mistérios um hino de amor à vida. São Paulo: Madras, 2014. 

SENNA, R. S. A seda esgarçada: configuração sócio-cultural 

dos ciganos de Utinga/BA. Feira de Santana: UEFS, 2005. 

SILVA, L. F. Aqui, todo mundo é da mesma família: parentesco 

e relações étnicas entre os ciganos na Cidade Alta, Limoeiro do 

Norte/CE. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal: UFRN, 

2010 – Dissertação de Mestrado. 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

132 
 

SILVA, M. P. Ciganos Calon na cidade de Natal. Programa de 

Bacharelado em Ciências Sociais. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Natal: UFRN, 2000 – Monografia de 

Graduação. 

TEIXEIRA, R. C. História dos ciganos no Brasil. Recife: 

Núcleo de Estudos Ciganos, 2008. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/ciganos/a_pdf/rct_historia

ciganosbrasil2008.pdf>. Acesso em 29 out.2017.  

VELHO, G. (org.). Desvio e divergência: uma crítica da 

patologia social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.  

 

  



Meu povo de fé 

133 
 

RACISMO E A SUBVERSÃO DA FÉ NO REFAZIMENTO 

DE IEMANJÁ 

 

 

Moisés Abdon Coppe 

 

Introdução 

 

Este texto pretende discutir a simbologia e iconografia do 

Orixá Iemanjá, especialmente o seu refazimento e bricolagem no 

processo de encontros e desencontros vivenciados na formação 

do povo brasileiro. 

A pergunta sobre a qual nos debruçamos, inicialmente, 

tem a ver com o movimento subversivo que permitiu a esse 

Orixá a relevância dentro do cenário religioso no Brasil. 

Obviamente, ao indagarmos sobre esta subversão, não podemos 

prescindir da chave hermenêutica que nos mobiliza, a saber, o 

racismo que, desde sempre, determina as formulações sociais, 

políticas, econômicas e religiosas no Brasil.  

A transmutação desse Orixá, originalmente negra, para a 

personificação branca tem muito a nos dizer. Essa temática em 

questão nos sugere muitas possibilidades hermenêuticas, todavia 

nos ateremos à força narrativa popular que determina a 

simbólica e a imagética de Iemanjá. 
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O mito de Iemanjá sob o crivo do racismo 

 

Toda e qualquer cultura étnica possui em suas 

formulações arcaicas uma gama de mitos que a configuram. Na 

convencional cultura de feições judaico-cristã, o mito de Adão e 

Eva se tornou dominante, justamente pela imposição e esforços 

implacáveis dos missionários e suas utopias, alinhadas à 

empresa conquistadora. A ideologia das classes dominantes 

durante a invasão e colonização do Brasil, efetivaram ações para 

o apagamento das estruturas mnemônicas coletivas – 

especialmente as respostas mitológicas sobre sua própria origem 

– que, por sua vez, garantem a identidade e a sobrevivência de 

determinado agrupamento étnico. As referidas ações, racistas e 

segregacionistas em sua tônica, deixaram seu legado negativo, 

evidenciando, ainda hoje, a imposição de uma cultura sobre a 

outra, de um conhecimento sobre o outro, enfim, de um deus 

sobre os outros. 

O domínio europeu e sua agência missionária, ao longo do 

processo formativo no Brasil, consideraram os indígenas e os 

negros como seres sem alma, sem tradições, sem cultura e sem 

história. O famoso colóquio entre Bartolomeu de Las Casas e 

Juán de Sepúlveda – Século XVI – nos dá um exemplo da 

dicotomia existente nos campos da filosofia e teologia durante a 

colonização.23 Esse olhar impiedoso era fruto da dominação 

cristã, cuja máxima: extra eclesiam nula sallus – fora da Igreja 

não há salvação – foi perpetuada, sem um confronto efetivo, por 

dez séculos, entre os IV e XVI. A opressão ideológica e 

                                                           
23 http://www.filosofiacapital.org/ojs-

2.1.1/index.php/filosofiacapital/article/view/174/148. Para ampliação do 

famoso debate em torno da filosofia aristotélica. Acessado em 15 de 

novembro de 2017. 

http://www.filosofiacapital.org/ojs-2.1.1/index.php/filosofiacapital/article/view/174/148
http://www.filosofiacapital.org/ojs-2.1.1/index.php/filosofiacapital/article/view/174/148


Meu povo de fé 

135 
 

religiosa achincalhou os povos da África, escravizando-os com 

violentas agressões físicas e morais. 

O racismo sempre esteve presente no Brasil. Infelizmente, 

está no que poderíamos aqui caracterizar o DNA cultural 

formativo deste país. No clássico Casa Grande e Sensala, de 

Gilberto Freyre, há uma fala que evidencia a influência que 

todos nós brasileiros recebemos dos negros: “Na ternura, na 

mímica expressiva, no catolicismo em que se deliciam nossos 

sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar 

menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, 

trazemos quase todos a marca da influência negra”.24 Essa 

citação exemplifica o teor de docilidade narrativa que parece 

amainar os gritos e protestos oriundos dos quilombos. Todavia, 

a escravidão no Brasil precisa ser lida como uma tragédia 

humanitária construída com os tijolos do racismo. 

Se num primeiro momento podemos considerar que os 

negros foram arrancados de suas culturas matriciais perdendo 

assim suas referências culturais, num segundo momento, 

precisamos aludir ao fato de que eles não estavam vindo de um 

continente desorganizado, sem cultura, sem tradição e sem 

passado. 

Coisa qualquer que tenha sido dita ou pensada por 

alguns contemporâneos europeus ignorantes, para 

quem o diferente é forçadamente inferior, o 

capturado africano destinado a servir no 

desenvolvimento das Américas agora, possui 

personalidade e história. Animistas, muçulmanos, 

cristãos do continente negro têm lutado por sua fé e 

as conversões desempenharam o seu papel e toda 

                                                           
24 FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: 2002, p. 348. 
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uma estratégia política complicada. Temos visto na 

África verdadeiros impérios centralizados, radiados 

e com uma autoridade incontestável,confederações 

tribais, reinos mais ou menos reconhecidos por seus 

vizinhos, cidades-estados com ricos mercados sobre 

as rotas do ouro, especiarias, marfim, sal, escravos 

em toda parte, pastores, comerciantes e agricultores, 

mas ele está fora de lugar aqui para descrever as 

lutas intestinais ou formar alianças mais ou menos 

sólidas.25 

Nos engenhos e nas minas, os escravos eram forçados a 

viverem em comunidades atípicas, sempre debaixo dos mandos 

de seus respectivos senhores. Esse encaminhamento forçado se 

dava porque, além do sentimento de desestabilização cultural na 

qual os negros foram submetidos, havia ainda um grande nicho 

de diferenças políticas e sociais entre eles mesmos. Se conjuga a 

isso as diferenças religiosas, sendo que a religião tem nas 

sociedades africanas um importante papel. As religiões bantos 

são bem diferentes das religiões Yorubá e Islâmicas. Assim, é 

possível constatar a impossibilidade de haver confraternização 

com camaradas “pagãos”. É nesse empreendimento de 

obrigação da convivência que faz surgir um sistema religioso 

novo, uma espécie de sobrevivência no Brasil das religiões 

africanas.26 

                                                           
25 MATTOSO, Katia M. de. Être Esclave au Brésil. XVI – XIX siécles. Paris: 

Éditions L’Harmattan, 1994, p. 24. 
26 MATTOSO, 1994, p. 165. Além disso, é preciso considerar um fator 

existencial, pois a vida do grupo de trabalho, no campo ou na cidade, não 

dava ao escravo o mínimo de autonomia, indispensável a todo e qualquer 

homem vivente. Nesse contexto, o surgimento das confrarias se torna 

fundamental para o sentimento de ser vivente. Assim, os negros subvertem-se 

para, através de um esforço ingente e continuado, reconstruir “suas 
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O esforço ingente se dá porque as três esferas religiosas, a 

saber: os adoradores do totem, os adoradores dos ancestrais e os 

crentes islâmicos possuíam vertentes religiosas completamente 

diferentes. Decorre desse encontro ou desencontro entre mundos 

a criação de uma prática religiosa original e incompreensível 

para os senhores. Assim, pouco a pouco, nascia e se desenvolvia 

estruturas religiosas novas que não se inspiravam nem no 

modelo africano, nem no europeu. Surgia uma espécie de 

“bricolagem” que misturava a fé do bom cristão com a do bom 

“pagão”, um sistema religioso completando o outro e vice-versa. 

No século XVIII surgem, então, três soluções: a banto e seu 

culto aos ancestrais e espíritos da natureza, permeados pelo 

culto católico dos mortos ou dos índios, como por exemplo: 

candomblé dos Caboclos – Orixás africanos e Caboclos 

indígenas e a reinterpretação dos santos católicos que são 

invocados nas mesmas cerimônias de transe coletivo; a Ioruba, 

evidenciado pelo Candomblé da Bahia, Xângo de Pernambuco e 

Alagoas, bem como os batuques de Porto Alegre; e, enfim, a 

solução Islâmica, que ficou marcada na história do Brasil como 

o levante Malê de 1853, em Salvador.27 

Embora evidente desde os primórdios dessa terra tão 

complexa, o termo racismo começou a ser utilizado em 1936, 

oriundo do contexto histórico do nazismo que enaltecia a raça 

                                                                                                                             
virtualidades de ser cultural pelo convívio de africanos de diversas 

procedências com a gente da terra, previamente incorporada à proto-etnia 

brasileira, que o iniciaria num corpo de novas compreensões mais amplo e 

satisfatório”. 
27 MATTOSO, 1994, p. 166. Sobre a revolta dos malês, há um sucinto e 

interessante trabalho de REIS, João José, intitulado A Revolta dos Malês em 

1835, da Universidade Federal da Bahia, disponível em: 

http://www.secult.salvador.ba.gov.br/documentos/a-revolta-dos-males.pdf. 

Acessado em 30 de janeiro de 2013. 

http://www.secult.salvador.ba.gov.br/documentos/a-revolta-dos-males.pdf
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ariana, colocando-a em evidência sobre todas as etnias. Portanto, 

o racismo é discriminação de um dominante sobre um 

dominado. O contigente africano e todos os seus descendentes 

sempre se percebeu vitimado pela infeliz relação, ainda vigente, 

da casa grande e da senzala. Todavia, a subversão dos povos de 

origem africana e a formação dos quilombos foi o grito de 

guerra que ainda insiste em ecoar na dinâmica de nossa 

sociedade. O mito de Iemanjá é símbolo dessa subversão e desse 

grito vivaz entre o povo brasileiro. 

 

Iemanjá cruza o oceano 

 

A tradição africana e sua força narrativa trouxeram para o 

Brasil entidades de diversas etnias, uma gama das quais cultuava 

as grandes mães de origem. Sua representação imagética está 

ligada às figuras míticas, como por exemplo a Vênus de 

Willendorf. 

Iemanjá chega ao Brasil pelas mãos dos ègbás. Depois dos 

oyós e dos ijexás – este povo, também pertencente ao grupo 

nagô, chegou principalmente na Bahia, em fins do século XVIII 

até quase metade do século XIX. A origem do seu nome está 

ligada a expressão Iorubá Yèyé Omo ejá, que significa: “Mãe 

cujos filhos são como peixes”. Essa divindade é originalmente 

cultuada na África pelo povo ègbá, assentado entre as cidades de 

Ifá e Ibadan. Mediante o processo de guerras, conflitos e 

dominações de outros povos da cultura Iorubá, o culto a Iemanjá 

acabou sendo levado para a região de Abeocutá e demais 

povoações ao longo do rio Ogum, sendo Iemanjá então a ele 

associada e cultuada por quase todo o povo Iorubá. Segundo 

Armando Vallado:  
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Iemanjá está associada aos rios e suas 

desembocaduras, à fertilidade das mulheres, à 

maternidade e principalmente ao processo de criação 

do mundo e da continuidade da vida. seu culto 

original a associa ao plantio e colheita dos inhames e 

coleta dos peixes, donde seu nome Yemoja (Yeyem 

Omo Eja), Mãe-dos-filhos-peixes, divindade regente 

da pesca (VALLADO, 2008, p. 25). 

Iemanjá era corpulenta e tinha os seios fartos apoiados nas 

mãos. Na sua cabeça havia uma tigela para a colocação de bens 

considerados sagrados, como os otás (pedras sagradas), que após 

os sacrifícios propiciatórios, são portadores de sua força 

sagrada, o seu axé (asé).28 Sergundo Prandi, Iemanjá já se 

encontra no mito da criação, conforme a narrativa Iorubá.  

Olodumaré-Olofim vivia só no infinito, cercado 

apenas de fogo, chamas e vapores, onde quase nem 

podia caminhar. Cansado desse seu universo 

tenebroso, cansado de não ter com quem falar, 

cansado de não ter com quem brigar, decidiu pôr fim 

àquela situação. Libertou as suas forças e a violência 

delas fez jorrar uma tormenta de águas. As águas 

debateram-se com rochas que nasciam e abriram no 

chão profundas e grandes cavidades. A água encheu 

as fendas ocas, fazendo-se mares e oceanos, em 

cujas profundezas Olocum foi habitar. Do que 

                                                           
28 Axé pode ser entendida como a energia vital, a potência de vida existente em 

cada ser vivo, para que num movimento de circularidade, esta energia se mova, 

se renove, se mova, se expanda, transcenda e não hierarquize as as diferenças 

reconhecidas na corporeidade do visível e do invisível. Conf. : http://www. 

acordacultura. org. br/sites/default/files/kit/MODOSBRINCAR-WEB-

CORRIGIDA. pdf.  

http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/MODOSBRINCAR-WEB-CORRIGIDA.%20pdf
http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/MODOSBRINCAR-WEB-CORRIGIDA.%20pdf
http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/MODOSBRINCAR-WEB-CORRIGIDA.%20pdf
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sobrou da inundação se fez a terra. Na superfície do 

mar, junto à terra, ali tomou seu reino Iemanjá, com 

suas algas e estrelas-do-mar, peixes, corais, conchas, 

madrepérolas. Ali nasceu Iemanjá em prata e azul, 

coroada pelo arco-íris Oxumarê. Olodumare e 

Iemanjá, a mãe dos orixás, dominaram o fogo no 

fundo da Terra e o entregaram ao poder de Aganju, 

o mestre dos vulcões, por onde ainda respira o fogo 

aprisionado. O fogo que se consumia na superfície 

do mundo eles apagaram e, com suas cinzas, Orixá 

Ocê fertilizou os campos, propiciando o nascimento 

de ervas, frutos, árvores, bosques, florestas, que 

foram dados aos cuidados de Ossaim. Nos lugares 

onde as cinzas foram escassas, nasceram os pântanos 

e nos pântanos, a peste, que foi doada pela mãe dos 

orixás ao filho Omulu. Iemanjá encantou-se com a 

Terra e a enfeitou com rios, cascatas e lagoas. Assim 

surgiu Oxum, dona das águas doces. Quando tudo 

estava feito e cada natureza se encontrava na posse 

de um dos filhos de Iemanjá, Obatalá, respondendo 

diretamente às ordens de Olorum, criou o ser 

humano. E o ser humano povoou a Terra. E os 

orixás pelos humanos foram celebrados (PRANDI, 

2007, p. 380-381). 

Na mesma linha, Vallado sinaliza:  

Iemanjá é por isso sempre pensada como figura 

etérea e de suprema bondade e sabedoria. Suas ações 

contraditórias mostram também, como no 

candomblé, diferentemente da visão cristã, que o 

comportamento das divindades é muito semelhante 

ao dos homens, não existindo do candomblé a 
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distância intransponível que separa o mundo dos 

homens do mundo dos orixás (VALLADO, 2008, p. 

32). 

Ao mesmo tempo, Iemanjá representa o grito contínuo 

pelo anelo à liberdade – anseio dos seres humanos, 

especialmente dos africanos dispersos em terra estranha. 

Ademais, como deusa, mulher, mãe, negra, corpulenta, amante, 

inteligente e guerreira, certamente povoou o imaginário coletivo 

dos escravizados vitimados, transformando-se em horizonte 

efetivo diante da opressão sofrida. Representa também o grito 

feminista que deflagra a crítica ao patriarcalismo, machismo e 

racismo, desde sempre presente na sociedade brasileira. No 

DNA cultural brasileiro há uma força do feminino Daí que a 

formação da identidade religiosa dos brasileiros é marcada por 

dois ícones femininos: Iemanjá e a “padroeira”: Nossa Senhora 

de Aparecida29. Esta aprisionada ao campo da religião oficial. 

                                                           
29 Cf. http: //www. portalvale. com. br/cidades/aparecida/historiadeaparecida. 

php. A narrativa em torno da Padroeira do Brasil tem seu início em 1717. O 

Conde de Assumar – Dom Pedro de Almeida e Portugal, governador de São 

Paulo e Minas Gerais – iria passar pela vila de Guarantinguetá, em viagem à Vila 

Rica, atual Ouro Preto. Os pescadores de cada região deveriam pescar o máximo 

possível para o banquete que saudaria o ilustre. Outra quantidade de peixes seria 

salgada para a alimentação da corte na viagem. Os pescadores queriam revelar ao 

governador as potencialidades e, mesmo não sendo boa época para a pesca, se 

uniram. Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso jogaram a rede várias 

vezes sem sucesso. Numa última tentativa, João Alves, ao puxar a rede, sentiu 

um peso diferente nas malhas. Era uma imagem sem cabeça, com anjos 

esculpidos ao redor. Lançou novamente a rede e veio à tona a cabeça. Após 

reunir o corpo e a imagem de Nossa Senhora da Conceição, os peixes surgiram 

em grande quantidade. Durante 15 anos, a imagem foi protegida por Filipe 

Pedroso e sua famíliam mas o lugar ficou pequeno para os adoradores. Em 1734, 

o vigário de Guaratinguetá, autorizado pelo bispo do Rio de Janeiro, construiu a 

Capela do Morro dos Coqueiros, inaugurada em 26 de junho de 1745. Com a 

proclamação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida como rainha do Brasil e 

http://www.portalvale.com.br/cidades/aparecida/historiadeaparecida.php
http://www.portalvale.com.br/cidades/aparecida/historiadeaparecida.php
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Aquela livre, leve e solta, sendo cultuada nas praias brasileiras, 

nas casas de candomblé e nos terreiros de umbanda. 

Assim, no processo de refazimento dessa deusa africana, 

que podemos também qualificar numa metáfora da bricolagem, 

a Iemanjá brasileira recebe muitos outros nomes: Dandalunda, 

Inaé, Ísis, Janaína, Marabô, Maria, Mucunã, Princesa de Aiocá, 

Rainha do mar, Sereia. Nas tradições populares, ela é a 

“padroeira” dos pescadores. É ela quem decide o destino dos 

que se aventuram no oceano. Em alguns círculos, ela é também 

considerada a Afrodite brasileira, a deusa do amor, a quem os 

apaixonados em desafetos recorrem na busca de soluções. 

Mas onde ocorre o refazimento e a bricolagem da 

simbologia de Iemanjá? Ora, em primeiro lugar, a transmutação 

de Iemanjá ocorre na relação com as narrativas dos marinheiros 

europeus sobre as sereias oriundas do paganismo. Em segundo 

lugar, ocorre no encontro com a Nossa Senhora presente no 

catolicismo popular, bem como na mãe-d’água ameríndia. No 

Brasil, Iemanjá perdeu o rio, sua desembocadura e ganhou o 

mar. Perdeu também suas características de mulher guerreira e 

amante ardorosa.  

Como figura marinha, Iemanjá desempenha duplo 

papel. De um lado ela é a mãe que propicia a pesca 

abundante, que controla o movimento das águas, 

ondas e marés – da qual depende a vida do pescador. 

De outro, ela é a sereia sedutora, sexy, que atrai o 

pescador, o ama, o mata ou o deixa morrer nas 

                                                                                                                             
Padroeira Oficial por determinação do Papa Pio XI em 1929, surgiu a 

necessidade de construção de um templo maior – o Santuário Nacional, o maior 

do mundo (1959-1984).  
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profundezas do mar para onde o leva e o prende para 

amá-lo (VALLADO, 2008, p. 36-37).  

A figura cresceu no Brasil e suas festas são celebradas de 

acordo com o calendário católico. Seu papel é reforçado pela 

Umbanda que surgiu nos anos 30 no Rio de Janeiro. E seus 

traços físicos africanos assumiram perspectivas europeias.  

Ela agora é branca, de longos cabelos negros e lisos, 

usa um vestido de mangas largas, trazendo na 

cabeça um diadema em forma de estrela. Ela é Stella 

Maris, como é Nossa Senhora. Embora ela seja a 

grande mãe da umbanda, ao lado do grande pai que 

é Oxalá, seu papel cotidiano umbandista é bastante 

reduzido. Ela assume a chefia de falanges de 

“espíritos de luz”, comandando espíritos de caboclos 

e iaras que, muitas vezes, recebem nomes alusivos a 

tal aspecto, como exemplo: Caboclo do Mar, 

Caboclo Estrela do Mar, Janaína, Caboclo Iara etc 

(VALLADO, 2008, p. 38-39). 

É preciso considerar o fato de que o refazimento da figura 

de Iemanjá, especialmente sua passagem da deusa negra dos rios 

para o de deusa branca dos mares é resultado caudatário do 

racismo sempre evidente no contexto brasileiro. Infelizmente, a 

cultura e religiões africana nunca foram respeitadas e sequer 

aceitas pelos senhorios que escravizavam violentamente os 

povos africanos. Há uma outra narrativa, escrita por José 

Beniste, que atesta que a tradicional imagem de Iemanjá usada 

pela Umbanda, da mulher pairando sobre as ondas, foi criada na 

década de 50 como uma forma de homenagem do marido da 

Dra. Dalla Paes Leme. 
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Dra. Dalla era umbandista fervorosa e desde então 

começou a presidir a Comissão para Divulgação da imagem de 

Iemanjá. Dalla era magra e tinha traços indígenas, por isso o 

quadro que foi pintado a óleo, era de uma mulher morena de 

cabelos longos e negros. Este quadro percorria casas e terreiros, 

dentre os quais o de Benjamin Figueiredo, da Tenda do Caboclo 

Mirim e a casa de Alziro Zarur que na época era ligado ao 

espiritismo. Este mesmo quadro foi que deu inicio às giras de 

fim de ano promovidas pela Umbanda nas praias cariocas e 

cultuada no dia 02 de Fevereiro pelo Candomblé. Sua 

reprodução apareceu no Jornal de Umbanda número 78, de Abril 

de 1958, em matéria que falava sobre a passagem da imagem 

por Niterói. A partir deste original, diversas reinterpretações e 

desenhos foram pintados, chegando ao quadro que todos 

conhecem como a imagem de mãe Iemanjá.30 

Todavia, como já evidenciamos, o refazimento da 

iconografia de Iemanjá, possui, em nossa pesquisa, duas 

perspectivas hermenêuticas: a primeira refere-se ao racismo e 

rejeição das imagens cultuadas pelas religiões africanas. Desde a 

saída dos portos africanos, os povos iorubás foram condenados a 

aceitar a religião oficial do Brasil, numa relação de dominação e 

subserviência. O sincretismo foi o processo de subversão pelo 

qual foi possível a sobrevivência e a divulgação da fé ioruba. 

Em segundo lugar, por causa das impressões marcantes sobre a 

cultura brasileira, oriundas das pesquisas de Gilberto Freyre e, 

posteriormente, Sérgio Buarque de Holanda, especialmente 

sobre a cordialidade do brasileiro, um movimento de docilidade 

se estabeleceu sobre os brasileiros, tentando amainar os 

conflitos sempre permanentes na formação desse povo 

                                                           
30 Fonte: https://pensandoumbanda.xyz/de-onde-vem-imagem-de-iemanja-

branca/. Acessado em 15.11.2017. 

https://pensandoumbanda.xyz/de-onde-vem-imagem-de-iemanja-branca/
https://pensandoumbanda.xyz/de-onde-vem-imagem-de-iemanja-branca/
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tupiniquim. Assim, a iconografia atual da Iemanjá brasileira 

representa a negação de suas origens africanas, a mutilação de 

sua força como deusa guerreira e sua sobrevivência, como uma 

espécie de Nossa Senhora, tudo fruto de um racismo 

inegavelmente presente em nossa sociedade. 

 

A popularidade de Iemanjá na cultura brasileira 

 

Inegavelmente, Iemanjá é o Orixá mais popular do Brasil. 

Nas tradições de festas na praia, costuma-se apresentar 

oferendas a ela. Dentre os diversos tipos de oferendas, 

encontram-se flores, bijuterias, perfumes, sabonetes, espelhos e 

alguns tipos de comida. De alguma forma, Iemanjá corresponde 

também a Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora das 

Candeias, Nossa Senhora da Piedade e à Virgem Maria. A festa 

de Rio Vermelho, de 2 de fevereiro, em Salvador, é a mais 

antiga documentada, referida por Nina Rodrigues em 1896.  

Devido sobretudo à expansão da umbanda, as festas 

de Iemanjá nas praias hoje acontecem ao longo de 

toda a costa brasileira, assim como em cidades 

litorâneas do Uruguai e Argentina. Nestas cidades 

vamos encontrar alguma estátua de Iemanjá erguida 

por iniciativa de federações de umbanda e 

candomblé e/ou do poder público municipal. Há 

estátuas que seguem a forma de Iemanjá-Sereia, 

como aquelas encontradas em diversos pontos de 

Salvador, ou a Iemanjá da umbanda: a mulher 

branca, de longos cabelos lisos e roupa azul. Mesmo 

quando não há mar por perto, a festa de Iemanjá 

pode ser celebrada, com estátua e tudo, como ocorre 
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em Brasília junto ao lago Paranoá (VALLADO, 

2008, p. 166). 

Além das festas regionais, uma grande celebração popular 

ocorre à beira-mar por ocasião da passagem de ano, no dia 31 de 

dezembro. Juntam-se nessa celebração, muito divulgada pela 

mídia, milhares de pessoas oriundas de diversas regiões do 

Brasil que, vestidas de branco, apresentam suas oferendas – 

perfumes, espelhos, comida, champanhe, rosas etc. – a Iemanjá 

e saltam as ondas pedindo amor e prosperidade familiar. 

Geralmente acompanhada de uma demorada queima de fogos, a 

celebração se confunde com o próprio ritual de passagem de 

ano.  

Um fato curioso é que tanto na umbanda quanto no 

candomblé, Iemanjá rege a consciência humana e não existe 

acento sobre a questão da maternidade, como nas narrativas 

iorubás. Esse aspecto marca no imaginário popular uma sensível 

diferença entre Iemanjá e Maria como mãe. Tirando-se este 

aspecto da maternidade, todas as outras comparações são 

possíveis. É claro que essa aproximação de Iemanjá com Maria 

recebe muitas críticas dos círculos mais ortodoxos da Igreja 

Católica.  

Mas o fato mais abrangente é que nessa devoção 

abrangente, Iemanjá é tida como responsável 

também por nosso destino e nossa felicidade, daí o 

imperativo de agradá-la. Faz-se oferendas à “santa 

das águas” tal como se fazia (e ainda se faz) aos 

santos no catolicismo tradicional popular. A 

oferenda de flores e artefatos ao mar é traço 

marcante do sincretismo religioso brasileiro 

(VALLADO, 2008, p. 203). 
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A representação de Iemanjá possui um apelo popular 

muito forte, fazendo parte da devoção bricolada de muitos 

brasileiros. Uma oração disponível na internet assim reza:  

Doce, meiga e querida Mãe Iemanjá. Vós 

permitistes que no seio de vossa morada se 

formassem as primitivas formas de vida, que foram 

o berço de toda a criação, de toda a natureza e de 

toda a humanidade. (...)Que as flores e oferendas 

que depositamos em vosso tapete sagrado, sejam por 

vós aceitas e quando entrarmos nas águas para vos 

ofertá-las, sejam as ondas do mar portadoras de 

vossos fluídos divinos. Fazei, Senhora Rainha das 

Águas, com que a espuma das ondas em sua alvura 

imaculada traga-nos a presença de Oxalá, limpe 

nossos corações de todas as maldades e 

malquerenças. (...) Que a primeira onda a nos tocar 

afaste de nossas mentes todos os eventuais desejos 

de vingança; que a segunda lave nossos corações e 

nosso espírito, para que não nos atinjam as infâmias 

e malquerenças de nossos desafetos; que a terceira 

onda afaste a vaidade de nossos corações; que a 

quarta lave nosso corpo de todos os males e doenças 

físicas para que, sadios, possamos prosseguir; que a 

quinta onda afaste de nossa mente a ganância e a 

cobiça; que a sexta onda venha carregada de flores e 

que nosso maior desejo seja o cultivar o amor 

fraternal entre todos os homens; e que ao passar a 

sétima onda, nós, puros e limpos de mente, corpo e 

alma, possamos ver, ainda que apenas por alguns 

segundos, o esplendor de vossa radiosa imagem. É o 
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que humildemente vos suplicam os filhos da 

Umbanda.31 

A cultura brasileira também se vê impregnada pelas 

músicas que relacionam Iemanjá com a vida. É o caso, por 

exemplo, de Canto de Iemanjá de Vinícius de Moraes32; 

Iemanjá, Desperta, de Martinho da Vila33.  

Outros exemplos são Iemanjá de Teixeirinha34 e 

Iemanjá, Rainha do Mar de Maria Betânia35. Essas canções 

                                                           
31Disponível em: http: //www. portalangels. com/oracoes/oracoes-afro-

brasileiras/oracao-a-iemanja-contra-todos-os-males. html. Acessado em 07 de 

março de 2013.  
32“Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá é dona Janaína que vem/Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá 

é muita tristeza que vem/Vem do luar no céu/ Vem do luar/ No mar coberto de 

flor, meu bem/ De Iemanjá/ De Iemanjá a cantar o amor/ E a se mirar/ Na lua 

triste no céu, meu bem/ Triste no mar/ Se você quiser amar/ Se você quiser amor/ 

Vem comigo a Salvador/ Para ouvir Iemanjá/ A cantar, na maré que vai/ E na 

maré que vem/ Do fim, mais do fim, do mar/ Bem mais além/ Bem mais além/ 

Do que o fim do mar/ Bem mais além.  
33 Desperta do seu dique num mar de amor/ E toma conta do seu povo sofredor/ 

Que oriundo das grandes nações do além-mar/ Trouxeram tanta crendice pra cá/ 

Trouxeram a cultura popular/ Eu sei que você mora na Bahia/ Mas cuida desse 

Rio de Janeiro/ Que tem gente colorida/ Se exibindo pro turista/ Gente que 

mesmo sofrida/ cai no samba a noite inteira/ Você conhece a mentalidade 

brasileira/ Iemanjá! Iemanjá/ Já mandei preparar o saveiro/ Pra no dia dois de 

fevereiro/ Lhe mandar presentes/ Também muitas flores/ Além de perfumes/ 

Com muitos adores/ E vai ter batuque pra lhe cultuar/ Iemanjá! Iemanjá.  
34 Fui pra beira do mar/ Esperar Iemanjá chegar/ Dois de fevereiro/ São Jorge 

guerreiro/ Chegou lá primeiro/ Pra me perguntar/ -"O que tu queres aqui 

zim/fio"?/ Sim, meu protetor/ O meu povo tem dor/ Vim pedir com amor/ Pra 

Iemanjá nos salvar/ Foi por isso que eu vim/ Para a beira do mar/ Esperar 

Iemanjá chegar/ Como sofre meu povo/ Senhora do céu/ São jogados ao léu a 

reivindicar/ Ninguém nos compreende/ Ninguém nos atente/ Ninguém se 

arrepende/ A nos castigar/ Foi por isso que eu vim/ Para a beira do mar/ Esperar 

Iemanjá chegar/ Fui pra beira do mar/ Esperar Iemanjá chegar/ Entre um raio de 

luz/ Ergueu-se uma cruz/ Era a mãe de Jesus/ A se aproximar/ Uma flor uma 
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demonstram, entre outras, como há uma inusitada bricolagem 

entre a Iemanjá branca dos movimentos afros e a Aparecida 

negra do catolicismo romano.  

O povo brasileiro, devoto religioso de tantos santos 

e santas cristãs, orixás e voduns e tantos outros guias 

e mestres, em muito já se acostumou a ver instaurar-

se em seu território várias concepções religiosas. Há, 

nessas religiões várias sentimentos que refletem uma 

comoção social, apoiados numa devoção que sugere 

a busca e ao apego ao divino. Iemanjá já [...], sem 

dúvida nenhuma promove um fenômeno religioso-

social que comove o povo comum de nosso país. 

Iemanjá é conhecida por todos, é cantada e festejada. 

Até mesmo os seguidores de outras religiões falam 

de seus poderes e domínios. Suas festas são 

mostradas nas revistas, nos jornais, na televisão. 

                                                                                                                             
renda/ Foi minha oferenda/ E a minha encomenda/ Eu pedi a chorar/ Foi por isso 

que eu vim/ Para a beira do mar/  

Esperar Iemanjá chegar/ Quero paz aos humildes/ Saúde e mais pão/ Eles têm 

devoção/ Vim por eles rezar/ Salve a juventude/ Enfermos saúde/ Iemanjá nos 

ajude/ A viver e amar/ Foi por isso que eu vim/ Para a beira do mar/ Esperar 

Iemanjá chegar.  
35 Quanto nome tem a Rainha do Mar?/ Quanto nome tem a Rainha do Mar?/ 

Dandalunda, Janaína, / Marabô, Princesa de Aiocá, / Inaê, Sereia, Mucunã, 

/Maria, Dona Iemanjá. / Onde ela vive?/ Onde ela mora?/ Nas águas, / Na loca de 

pedra, / Num palácio encantado, / No fundo do mar. / O que ela gosta?/O que ela 

adora?/ Perfume, / Flor, espelho e pente/ Toda sorte de presente/ Pra ela se 

enfeitar. / Como se saúda a Rainha do Mar?/ Como se saúda a Rainha do Mar?/ 

Alodê, Odofiaba, / Minha-mãe, Mãe-d'água, / Odoyá!/ Qual é seu dia, / Nossa 

Senhora?/ É dia dois de fevereiro/ Quando na beira da praia/ Eu vou me 

abençoar. / O que ela canta?/ Por que ela chora?/ Só canta cantiga bonita/ Chora 

quando fica aflita/ Se você chorar/ Quem é que já viu a Rainha do Mar?/ Quem é 

que já viu a Rainha do Mar?/ Pescador e marinheiro/ que escuta a sereia cantar/ é 

com o povo que é praiero/ que dona Iemanjá quer se casar.  
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Iemanjá é brasileira e é africana. É a grande mãe 

africana do Brasil (VALLADO, 2008, p. 226).  

A subversão de Iemanjá a coloca no horizonte Iorubá, 

como a deusa mais popular da cultura brasileira. Isso se 

confirma no pensamento de Darcy Ribeiro – antropólogo 

brasileiro – para quem a iconografia de Iemanjá é uma espécie 

de contraposição específica que nasce da sempre viva postura de 

fuga dos dogmas estruturados e das sistematizações sem cheiro 

de gente. Invariavelmente, as “confissões” de Darcy se 

posicionam contrariamente às conjugações sociais opressoras na 

América Latina.  

De fato, há no pensamento de Darcy uma perspectiva 

horizontal e imanente que só consegue perceber algo ou alguma 

coisa a partir da dimensão de desvelo e cuidado de um com os 

outros, do si com outro diante das limitações e fraquezas 

mútuas. Por exemplo, na figuração do Jesuscristinho – outra 

figura cultuada no catolicismo popular e nas religiões de matriz 

afro –, as simbologias da docilidade e delicadeza do infante se 

aliam a um tom profético, sincero, autêntico e subversivo, que 

aponta para uma ética que percebe o outro, pobre e desvalido, 

como sujeito. Esse é o Jesuscristinho que também denuncia as 

festividades importadas se pondo ao lado de Iemanjá, conforme 

segue:  

O acontecimento mais importante e mais belo da 

cultura brasileira nas últimas décadas foi a criação 

do culto à nova Iemanjá das praias. Ela era uma 

deusazinha de rios e riachos, também dos 

pescadores, cultuada em São Paulo a 2 de março, e 

na Bahia, a 2 de fevereiro. Transfigurada, Iemanjá se 

fez maior, muito maior que a Semana de Arte 

Moderna dos paulistas. Maior até do que tudo que 
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nossa cultura erudita produziu. Tão grandioso que se 

inscreve no calendário para colorir a vida de todos 

os brasileiros. Iemanjá surge como um culto de 

multidões que se espalhou logo por todas as praias 

do Brasil. Um eminente ministro da Cultura da 

França, convidado por mim para apreciar o culto, 

pediu que eu o transferisse para o Natal. Ignorante. 

O crioléu do Rio foi que, na sua genialidade, 

arrastou o culto a Iemanjá para 31 de dezembro. 

Aposentou, assim, esse Papai Noel nórdico que viaja 

sobre o gelo num trenó puxado por viadões para pôr 

presentes pros meninos das casas que têm chaminé. 

É um culto alienado, bobão, que nos dias de maior 

sol de verão, em que contamos com tantas frutas 

maduras: manga, abacaxi, caju, abiu, jabuticaba, 

pinha, jaca, banana, graviola etc. , obriga os tolos a 

importar frutas meio ardidas para comemorar o 

nascimento do menino Deus e o ano-novo. Nosso 

Jesuscristinho brasileiro certamente não gostava 

disso. Queria era uma festa como essa, que agora os 

negros do Rio e de todo Brasil lhe dão, cultuando 

Iemanjá juntamente com a imensa brancalhada, que 

aderiu logo à nova deusa (RIBEIRO, 2009, p. 169). 
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Considerações finais 

 

Toda e qualquer formulação não pode se pretender 

conclusiva. Nessa linha reflexiva, nossa abordagem sobre o 

racismo e o refazimento sofrido por esse relevante Orixá 

brasileiro, é furto da dicotomia caótica que se evidencia no 

Brasil. Obviamente, essa sucinta pesquisa demanda outras 

abordagens. 

De qualquer forma, vale a pena evidenciar a força 

simbólica de Iemanjá e a possível recriação de sua originalidade 

que muito pode favorecer uma outra possível abordagem sobre a 

nossa sociedade. 

Sua iconografia, resistente na religiosidade de cunho 

popular faz frente à toda forma de dominação, especialmente, as 

ortodoxias ou classicismo das muitas formulações religiosas da 

matriz judaico-cristã. Iemanjá é o contínuo protesto contra o 

universalismo abstrato inerente aos círculos da matriz religiosa 

oficial. Mesmo refeita, sem a força de sua negritude originária, 

continua a sinalizar aos desfeitos em suas respectivas 

sociedades, o valor de sua recriação e sobrevivência. O racismo 

tirou a sua cor, mas não a sua relevância entre o povo brasileiro. 

Salve a rainha dos riso e dos mares; salve Iemanjá. 
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DEPRESSÃO E SUICÍDIO: O QUE NOS DIZ A LEI DE 

UMBANDA?36 

 

Maria Izabel de Carvalho Pereira 

 

 

Antes de tratar da visão espiritual a respeito do tema 

proposto, é preciso que cada um de nós tenha noção do que 

ocorre no plano físico, embora a vida humana seja um complexo 

sistema que envolve os dois planos (o físico e o espiritual), bem 

como tudo o que nos envolve durante cada instante, estejamos 

nós percebendo ou não. Vivemos em permanente rede 

energética. 

Olhemos uns para os outros. O que um tem a ver com o 

outro? Aparentemente nada, entretanto energeticamente estamos 

interligados o tempo todo. O que um pensa e faz afeta outro. O 

que os olhos veem é o corpo físico. Esse corpo carrega uma 

alma antiga cheia de experiências advindas das muitas vidas que 

teve. Por isto cada um é único, é indivíduo. Falando de maneira 

simplista cada pessoa é formada de um corpo mental, um corpo 

emocional, um perispiritual e o físico. O que vemos é o corpo 

físico, vestimenta que usamos no cumprimento de uma tarefa. O 

físico é como o uniforme de trabalho do gari, do soldado ou 

bombeiro em serviço. 

Essa roupa densa da alma é temporária e sofre desgastes. 

Foi preparada pelos engenheiros do astral atender as exigências 

das tarefas a que viemos cumprir. Nele tudo está previsto para 

                                                           
36 Palestra proferida na Sociedade Cultural e Religiosa Ilè Alaketu Àse Babá 

Olorigbin, em Ituiutaba, MG, em 14/11/2015. 
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cada época: doenças, deficiências, mediunidade, etc. Também 

outros recursos foram programados:  grupo familiar, amigos e 

desafetos, aptidões profissionais, bens materiais, etc. 

Na genética do corpo já está determinada as possibilidades 

de uma determinada doença aparecer. São doenças cármicas que 

só aparecerão durante a caminhada se alguns fatos (ou gatilhos) 

as movimentarem. Muitas nunca aparecerão. Deus não é injusto 

com ninguém e nem preferencia. Todos estão sujeitos à mesma 

lei e estamos quitando nossos débitos passados. Os males e as 

enfermidades são consequências da forma de viver, de como 

usamos nosso livre arbítrio. Quais são as escolhas que fazemos 

todos os dias? O que pensamos, falamos? Como agimos quando 

queremos alguma coisa ou quando somos contrariados? Em que 

somos omissos? 

Tudo é ação. Tudo movimenta energia. Toda ação produz 

uma reação, tento em nós quanto nos outros. Essa reação pode 

trazer paz ou infortúnio. Quando as escolhas são pacíficas e 

misericordiosas a felicidade é nossa companheira. Jesus afirmou 

“Bem-aventurados os mansos porque possuirão a Terra”.  

Uma alma pacífica não vive irritada, não tem desejo de 

vingança, não sente amargura constante, não deseja o mal a 

ninguém. Vive em harmonia com a família, com o trabalho, com 

os amigos e com as surpresas de cada dia. Alegra-se com o 

nascer e o por do sol, com a chuva, convive com os animais, as 

plantas e se compraz em pequenos passeios na Natureza. 

Respeita seus próprios limites e os do próximo. Uma alma 

inconformada e rebelde tende a fazer escolhas erradas, uma após 

a outra. Reclama de tudo e de todos. Sofre. 

Quando nossas escolhas diárias, sejam por pensamentos, 

palavras, atos ou omissões, atingem outras pessoas e lhes 
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causam dor, decepção, prejuízos ou qualquer outro mal, o 

resultado dessa escolha gera para nós um sofrimento no futuro, 

É assim que construímos diariamente o nosso futuro, o carma. 

Como não temos condição de quitar nossas dívidas de uma só 

vez, muitos males e dificuldades serão nossos companheiros de 

jornada na vida seguinte. 

Entre as muitas formas de resgate estão as doenças. Elas 

são toxinas acumuladas em nosso corpo perispiritual como 

decorrência do nosso modo de viver. A misericórdia divina 

permite que as toxinas acumuladas sejam expurgadas da alma 

através do sofrimento moral e físico. As doenças alertam a 

pessoa que ela precisa de socorro. Esse auxílio pode vir da 

espiritualidade que mostra novos caminhos a seguir e também 

pelo socorro dos encarnados profissionais de saúde.  

As descobertas científicas preparam médicos, psicólogos, 

bioquímicos, farmacêuticos, e outros profissionais para cuidar 

do corpo físico e emocional, proporcionando melhor qualidade 

de vida.  

A vivência religiosa ensina sobre a necessidade de 

mudanças morais e éticas para que haja alívio mental, emocional 

e espiritual, bem como fortalecimento da fé que ilumina o 

espírito e também alivia as vicissitudes. Aquele que não muda 

os hábitos pouco faz por ele a medicina. O médico pode amputar 

a perna gangrenada, eliminar os efeitos do tumor cancerígeno, 

diminuir os efeitos da epilepsia, das esquizofrenias, etc., mas 

não pode curar o que está na alma. Por isto muitas doenças são 

crônicas. 

A doença da alma só o indivíduo pode curar e por isto não 

é fácil. A cura da alma ocorre pela mudança de hábitos, pelo 

perdão, pelo fortalecimento moral e pela fé. Tarefa muito árdua 
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que exige perseverança e confiança. Todos podem se curar 

quando optam por querer viver bem. O médico trata o que está 

desarmonizado no corpo, o psicólogo cuida do desequilíbrio 

emocional e psicológico e a espiritualidade indica o caminho 

reto para o espírito não adoecer ainda mais e ter condição de 

efetuar as mudanças íntimas necessárias. 

Entre as muitas doenças genéticas ou cármicas está a 

depressão. A ciência médica define depressão como sendo 

psiquiátrica, crônica e recorrente. Psiquiátrica porque afeta a 

mente, crônica porque não há cura definitiva e como recorrente 

porque pode voltar, as chamadas crises. É como a gripe que 

retorna de vez em quando. 

A ciência sabe que a depressão produz alteração do 

humor, que se caracteriza por uma tristeza profunda e sem fim, 

associada a sentimento de dor (moral e física), amargura, 

desesperança, culpas, desencanto, desesperança, distúrbios do 

sono e do apetite e baixa estima. Ataca crianças, jovens, adultos 

e idosos. 

Tristeza é um fenômeno psicológico normal e transitório 

que faz parte da vida humana e está associada aos 

acontecimentos desagradáveis da vida cotidiana. Advém de 

alguma causa conhecida. Exemplo: a perda de entes queridos. 

A tristeza sem causa aparente é doença patológica passível 

de tratamento, bem diferente da tristeza transitória. A depressão 

provoca distorção da visão do mundo e de si mesmo e se 

apresenta em três níveis: leve, com moderação e agudo, 

dependendo da predisposição genética, dos gatilhos que a 

desencadeiam e dos processos psicológicos e espirituais do 

indivíduo. Os gatilhos mais comuns são: 
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 - acontecimentos traumáticos 

 -doenças sistêmicas 

 -consumo de drogas lícitas (cigarro) ou ilícitas 

 Medicamentos (anfetaminas) 

 Oscilação hormonal nas mulheres. 

Todos os males e enfermidades são consequências de 

nossa forma de viver, nesta ou de outras vidas. Nosso livre 

arbítrio permite que façamos escolhas a todo instante, sejam por 

pensamentos, palavras, atos ou por omissão. Toda escolha 

produz uma reação ou efeito que o futuro mostrará. 

Quando as escolhas são pacíficas e misericordiosas a paz 

será companheira inseparável. Aquele que não aceita a vida que 

tem e tudo o angustia, revolta, irrita, critica, etc o faz mergulhar 

na desesperança causando ao espírito muito sofrimento e ao 

corpo o aparecimento de doenças desnecessárias.  

Jesus afirmou que “bem-aventurados os que choram 

porque serão consolados” Disse isto porque é na dor que a alma 

se liberta. O corpo doente nem sempre tem alma doente. No 

caso da depressão quase todos os sintomas estão na alma. 

 - constante estado deprimido  

 -fadiga e perda de energia constante 

 -culpa excessiva  

 -sentimento de inutilidade 

 -dificuldade de concentração 

 -baixa autoestima 

 -ideias suicidas (pensamentos recorrentes de 

suicídio e morte) 

 -alteração de peso (para mais ou para menos e 

sem sem que haja tal intenção) 
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 -distúrbio do sono (insônia ou sonolência 

excessiva diariamente) 

 - agitação ou apatia psicomotora 

 -alteração da libido 

 -Ideias de autodestruição  

O tratamento psiquiátrico e psicológico é indispensável e 

o espiritual é essencial. Se para a ciência a doença é crônica, 

para a espiritualidade é temporária. Dura enquanto o indivíduo 

quiser assim permanecer. Há quem sinta prazer em ser doente. 

Grande maioria quer sarar sem fazer esforço. Sente dor, toma 

remédio, sente insônia, toma remédio. Engorda, faz cirurgia, etc. 

Onde está o esforço moral? 

A causa da doença precisa ser atacada assim que os 

primeiros sintomas surgem. 

Melancolia - Apresenta como uma vaga tristeza que por 

vezes se apodera do coração e nos faz achar que a vida é 

amarga, sem graça. Nesse momento  é a nossa alma desejando 

liberdade e felicidade, que não encontra por estar presa ao 

corpo. O esforço que faz para desligar-se é inútil e causa 

abatimento, apatia e infelicidade. Duração de alguns dias e 

some. As lutas da vida exige atenção.  Melancolia não é ainda 

depressão.  

Risco – cultivar a melancolia:  Sondagem de almas 

doentes e melancólicas e ter início a um processo de sintonia 

obsessora. Ou então a doença progredir para depressão. 

Depressão leve - Mesmo doente a pessoa é capaz de 

cumprir seus compromissos, sem a eficiência normal. 

Depressão moderada – A doença interfere na vida diária e 

exige cuidados médicos. Tem desejo e até mesmo vontade de 
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superar o desconforto causado pela doença. existe mais 

dificuldade em suportar a pressão, o que compromete o 

rendimento de sua produção e a clareza da percepção. Isso 

facilita o isolamento. Espiritualmente, pode ocorrer processo 

obsessivo por sintonia ou por aproximação de desafetos. 

Depressão grave – Deixa a pessoa completamente 

incapacitada para a vida normal. Já na depressão severa o 

depressivo pode sofrer até mesmo de amnésia e ilusões, 

chegando ao isolamento total. A fragilidade mental e física é 

campo propício para a ação nefasta das trevas, que não quer a 

cura daquele que lhe fornece energia e motivos para estar ali. Os 

medicamentos inibem a ação do corpo, mas não da alma. O 

tratamento espiritual é decisivo no afastamento das companhias 

doentes e nefastas, na consolidação de novos hábitos mentais, 

emocionais e comportamentais. 

A calma e a resignação ante as dificuldades da vida física, 

aliada à fé dão ao espírito a serenidade necessária para se 

preservar da loucura e do suicídio. 

A loucura advém da comoção provocada pelas 

dificuldades que a alma pensa não ter força para suportar. Se 

entrega ao sofrimento e desequilibra todos os comandos mentais 

que sustentam as energias emocionais, desarticulando o sistema 

neurológico. A mente entra em pane. 
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Suicídio  

 

No processo mais grave da doença, algumas pessoas 

chegam a pensar na morte como única saída devido ao 

sofrimento e a desesperança. A morte se apresenta como única 

saída para aliviar a dor e a angústia sem fim. Muitos, não vendo 

outra saída e ao pensar que é a melhor forma, naquele momento, 

põem fim à vida.  

Quando o indivíduo vivencia conceitos materialistas de 

que a felicidade está ligada a bem estar físico, vindo de bom 

emprego, de poder reconhecido, de boa saúde física, de família 

tranquila, de bom desempenho profissional e social, não se 

preocupando com os valores da alma, as adversidades 

desencadeiam sofrimento e revolta, levando o indivíduo a crer 

apenas no que vê, ouve e toca. A vida se resume então em 

buscar prazer constante, Para estes a vida é fim de tudo. Então, 

se viver é sofrer, é preciso por fim nesse sofrimento, na angústia 

e em tudo que desagrada. Quando desenvolve uma doença que 

imagina estar no corpo, a solução é morrer. Não tendo se 

preocupado com a alma, não sabe que ela não morre. Que está 

se livrando da vida do corpo que é temporário por natureza. Não 

sabe que sem vida física vai para o mundo espiritual viver 

intensamente o que aqui não suportava.  

Não avaliam que matam o corpo e agravam as dores do 

espírito. Desconhecem que a morte não é um processo 

automático que desconecta o corpo do espírito e tudo acaba. É 

necessário um determinado tempo para que o espírito se 

desconecte do corpo. Em qualquer desencarne é necessário um 

tempo para que o espírito deixe de sentir as impressões do 

corpo. 
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Quando a pessoa está doente este desligamento é gradual e 

segue um processo natural. Por isso que dizemos que a melhor 

forma de morrer é através da velhice quando ocorre o 

falecimento gradativo dos órgãos e o desligamento gradativo do 

espírito. 

No caso do suicídio não existe um desligamento do 

espírito. Continua preso ao corpo  e sofrimento é ainda mais 

intenso porque assiste à desintegração dele. Se o suicida da um 

tiro na cabeça ele sente a dor terrível do tiro e continua sentindo 

a dor e os efeitos do tiro depois de morto por um longo tempo. 

Uma pessoa que pula de um determinado local para se suicidar 

continua sentindo as dores do corpo quebrado depois do 

impacto. São cenas que se repetem incessantemente em sua 

mente espiritual.  

O suicida não é emocionalmente e mentalmente 

equilibrado. Ao perceber que não existe a morte da sua 

consciência, mesmo depois da morte física ele continua vivo, 

pensando, sentindo, enxergando, entra em desespero e advém 

então a loucura. 

Cada um de nós tem um tempo programado para vivermos 

em harmonia. Nossas escolhas nos trazem desequilíbrios e 

tormentos. Ninguém, além de nós é responsável pelo nosso 

modo de viver e sofrer. 

Se angústias tiram o seu sono, rezem. Se incertezas 

maltratam o seu coração, rezem. Se não sabem qual o melhor 

caminho, busquem Deus e certamente tudo se encaminhará. A 

serenidade sempre mostrará a melhor maneira de encontrarmos 

solução para as adversidades que precisamos ultrapassar. 

Vivemos num planeta de dor e provação. Não somos almas 

luminosas e precisamos da mão sustentadora da fé, da coragem 
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e da força que vem de Deus, que nunca nos desampara. Nós é 

que dele nos afastamos. Que Deus os mantenha sempre em Seu 

caminho.  

 

Começar de novo: resignação e fé pelos caminhos da vida 

 

Todos nós queremos uma vida de prosperidade e de prazeres.  

 Em razão deste desejo de ter uma vida melhor, de estar melhor 

sempre é muito comum que as pessoas façam planos para algum 

momento da vida ou no início de cada ano. Muitos planos de 

mudanças e de recomeço são traçados como meta para melhorar algo 

em suas vidas que possa trazer mais felicidade. Mesmo que nem todos 

os planos possam ser colocados em prática continuamos nessa luta 

interna constante. Isto é a cobrança de nossa alma ante as 

transformações que somos obrigados a fazer em benefício de nós 

mesmos. 

O que poucos percebem é que a cada escolha feita diariamente 

há uma possibilidade de começar uma nova etapa existencial. Todos 

nós ficamos esperando “algo” diferente para marcar a mudança tão 

desejada. Aí começam os “quando ” e os “se” tão impeditivos de um 

mergulho mais profundo nas causas de nossas angústias. Sempre na 

espera de um acontecimento cuja ação seja exterior, dependente de 

outro. Entretanto a alma continua cobrando uma ação interna.  

Então o que é começar de novo e por que é tão necessária?  

Estando em uma Casa Espírita como esta, é possível fazer uma 

reflexão mais profunda, amparada nos paradigmas da religião que 

professamos, devido aos contatos constantes que temos com o mundo 

espiritual, ausentes em muitas outras crenças. Como consulentes ou 
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como medianeiros somos observadores de constantes ações que nos 

obrigam a buscar novos caminhos existenciais. 

Há uma frase num texto do livro “Seara Bendita”, psicografada 

espírito Ermance Dufaux que diz “A falta de horizontes tem 

favorecido o desânimo”. É interessante pensar nisto.  

O mundo em geral, vive mergulhado no desânimo, na falta de 

perspectiva, culpando quase sempre o sistema e os governantes. 

Outras vezes culpando mais as pessoas que nos rodeiam pelas nossas 

dificuldades constantes. Muitos mergulham nas energias 

desconfortantes dos preconceitos de toda natureza para justificar essa 

ausência ou essa limitação de seus horizontes. Alguns podem 

discordar, pois se trata de ponto de vista pessoal, mas isto não muda 

os fatos. Ao mergulhar nas muitas reflexões possíveis, escolhi alguns 

pontos para essa exposição: 

1. Partindo da fé cristã, onde a crença umbandista está 

inserida, busquei um exemplo na própria história:  Israel no tempo de 

Jesus, tinha uma sociedade preconceituosa e idólatra. O que fez o 

Mestre Jesus para ensinar resignação e fé pelos caminhos da vida? 

Trouxe um novo modelo de vida que revolucionou e ampliou os 

horizontes do povo sofrido e sem possibilidade de acabar com o jugo 

dos grupos dominantes, composto pela elite dos saduceus, fariseus e 

dos romanos, dando a eles oportunidade de esperança no futuro 

através da visão de recomeço quando lhes ensinou sobre o Reino de 

Deus, sobre a bondade do Pai que até então era de um deus vingativo 

e intolerante. Também indicou claramente como deveriam se portar 

para merecer a dádiva do Reino. Para seus ensinamentos utilizou a 

metodologia das parábolas, cujo conteúdo simples estava ao alcance 

de todos os ouvintes, mas o aprofundamento da compreensão das 

parábolas dependia do conhecimento espiritual de cada um. Para 

mostrar como não era impossível o que ele sugeria Jesus viveu como 

exemplo das virtudes que pregava.  
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São as vivencias cotidianas que dão sabedoria aos homens. Cada 

escolha feita, cada projeto iniciado impõe uma mudança 

comportamental que exige coragem e perseverança. Se não houver 

determinação a meta proposta vai gerar desânimo, insatisfação e 

doenças de difícil cura, pois estas atacam o corpo e alma. Quanto mais 

doentes estamos, mais necessitamos de transformações. 

Recomeçar é sempre desafiador e nenhum desafio será vencido 

sem lutas e riscos. Todo recomeço impõe mudanças comportamentais, 

muitas vezes profundas e arriscar nos terrenos desconhecidos do 

espírito exige coragem, dedicação e perseverança. Não se recomeça 

com palavras, com juras e/ou apenas desejos. Se recomeça com ideais, 

com objetivos bem traçados e metas bem definidas porque o 

desconhecido causa temores e dúvidas. O medo é filho das trevas e 

pode paralisar a alma, impedindo que a visão de futuro fique muito 

distante da felicidade almejada. É bom saber também que felicidade é 

estado de alma e não acúmulo de bens e poder. Felicidade é realização 

íntima e não pode ser medida pelos prazeres do mundo físico.  

2. Alan Kardec era um filósofo e mestre conceituado na 

França quando começou a pesquisar os fenômenos das mesas girantes. 

Dessa pesquisa escreveu obras importantes que deram início a uma 

nova era espiritual. Desmistificou os segredos da criação, mostrou 

claramente o destino dos homens que não agem de acordo com as leis 

divinas e ensinou acerca da vida das almas após a morte. Trouxe o 

“consolador prometido” ao mundo, como Jesus havia prometido. Foi o 

codificador do espiritismo, uma nova filosofia para a felicidade, que 

transformada em religião não conseguiu impedir o sectarismo, 

contrariando o seu propósito renovador. No “Livro dos Espíritos”, 

pergunta 914 Kardec diz “A medida que os homens se instruem acerca 

das coisas espirituais, menos valor dão as coisas materiais. Depois, 

necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretém 

e excitam. Isso depende de educação”.  
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Kardec nesse ponto fala da alma que busca conhecimento, que 

deseja ser grande independente de quanto dinheiro possua no bolso. 

Fala da alma que se educa no conhecimento espiritual e não mais 

aceita mais para si, o pouquinho que o mundo físico oferece. Fala da 

amplitude do conhecimento que se processa na horizontal e na 

vertical. Na vertical são os conhecimentos escolares, as pesquisas 

científicas e tecnológicas mais avançadas em busca do aprimoramento 

intelectual, do bem-estar constante e da plenitude da vida terrena. O 

conhecimento vertical advém das mudanças íntimas, dos recomeços 

da alma em face da prática permanente dos valores morais e éticos que 

o conhecimento horizontal proporciona. Educação para os dois 

mundos porque ninguém vive apenas o que os olhos físicos podem 

mostrar. A Umbanda é prova dessa vida de contatos permanentes 

entre os vivos e “mortos”, dessa necessidade constante de recomeços 

em direção a plenitude do viver feliz. Alguns exemplos:  

a) O ignorante espiritual nada sabe da vida além da morte. 

Aceita ser explorado pelo charlatão que faz promessas que não 

poderão ser cumpridas porque está além de sua competência. 

Quantos à nossa volta acreditam naqueles que prometem trazer o 

amor de alguém em três dias? Como isto é possível sem ferir a lei 

do carma? Quem se instrui sobre os meandros da vida espiritual 

sabe que isto é impossível pelos caminhos retos da Luz. Se alguém 

fez isso, certamente caiu numa armadilha perigosa das trevas, 

porque aquele que isto promete não realiza tal proeza sem um bom 

pacto com as trevas, os obsessores cruéis que vivem explorando 

inimigos e incautos. A educação espiritual ensina que ninguém 

pode explorar seu semelhante impunemente. Ensina que todos 

precisam viver com ética, com valores morais bem definidos, com 

coragem para romper as barreiras do preconceito e do 

tradicionalismo, da estagnação que corrompe e destrói os sonhos e 

cerceiam os direitos de cidadania;  
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b) A educação espiritual vence a imaturidade humana, alivia as 

angústias da alma e dá sabedoria aos projetos de vida. Uma 

infinidade de exemplos poderia ser dada para dizer que podemos 

recomeçar a qualquer momento, seja nas coisas da vida física seja 

nas da alma. Muitas pessoas sequer avaliam o que seja vinculado 

ao Espírito porque pouco lhe é ofertado de conhecimento. Todos os 

valores morais e éticos, estão ligados a alma e viver sem observá-

los é permanecer com os pés atrelados ao lodo, tendo como 

consequência o sofrimento. Essa é a necessidade de começar 

sempre novas etapas de vida em busca da paz interna e externa. O 

primeiro movimento é despertar a alegria de estar vivo, de poder 

renovar-se a qualquer instante. O segundo passo é descobrir os 

motivos para se gostar, para sentir a natureza que tudo nos oferece 

e depois ser grato por tudo e a todos. Nada acontece sem deixar 

uma lição de vida. 

 Começo e recomeço é lei divina. 

 Resignação e fé são aprendizados da alma. 

 Como o homem pode compreender tais lições preciosas que 

conduzem à felicidade permanente? 

Todo encarnado vive no plano físico quando está acordado 

desempenhando as atividades diárias e volta para o plano espiritual 

quando dorme. Acordados quer ser feliz e de preferência sem muito 

esforço. Ao acordar não lembra do que fez no mundo dos espíritos, 

não sabe o que aprendeu e nem com quem se encontrou. Muitas das 

angústias vêm desses encontros durante o sono, hora que tomamos 

consciência dos desperdícios de tempo e energia. Somos orientados a 

buscar transformações que nos conduzam às metas de nosso 

reencarne.  Estar em permanente contato com os espíritos que vivem 

no mundo espiritual e mantém contato permanente conosco é 

realidade de todos nós. O contato não se faz apenas pelo processo 

mediúnico ou nas horas de sono. Se faz pelos pensamentos, pelas 

emoções, pelas ações e reações aos desejos de toda natureza.  
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Desse modo, começo é qualquer ação para o encarnado quando 

ele vai aprender algo que nunca fez antes. A criança do mundo físico 

começa a andar, a falar, a escrever, a praticar o que lhe é ensinado. A 

alma que habita esse corpo infantil tudo isto já fez em outra vida, 

então apenas recomeça a lição esquecida. Vai aprender os valores 

morais que faltaram ser passados um dia em outras existências. 

A criança ao nascer para o mundo físico vem com esquecimento 

programado para recomeço de sua experiência. Ninguém sabe quem 

foi, o que já aprendeu no campo das ciências, a profissão que possuía, 

etc.  Entretanto o que alma aprendeu não é esquecido quando se trata 

de valores morais. Por isto que uns roubam e outros não, uns violam 

todas as convenções sociais e outros não. Uns se amam outros se 

odeiam  sem motivos aparentes. O que a alma aprende não mais é 

esquecido. No mundo físico pode-se perder uma habilidade mas no 

mundo espiritual não pois o conhecimento é patrimônio da alma. Se a 

alma aprendeu a amar uma pessoa não haverá ódio, rancor, mágoa, 

dúvida, insegurança, etc. Desse modo, temos amores profundos a nos 

consolar nos momentos de provações, amores em desenvolvimento e 

por isto incertos que despertam ciúmes, rancores, mágoas e ódios que 

torturam a alma e podem trazer as doenças, os desequilíbrios 

emocionais e mentais, geradores de doenças patológicas. O que é 

vivido no plano físico é levado para o plano espiritual, potencializado 

pela ausência do corpo material.  

Quando um desencarnado cansa dos desequilíbrios e busca 

recomeço da caminhada ganha vida física. Nesse vai e vem entre os 

dois mundos vai, com o auxílio dos mensageiros da luz, refazendo as 

lições, compreendendo as leis do carma e aprendendo a fazer 

melhores escolhas. 

Em cada existência física aprende-se algo novo e nas 

experimentações descobre-se o caminho da compreensão, do perdão, 

do amor irrestrito, da compaixão, da tolerância e da sabedoria. Nada 
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vale mais que a experiência, mas isto não torna uma alma melhor que 

outra. O aprimoramento espiritual eleva o padrão energético e conduz 

para regiões mais sutis, distante da vivencia sofrida das trevas. Toda 

aprendizagem percorre o caminho do espírito que é imortal. Enquanto 

não se aprende a lição é preciso que ela seja refeita. Isto é começar de 

novo. A alma refaz as lições da mesma maneira que um ginasta ou 

uma dançarina necessita repetir um determinado exercício para 

alcançar a perfeição dos movimentos. O erro que se comete na vida é 

reflexo da lição ainda não aprendida e por isto não nos é dado o direito 

de julgamento, de críticas improdutivas, de cobranças indevidas. 

Muitas vezes nos colocamos como juízes da vida alheia e por 

arrogância damos receitas ou soluções para problemas que não 

vivenciamos ainda. Só quem vivencia um problema sabe quanto custa 

superar e tirar proveito desse aprendizado. Tropeçar e reerguer é 

vencer os desafios da alma e recomeçar a caminhada mais fortalecido. 

Na convivência em família se aprende pelos laços do sangue a 

respeitar uns aos outros. Na vida em sociedade se aprende o valor do 

respeito e do companheirismo. Respeito é tão importante quanto o 

amor. Respeitar é uma forma de aprender amar o semelhante com 

todas as suas limitações que todos temos. Ninguém está em posição de 

julgar. Todos somos aprendizes eternos. Ter compaixão é reconhecer 

o outro no contexto onde ele está, nas imperfeições que ainda carrega, 

nas dificuldades que ainda possui. Cada um vive no seu tempo 

espiritual porque as almas não são iguais. Cada uma tem uma 

experiência que o outro não viveu. Nesse instante cada um aqui ouve e 

compreende de acordo com suas vivencias. Cada um compreenderá à 

sua maneira. No tempo devido esta lição de hoje fará o efeito a que se 

propõe Pai Joaquim. Aquele que se julga caridoso, certamente não é 

porque parte do princípio da arrogância de se julgar melhor. Aquele 

que propõe servir irrestritamente ao seu semelhante sem medir 

esforços, vendo apenas a necessidade, este sim faz caridade. Também 

neste contexto é preciso falar da gratidão. A gratidão é o amor em 
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ação. O que aprende a ser grato reconhece a cada dia a oportunidade 

que em de poder viver e aprender, reconhece as mãos que são 

estendidas e também as oportunidades de aprendizado que a vida 

oferece. Nada no mundo tem mão única quando se trata de 

oportunidade. O mendigo que pede um pão agradece a comida 

recebida, mas o maior beneficiado é o doador que ofertou sem esperar 

agradecimento.    

Nas religiões se aprende os caminhos da fé. Esses caminhos 

também são individuais. Imitar o outro não é aprender. Repetir o que 

lhe é ensinado até incorporar o conhecimento é aprendizado. O 

conhecimento espiritual traz compreensão e resignação. Uma pessoa 

resignada não significa que seja acomodada. Acomodar é adaptar-se 

às circunstâncias e nada fazer para viver melhor.  

Poe exemplo: Um indivíduo que perde a visão e fica na 

dependência total de alguém sem forças para seguir na luta por uma 

qualidade de vida melhor é acomodado. Por que uns assim 

permanecem e outros não? Falta compreensão, falta energia de 

renovação.  

O resignado não reclama, não blasfema. Aceita o destino mas 

procura todos os meios possíveis de superar os obstáculos que 

encontra para poder viver.  É feliz de qualquer modo. 

Uma pessoa que sabe o que é carma não reclama das crises de 

asma, das alergias, dos defeitos congênitos, do câncer, da pobreza, dos 

filhos rebeldes ou doentes, etc. Aceita o que a vida traz para cada dia. 

Muitas vezes vemos pela TV a dor um pai que perdeu o filho para a 

violência e diz que vingança não vai devolver seu precioso bem. Isto é 

aceitação, é alma que pela fé se renova nas atitudes ante a dor que o 

consome.  

Todos precisamos aprender que muitas escolhas trazem 

consequências dolorosas. Vivenciar as dores do corpo é fácil porque 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

172 
 

os remédios curam. Vivenciar as dores da alma é muito difícil porque 

somente a compreensão plena dos fatos pode trazer resignação.  

Uma pessoa que tem um filho revoltado, agressivo precisa 

descobrir o que atormenta essa alma que Deus colocou em seu 

caminho.  O que leva um cônjuge a abandonar o lar? São tantos os 

motivos que envolvem o casal que por certo ultrapassam a 

compreensão de ambos. Muitas vezes sequer podem enumerar as 

razões. Mágoas não solucionam conflitos. Resignação sim. Não se 

pode obrigar ninguém a viver o que não deseja ou pode. A solução é 

buscar novas oportunidades que trazem crescimento e prazer de viver. 

Revolta e mágoa são filhas do ódio. Nenhuma alma será feliz se o 

coração estiver enegrecido pelos sentimentos em desequilíbrio. O ódio 

é campo das trevas que semeiam dor e sofrimento por longo tempo. 

Cada escolha no plano físico traz consequência para o plano 

espiritual. Cada escolha no plano espiritual reflete no plano físico. Há 

uma sintonia entre os dois planos que interliga cada indivíduo a 

muitos outros, independentemente de onde cada um esteja.  

Quase sempre as pessoas têm medo dos encostos, dos 

obsessores. Se ofendem quando alguém lhe diz que carrega uma 

energia pesada. Ninguém gosta de saber que está vivenciando um 

processo obsessivo. Entretanto nada faz para mudar o padrão 

vibratório.  Todos querem se livrar dos incômodos que sentem, mas 

não querem se renovar. Não há encosto para um indivíduo feliz. Não 

há sofrimento moral para uma alma iluminada. Nenhum Preto Velho 

aqui vem para reclamar dos filhos desobedientes e imaturos. Eles aqui 

vêm para ensinar novos caminhos de fé, novos propósitos para a 

alegria, novas técnicas de limpeza energética que conduzam a 

renovação. 

Aquele que quer ser feliz e próspero não vive olhando para trás 

e nem como vive seus irmãos de jornada. O que deseja tem vontade, 

planeja e se renova em pequenos hábitos, cria novos propósitos de paz 
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e segue em frente. Cada dia é uma nova jornada pelos caminhos da 

vida, que é eterna. 

(...) Que as bênçãos de Oxalá nos mostre sempre onde o amor 

pode nos conduzir, a gratidão sincera pode nos envolver e a 

oportunidade de podermos servir aos nossos semelhantes, nos 

libertando das amarras do mal que ainda carregamos e que nos impede 

de olharmos tudo com os mesmos olhos dos trabalhadores da luz. 
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A TRADIÇÃO AFROCUBANA DE IFÁ NO BRASIL 

 

 

Marcio Alexandre M. Gualberto 

 

 

Introdução 

 

Ifa é para todos, mas nem todos têm a capacidade de 

perceber a dimensão de Ifa em suas vidas. Sabendo disso, 

Orunmila, Orixá regente do Oraculo, e a personificação da 

sabedoria de Deus (Olofin) convida aqueles que devem se 

iniciar no culto para que possam ter acesso ao seu segredo 

pessoal e mais fundamental que é seu destino na terra. 

O convite para a iniciação é uma grande honra e maior 

ainda é a honra de ser convidado a se tornar um sacerdote, um 

babalawo. 

Por isso refutamos com veemência os dizeres de alguns 

que afirmam que Ifa é moda e que qualquer um pode se tornar 

um babalawo, pois em nossa tradição os critérios são rígidos e 

os passos são muitos até que um homem adentre o ibodu para 

consagrar-se como um babalawo. 

Entre o momento em que Orunmila convida um iniciado 

(awofakan) e sua saída do Ibodu consagrado como Awo, há um 

sem número de cerimônias onde Orunmila testa a força de 

vontade, o compromisso e a fidelidade daquele candidato, até o 

momento em que ele encerra seu ciclo iniciático com a 
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cerimonia do Obé-Kuanado, o direito à faca e da imolação de 

animais de quatro patas. 

É por isso que nós, babalawos nos respeitamos muito, pois 

sabemos pelo que passamos e que nossos pares passaram para 

obter o privilégio de serem chamados de babalawos. 

Ifa é a base que fundamenta toda a tradição do Culto aos 

Orixás e que, portanto, depreciar um babalawo é depreciar o 

próprio Orunmila. 

São inúmeros os relatos que contam como cada um dos 

Oborós e Yiabás foram a Orunmila em busca de conselhos e 

orientações sobre seus afazeres ou missões. 

Somente com esta compreensão se romperá o ciclo de 

ignorância e animosidade em geral e, especificamente entre o 

Culto de Ifa e o Culto aos Orixás, pois há aqueles que jogam em 

nossa divisão apenas para nos enfraquecer. Devemos construir 

pontes de diálogos entre nós para dirimir duvidas e desfazer más 

impressões provocadas por uns e outros em ambos os cultos, 

pois só assim reinará o respeito entre nós, babalawos regendo o 

Culto de Ifa e Iyalorixas e babalorixas regendo o Culto Lesse 

Orixs, na dimensão do respeito mútuo como deve ser.  

Só assim nós nos tornaremos fortes, como segmento 

religioso e defenderemos nossos cultos tanto daqueles que nos 

atacam por fora, quanto daqueles que nos depreciam por dentro. 

Definição básica do que é Ifá 

Ifá é um sistema oracular regido pelo Orixá Orunmila. A 

partir da combinação de 256 odus, que se recombinam até o 

infinito, o babalawo (pai do segredo) interpreta o que ali é 

revelado, visualizando problemas e recomendando soluções que 
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vão dos campos da saúde, das relações pessoais afetivas, no 

aspecto financeiro, das relações profissionais e muito mais. 

IFÁ é uma das mais antigas religiões do mundo e sua base 

teológica, filosófica, doutrinária e normativa, além dos seus ritos 

e liturgias, fundamentam toda a tradição religiosa de origem 

Yoruba, tal como o candomblé no Brasil e a Regla de Osha 

(Lukumi/Santeria), em Cuba. 

IFÁ está no mundo todo havendo a tradição afro-cubana 

que reivindica para si a preservação de IFÁ tal como trouxeram 

os africanos escravizados, notadamente da região da 

Yorubalândia (Nigéria. Togo e Benin), que foram levados ao 

Caribe e ali propagaram a religião e a organizaram de forma 

única, fazendo com que nossa linhagem e nossos critérios sejam 

rigorosamente iguais no Brasil, nos EUA, em Cuba, Venezuela, 

Espanha, Argentina, México e em vários outros países do mundo 

onde o idefa verde e amarelo (as cores de Orunmila e Oxum) 

simboliza nossa presença. 

IFÁ é para todos, mas nem todos são para IFÁ, pois é 

Orunmila quem determina a hora e momento corretos para que a 

pessoa se inicie e obtenha de IFÁ as informações essenciais de 

sua vida, tais como seu odu pessoal e seu Orixá tutelar. 

O Babalawo é legítimo sacerdote do culto de IFÁ sendo a 

ele vedado o uso do jogo de búzios, a incorporação com Orixá 

ou Egun (mortos), fazer Orixá na cabeça de alguém, pois seu 

papel é única e exclusivamente cuidar de odu (destino) e 

interpretar os conselhos de IFÁ e através deles encontrar as 

melhores soluções para os problemas daqueles que o buscam.. 

IFÁ não é proselitista e nem faz propaganda em busca de 

adeptos, pois seus praticantes entendem que a espiritualidade 

move o indivíduo em direção a IFÁ e não o contrário. 
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Toda a base de IFÁ está fundamentada nos seus 256 

Odus que, através de patakins (histórias/itans), refrões e 

descrições dão ao Babalawo as orientações básicas para que ele 

interprete os problemas e encontre a melhor solução para a vida 

de quem consulta o oráculo. 

Podemos afirmar, portanto, que Ifá é auto-conhecimento. 

É resposta e orientação para uma série de perguntas que nos 

fazemos ao longo da vida..Ifá é um sistema oracular que contém 

em seus códigos (os odus) respostas para questões relacionadas 

a trabalho, relações matrimoniais e familiares, saúde e 

espiritualidade. 

Ifá é culto e religião em si mesmo. É regido por um Órixa 

chamado Orunmila e é decodificado e interpretado por um 

sacerdote chamado Babalawo, que significa, o Pai do Segredo. 

Apesar de sua dimensão metafísica, seus conselhos podem 

ser aplicados à vida profana orientando negócios, política e 

acordos financeiros. 

Há muita desinformação e preconceito com relação a Ifá e 

aos seus sacerdotes. Nós buscamos superar isso dizendo o que 

pode ser dito e apresentando ao público leigo o que é Ifá em 

suas múltiplas dimensões. 

 

Os Odus de Ifá: o sistema oracular 

 

O sistema oracular de Ifá é testemunhal. Um Odu nunca 

vem só. Vem seguido obrigatoriamente de outros dois que 

conformarão os testemunhos e formarão a profecia, trazendo iré 

ou osobo, positividade ou negatividade. 
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Orunmila é Eleripin porque é o testemunho da criação. É 

ele que vê nossa escolha diante de Olodumare e só a ele cabe 

nos revelar nosso destino após as artimanhas de Elenini, a 

divindade do infortúnio, das más escolhas e do esquecimento, 

que intervérm para que percamos a memória do destino que 

Olofin nos concedeu.. 

Portanto, é estranho a Ifá se tirar Odu a partir de 

numerologia ou qualquer outro sistema que não sejam os Ikins 

ou o próprio Opelê, assim determinado por Orunmila desde 

tempos imemoriais. 

Em Cuba, ou mesmo em algumas regiões da África, são 

levadas a cabo uma série de profundas cerimônias para que se 

tire o Odu regente do ano, bem como os Orixás que reinarão 

naquele ano, sempre ligados ao Odu.  

Odu, é destino. É a personificação simbólica do destino 

que escolhemos viver diante de Olofin e que foi testemunhado 

por Orunmila. 

 O melhor que uma pessoa poderá obter de Ifá, é auto-

conhecimento. Assim, conhecer seu odu, é conhecer seu destino, 

é encontrar respostas para as perguntas essenciais da vida, é 

finalmente entender seu papel e lugar no mundo. Conhecer seu 

odu lhe dá a possibilidade de evoluir, se melhorar, se reconstruir 

como ser humano a partir do momento em que Orunmila lhe 

revela seu destino. 

Nós religiosos entendemos, que Ifá foi entregue à 

humanidade através de Orunmila, em um "corpus" 

de sabedoria com 256 Odus. Orunmila é o guardião 

dessa sabedoria, dentro dessa sabedoria, Orunmila 

nos pede para sermos honestos, sermos 

compassivos, sermos imparciais, sermos pacientes e 
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muitas outras coisas mais. Mas a coisa mais difícil 

que nos pede Orunmila, é sermos sábios. Diz Ifá, no 

odu Otura Niko que a sabedoria é a beleza mais 

refinada de um babalawo. A sabedoria leva tempo e 

treino para adquiri-la. Não é uma consagração que 

automaticamente nos fará sábios (IFÁ, Aguila de) 

 

Que respostas devemos esperar do oráculo de Ifa? 

 

Ifa é coisa séria. Elemento norteador e orientador da nossa 

espiritualidade, Ifa é um oráculo que deve ser consultado para 

assuntos sérios, graves e vitais para nossa existência. 

O papel do Oraclo é nos alertar sobre o que está por vir e 

nos orientar em como lidar com o que virá. 

Se você deu uma má-criação ao seu filho e ele começa a 

delinquir, Ifá lhe dira que você foi um pai ou mãe permissivo. 

Não tente inverter o jogo, não tente buscar no oraculo respostas 

para perguntas que você já sabe (o odu Okana Sode diz que o 

que se sabe não se pergunta). Se seu filho virou um delinquente 

não busque saber o que fazer, pois você já sabe o que deveria ter 

feito, busque saber se há salvação para ele e ai sim, Ifa lhe 

orientará para salvar seu filho, em caso positivo e, em caso 

negativo, ifa lhe preparará para lidar com a perda dele. 

Ifá, apesar de conter essencialmente o segredo da vida e 

nos dar todas as respostas, deve, fundamentalmente, ser 

acessado para responder às nossas questões espirituais e para 

aquelas mais fundamentais da nossa vida cotidiana, portanto 

banalisa-se Ifá ao fazer da consulta ao Oráculo um hábito 

constante e desnecessário. 
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.Ifa é inteligência e racionalidade. Por isso o babalawo 

deve ser inteligente e racional. Ninguém em sã consciência deve 

abandonar seu emprego ou largar seu trabalho se não tiver outro 

em vista. Agora, ao consultar Ifá sobre isso ele responderá no 

contexto amplo da vida daquela pessoa, cabendo ao intérprete, o 

babalawo, responder àquilo com a racionalidade devida 

contextualizando a circunstância em que Orunmila da Ire ou 

Osogbo para aquela pergunta. 

Ifa não erra, Otrupon Di afirma isso. A palavra de 

Orunmila não é leviana e nem ordinária, portanto sempre se 

cumpre. Ifá simboliza a máxima sabedoria e Orunmila e a 

inteligência de Deus. Como todo ser inteligente, Orunmila não 

suporta mimimin e insegurança. O oraculo não pode ser 

acessado por pessoas que têm preguiça de pensar e são 

incapazes de tomar decisões sobre suas próprias vidas. 

Ifa é oraculo, não é roteiro. O que está previsto acontecerá. 

Agora o tempo e hora dos acontecimentos dependem das 

variáveis da vida. 

Orunmila orienta mas não impõe, portanto é direito da 

pessoa até não concordar e tentar, usando de seu livre arbítrio, 

fugir ao que está posto por Ifá, mas se Ifá predisse, ao tempo e à 

hora acontecerá. 

Ninguém foge ou altera seu odu pessoal, nesse caso não 

cabe o uso do livre arbítrio, pois ele sempre se interporá à sua 

vontade para que seu destino se cumpra, conforme esta dito em 

Ogbe Di. 

Portanto a maior resposta que alguém pode obter de Ifá é 

seu odu pessoal. Nele está a indicação de todos os elementos 

vitais de sua vida pessoal, espiritual, amorosa, econômica e por 

ai vai. 
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Desfazendo mitos sobre Ifá 

 

Sou do candomblé, se for pra Ifá preciso largar tudo? 

Essa dúvida é comum e recorrente. É preciso desfazer 

mal-entendidos que se estabeleceram como regras e levam 

muitas pessoas, por amor ao candomblé a temerem Ifá. 

Antes de tudo é necessário esclarecer que Ifá lida única e 

exclusivamente com destino, odu. Tudo relacionado ao Culto 

aos Orixás deve ser feito dentro das normas e tradições que se 

estabeleceram como Culto aos Orixás no Brasil. 

Isso significa que Ifá não cultua Orixá?  

Sim, nós cultuamos e reverenciamos os Orixás, Orunmila 

é também um Orixá, mas não os cultuamos como fazem os 

Cultos Lesse Orixá e neste sentido reconhecemos o papel das 

religiões de matrizes africanas que se estabeleceram no Brasil. 

Não é papel do Babalawo nem de Ifá fazer santo em ninguém, 

portanto o espaço religioso no Brasil, dedicado a isso é, via de 

regra, é o candomblé. 

Nesta perspectiva é certo afirmar que ninguém precisa 

largar o candomblé para se dedicar a Ifá. Se assim não fosse não 

teríamos tantos babalorixas e iyalorixas em nossa tradição se 

aprimorando e somando saberes que só fortalecem sua ação 

sacerdotal cotidiana. 

Aqueles e aquelas que largam o candomblé depois de se 

iniciar o fazem por sua vontade, ou por alguma insatisfação 

anterior, nunca por orientação de Ifá. 

Há, na nossa tradição Afro-Cubana um sem número de 

babalawos que passaram pelo candomblé e o amam, como este 
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que vos escreve. Há outros que tiveram más experiências e o 

renegam. E há aqueles que jamais passaram pelo candomblé e 

lhe são indiferentes. No entanto, não há um único odu de Ifá que 

aconselhe alguém largar a religião que pratica para se dedicar 

exclusivamente a Ifá. Pelo contrário, há odus que mandam a 

pessoa fazer Orixá e cuidar dele e onde farão isso se não no 

candomblé? 

Há babalawos que, tal como era no passado, estão em 

casas de candomblé ajudando e orientando nas questões que 

muitas vezes o Babá ou a Iya não conseguirão responder, mas 

nunca se imiscuindo naquilo que é o papel do babá ou da Iya. E 

é assim que deve ser, e como sempre foi. 

Os mitos surgem por conta de opiniões que um ou outro 

babalawo emite e, para quem não conhece, vira regra. No 

entanto, há que se separar o que às vezes é a palavra de um 

homem e a palavra de Orunmila. Sabendo fazer estas distinções 

os mitos caem por terra. 

 

Breve histórico: Ifá conservação escrita 

 

Reproduzo abaixo um breve texto de Evandro Otura Airá 

Ifanilorun, cabeça da principal e maior Rama da Tradição Afro-

Cubana no Brasil onde ele historia o nascimento dos Tratados de 

Ifá a partir do que nos foi legado pelos primeiros africanos que 

chegaram escravizados ao Caribe: 

Todos os sacerdotes de Ifá que chegaram a Ilha de 

Cuba levaram em seus corações e mentes a 

sabedoria de Ifá, estabelecendo ali como sua nova 

terra. Na chegada de Ifá na Ilha, estes sacerdotes 
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africanos deram início a disseminação do 

conhecimento litúrgico e filosófico de Ifá. Bernardo 

Rojas foi um dos primeiros babalawós nativos da 

Ilha que foi consagrado por Adesina (nigeriano) este 

primeiro esteve ao lado de seu maestro muitos anos 

até o dia de sua morte aprendendo tudo sobre IFÁ. 

Como sabemos, de Bernardo nasceu uma das 

primeiras e grandes ramificações de Ifá na Ilha. 

Bernardo Rojas era um grande conhecedor dos 

segredos de Ifá e detentor de Odun (divindade que 

possibilita o nascimento de outros babalawós), e por 

este motivo decidia quem poderia ou não ser 

babalawó. Os babalawós recém iniciados desta 

época acompanhavam os cerimoniais de Ifá que se 

realizavam em vários pontos da Ilha e pensando na 

possibilidade de quebrar a hegemonia estabelecida 

por Bernardo e outros, decidiram dar início a um 

processo de registro a tudo o que testemunhavam em 

Ifá, visando aprender e eternizar o conhecimento de 

Ifá. A escrita era proibida em Cuba pelos sacerdotes, 

embora os mesmos já haviam documentado tudo dos 

próprios Nigerianos, mas mantinham este segredo a 

sete chaves. Foi então, que as gerações seguintes 

começaram a driblar essas normas registrando em 

papel de bodega, nos tempos vagos de cada ritual, 

tudo o que presenciavam em Ifá. Os cerimoniais 

secretos, os Patakis, os cantos etc. 

Tempo depois, algumas ramificações se encontraram 

com outras estabelecendo uma unificação dos 

registros dando início a documentação de Ifá. Com a 

chegada dos estrangeiros a Ifá, anos depois da morte 

dos sacerdotes das gerações anteriores, acabou por 
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facilitar a disseminação destes documentos e a 

junção destes tomaram formato conhecido como o 

Tratado Enciclopédico de Ifá. O sistema de Fidel 

Castro contribuiu para que todo o legado de ifá, 

levado pelos Nigerianos da época, se mantivesse 

intacto até que os mesmos fossem preservados pela 

escrita, já que era quase impossível um nativo 

conseguir sair da Ilha e, influências externas quase 

não ocorreram pelo mesmo motivo se tornando 

Cuba uma Ilha isolada, mas fundamental para a 

preservação de Ifá. A ética e moral de Ifá na Ilha 

criou um sistema de respeito das gerações seguintes 

e a tudo que foi preservado na escrita, tornando-se 

um crime e uma falta de respeito a memória de 

nossos ancestrais qualquer desrespeito ou alteração 

desses documentos. Portanto, tudo que existe hoje 

em nosso corpus de Ifá foi levado e preservado pelos 

sacerdotes antigos onde a maioria no início da 

implantação eram Nigerianos sacerdotes legítimos 

em suas terras, os historiadores e os antropólogos 

provam erra narrativa. Portanto, nossos patakis, 

nossos rituais, nossas deidades e orixás pertencem a 

uma época da Nigéria na qual ainda não tinham as 

influências, tanto religiosas, quanto culturais de 

hoje. Devemos ter cautelas em algumas afirmações 

imaturas comuns daqueles que não conhecem 

absolutamente nada sobre a história de Ifá no 

mundo. Então, não me venham dizer que isso ou 

aquilo é coisa daqui ou de lá sem mesmo conhecer a 

profundidade do que afirmam. Disse Ifá: “O peixe 

morre pela boca”. Nós somos definidos na sociedade 

pelo que falamos e afirmamos, o grau de qualidade e 
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maturidade na emissão das palavras determinarão o 

grau de sabedoria, conhecimento, inteligência, 

imaturidade, estupidez, ou ignorância diante dos 

fatos reais da vida, que os levarão ao descrédito 

total, ou a credibilidade que consecutivamente 

construirá nas pessoas a sua volta um conceito bom 

ou ruim sobre você. Pense antes de falar para não ser 

definido como um imbecil no conceito das pessoas 

que sabem um pouco sobre a vida. O tempo 

desmente o que a boca imatura não foi capaz de 

enxergar… (Oluwó Siwajú Evandro Luís De 

Carvalho Otura Aira Ifanilorun).  

 

Aspectos gerais de ifá: Algumas questões importantes 

 

Segundo alguns historiadores  Ifá é um Oráculo que tem 

entre 8 a 10 mil anos e surgiu no alto Egito. Desceu à região do 

Togo, Benin e Nigéria que mais tarde se tornou a Yorubalândia. 

Foi levado por um povo denominado Ulkumi, mais tarde 

denominado Yorubá e liderados por um certo Oduduwa. Diante 

do processo de escravização ocorrido nos anos de 1500, Ifá 

seguiu para o Caribe e se estabeleceu diretamente na Ilha de 

Cuba, onde foi preservado e codificado naquilo que nós 

denominamos hoje como Tratados de Ifá, a partir do que foi 

ditado pelos velhos africanos que lá chegaram; 

Ifá não é adivinhação, mas um sistema Oracular que, a 

partir dos Odus analisa passado, presente e futuro de uma pessoa 

dando a ela, após os ritos iniciáticos, seu Odu Pessoal e seu 

Orixá Tutelar; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004663607025&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004663607025&fref=mentions
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Ifá é para qualquer pessoa, independente da fé que 

professe, pois o objetivo de Ifá não é agregar em torno de si, 

como fazem as religiões mas, sim, dar ao indivíduo a 

possibilidade de conhecer seu destino e os caminhos de sua 

espiritualidade. 

Ifá não discrimina ninguém, mulheres, homossexuais, 

crianças, idosos, homens, todos podem e devem ir a Ifá, pois 

todo ser humano tem um destino a ser cumprido. 

O Culto de Ifá é patriarcal. Cabe aos homens conduzi-lo, 

pois somente é dado aos homens a capacidade de, através de 

ritos iniciáticos, interpretar os Odus de Ifá, sendo vetada às 

mulheres a manipulação dos ikins e do opelê, que objetivamente 

constituem o Oráculo pelo qual Orunmila fala. 

Ifá exige disciplina, estudo e dedicação, não cabendo a 

vaidade daqueles que acham que Ifá é simplesmente usar panos 

bonitos e sair profetizando aos outros, isso é cosmético, não é 

Ifá; 

Ifá não se joga em mesas e muito menos com búzios. Se 

uma Iyalorixá ou Babalorixá diz que vai consultar seu Ifá e o faz 

pelos búzios ela/ele está errando, ou melhor, não sabe nem 

mesmo o que está falando, pois Ifá não fala por búzios; 

Ifá manifesta-se apenas por dois elementos: os ikins, para 

consultas mais complexas, e o opelê para consultas mais 

comuns. Sua manipulação, seu uso e sua interpretação cabem 

exclusivamente aos babalawôs, não cabendo aí nem mesmo 

como objetos de decoração, dada sua sacralidade; 

Ifá não faz santo em ninguém, mas cabe a Orunmila, como 

é descrito no Odu Osa Roso, determinar o Orixá Tutelar de todo 

ser humano que o busque. Apesar de ao longo dos séculos no 

Brasil isso ter sido feito pelo jogo de búzios e pela intuição de 
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zeladores e zeladoras, a prática nos demonstra que há um 

número elevado de pessoas feitas de santo errado, acarretando a 

elas uma série de problemas em sua vida cotidiana; 

(Um parênteses: apesar de muitos não crerem na idéia de 

"santo errado" há que se pensar que somos descendentes diretos 

de uma energia divina chamada Orixá, assim, existem, sim, 

incompatibilidades gritantes entre algumas destas energias e se 

uma pessoa que descende da energia x, é feita para a energia y, 

em algum momento da vida ela irá encontrar problemas sérios.) 

Ifá não é comércio. Cobra-se o valor justo pois vários são 

os Odus de Ifá que falam que deve ser cobrado para que o 

serviço seja valorizado. Quanto mais dedicado é um sacerdote a 

Ifá, menos tempo ele tem para uma vida civil, portanto, nada 

mais justo que sua remuneração venha de sua prática religiosa. 

No entanto, o Odu Oragun, Ofun Meyi, também proíbe que se 

acumulem bens com os recursos ganhos com Ifá. Ou seja, os 

ganhos são para a manutenção do sacerdote e de sua família, não 

para que gere dividendos para seus herdeiros ou para o seu 

prazer pessoal. 

Ifá atua na dimensão pessoal, não é um Culto coletivo 

onde se vai para ver Orixá virado, ouvir atabaque tocar ou 

mesmo se participar de ritos. Ifá, em sua dimensão dá à pessoa 

os instrumentos necessários para se cuidar espiritualmente com 

a ajuda do Babalawô, caso seu caminho seja na terra de Ifá ou 

com um Babalorixá ou Iyalorixá se seu caminho for a terra de 

Orixá. 

Ifá não quer acabar com o Candomblé. Pelo contrário, Ifá 

entende que deve caminhar junto e parelho com o Candomblé, 

pois ambos são complementares. Em Ifá se faz o que o 

Candomblé não faz e no Candomblé se faz o que em Ifá não se 
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faz. O papel do Zelador e da Zeladora, não só é preservado 

como fortalecido a partir de sua inserção em Ifá ou da inserção 

de Ifá em suas vidas. Prova disso é que tanto em Cuba, quanto 

no Brasil, hoje vemos surgir relacionamentos harmônicos e 

extremamente profícuos entre Babalawôs e Zeladoras e 

Zeladores; 

Ifá não está em busca de adeptos. Pelo contrário, Ifá 

entende que só vai a Ifá quem tem que ir, quem Orixá leva, por 

isso não se buscam proselitos. No entanto, entende-se que é 

importante que as pessoas conheçam Ifá para que mitos sejam 

desfeitos e idéias errôneas sejam desmistificadas, tanto sobre o 

papel de Ifá, quanto sobre o papel do Babalawô. 

 

Regras, tabus e tradições  

 

Por definição regras são um conjunto de elementos 

normativos e orientadores que guiam a atuação do recém 

iniciado dentro de uma determinada tradição religiosa. 

Em nossa tradição, entre outras tantas, é regra: 

1 - render moforibale (levar a cabeça ao chão) ao padrinho 

(o babalawo que lhe inicia) e ao ojubona (o segundo padrinho, o 

que lhe orienta dentro da religião), como forma de reverência a 

Orunmila, já que eles são seus sacerdotes; 

2 - comemorar a Festa de Orunmila e o Ifá do padrinho 

como datas anuais de grande importância; 

3 - consultar-se periodicamente com Orunmila; 

4 - Oferecer a Ifá e aos Orixás os sacrifícios pertinentes. 
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Já os tabus são as regras mais radicais, aquelas que estão 

calcadas nos tratados dos odus e, que ao longo dos anos foram 

interpretadas e reinterpretadas por grandes teólogos de nossa 

tradição que deram a elas as suas definições atuais, por exemplo: 

1 - a não consagração como babalawos, de mulheres, 

homossexuais, homens com deficiências físicas ou mentais que 

lhes impeçam de manejar os instrumentos, ou interpretar Ifá, ou 

que tenham concepções morais e éticos incompatíveis com a 

prática religiosa, ou que incorporem com Orixá ou Egun, pois 

em nossa tradição a prática do babalawo deve ser consciente e 

racional; 

2 - um babalawo alterar um Odu ou acrescentar a ele 

algum aspecto de sua própria interpretação como verdade 

estabelecida por Orunmila, ou seja, manipular Ifá de acordo com 

seus interesses; 

3 - Relacionamento amoroso e/ou sexual, entre padrinho e 

afilhada ou entre ojubona e ojuboneada; 

4 - Um babalawo consagrar o próprio filho a Ifá visto que 

só se dá a vida uma única vez; 

5 - Um homem iniciado em Ifá como awofakan ou 

babalawo agredir uma apetebi (mulher iniciada), ou não, física 

ou verbalmente, pois Orunmila tem carinho especial pelas 

mulheres e as protege. 

Já as tradições são aspectos que agregam muitas vezes 

regras e tabus e os estabelecem como elemento normativo a ser 

seguido por todos os iniciados. 

Assim, é tradição nossa: 

1 - Oferecer um direito ao padrinho como reconhecimento 

à sua dedicação aos estudos e ao axé que ele divide com seus 
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afilhados durante uma consulta, um ebó, ou qualquer outra 

cerimônia; 

2 - usarmos entre nós nosso cumprimento padrão como 

reverência às mulheres que salvaram Orunmila da morte: Iboru, 

Iboya, Ibosheshe! 

3 - reconhecer e respeitar a apetebi como esposa de 

Orunmila; 

4 - manter entre nós a ética e o respeito, evitando fofocas, 

maledicências e mal entendidos. 

Conhecer, portanto, as regras, tabus e tradições é 

importante antes de se iniciar, e é fundamental depois da 

iniciação, pois vivemos num tempo em que tudo se questiona e 

tudo se quer alterar ao sabor das circunstâncias, sem se 

compreender que nossa tradição religiosa nos foi legada por 

nossos ancestrais para ser exatamente assim como é, e somente 

o bom entendimento nos fará compreender e não nos deixar 

levar por maus sacerdotes ou pelos nossos desejos de mudança 

tão próprios dos tempos atuais. 

Desta forma, conhecer esse conjunto de regras, tabus e 

tradições é obrigatório ao neófito, ao iniciado e é dever, tanto do 

padrinho, do ojubona, ou de qualquer awo, transmiti-lo a todos 

que queiram fazer parte de nossa tradição para que no futuro não 

se percam ou se decepcionem com seu padrinho ou com a 

própria religião. 
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Saudação em ifá 

 

A saudação de Ifá tem seu sentido espiritual e de 

nascimento baseado no do Odú de Ifá Ogunda Meji. O mesmo 

Odú narra em sua leitura que Orunmilá em uma ocasião se 

dirigia a casa de Olófin (DEUS) em busca de salvação para seu 

povo. E através de três mulheres encontradas em seu percurso, 

recebeu as revelações necessárias que deram condições de 

desvendar os três segredos de Olófin, salvando seu povo e sua 

descendência. Os nomes das três mulheres eram: 

Iboru,Iboya,Ibosheshe. 

O sentido literário da palavra está correto das duas formas, 

visto que são contrações das palavras: KI EBO FI..KI EBO 

ADA..KI EBOSHESHE.. Sendo assim a tradução literária: Que 

minhas súplicas sejam ouvidas; que minhas súplicas sejam 

aceitas; que tudo que eu suplique aconteça. 

 

A Iniciação em Ifá 

 

O conhecimento de Ifá nos livra da mais tenebrosa e 

terrível das indagações humanas: "E se?" 

Ifá nos mostra as consequências de nossas escolhas e nos 

faz entender essas consequências e, portanto, nos leva a definir 

nossos passos, cabendo à nossa inteligência e capacidade de 

análise escolher o que para é melhor para nós. 

Visando esclarecer algumas questões referentes à iniciação 

de uma mulher (ikofa) ou de um homem (awofakan), descorrerei 

aqui sobre algumas questões que não estão necessariamente 
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protegidas pelo awo (segredo), mas o faço no sentido de trazer à 

luz sentidos e significados dos aspectos mais relevantes da 

iniciação em IFÁ. 

Isto posto, sigamos em frente: uma primeira questão a 

considerar é a diferença entre entre iniciação e feitura. A  

iniciação é um passe, um acesso, significa que a pessoa está 

recebendo permissão para conhecer o que é vetado aos não 

iniciados. A feitura, além dos aspectos inerentes à iniciação, 

caracteriza-se como uma consagração espiritual onde a pessoa 

estabelece relação física para que se estabeleça a ligação 

espiritual, com o elemento a ser consagrado: um Orixá, ou 

qualquer outra divindade ligada ao nosso universo religioso. 

Na tradição Yoruba as consagrações geralmente são feitas 

sobre a cabeça, dada a compreensão filosófica yoruba que Ori, a 

cabeça, é a primeira e principal divindade de qualquer ser 

humano e cabe a ela a aceitação e o reconhecimento da ligação 

espiritual que se estabelece durante uma consagração. 

A consagração, ou feitura é, portanto, a maior cerimônia 

religiosa pela qual pode passar um ser humano. Não podendo, 

pois, ser vulgarizada de forma alguma, sob o risco de se 

desrespeitar Ori e com isso atrair grande negatividade (osobo) 

sobre a pessoa. Daí a necessidade do extremo cuidado que 

qualquer pessoa deve ter ao buscar quem mexa em seu Ori, ou 

lhe faça qualquer tipo de consagração. 

No Brasil houve, desde o início, separação entre IFÁ e o 

Culto Lesse Orixá, abendo ao candomblé no Brasil, realizar as 

feituras e consagrações das pessoas ao seu Orixá 

correspondente. Os símbolos mais marcantes da consagração , 

ou feitura de alguém é a raspagem da cabeça, simbolizando o 

renascimento; e o oferecimento de animais de quatro patas ao 
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Ori e ao Igba do Orixá que está nascendo naquela cabeça, 

simbolizando aí um vínculo permanente entre aquele Ori e 

aquela divinidade, entendendo-se aí o motivo da incorporação. 

Nada disso acontece numa iniciação em IFÁ. Na tradição 

afro-cubana acredita-se que a iniciação nada mais é que a 

autorização para a pessoa ter acesso às informações de seu odu, 

seu Orixá tutelar e, a partir daí ter todas as orientações de IFÁ 

para a sua vida. 

Os animais dados em uma iniciação de IFÁ relacionam-se 

ao fato de que sem sangue não há Orixá. Portanto, depois de 

feito o lavatório com as ervas sagradas, o sangue é essencial 

para que aquelas divindades que estão sendo invocadas nasçam 

e se tornem forças vivas na vida do novo iniciado. Se dá frangos 

e pombos a Ogun e Oxóssi e Osun, frangos a Elegua e duas 

galinhas pretas a Orunmila, que foi o que ele pediu, conforme 

está relatado em Ejiogbe e Ojuani Hermoso. 

Nunca se dá nada ao Ori do novo iniciado, pelos motivos 

já expostos acima, e nunca se dá bicho de quatro patas, por se 

entender que aquele não é o momento apropriado para isso, a 

única excessão é um bori feito com água e obi para refrescar o 

Ori e prepará-lo para receber bem as orientações de IFÁ. 

Sabemos, no entanto, que alguns babalawos fazem uso da 

prática de dar bicho de quatro patas a Orunmila num plante 

(iniciação de apetebi e awofakan), mas, em nossa compreensão, 

isto se afasta totalmente do que foi feito e ensinado pelos 

antigos babalawos que nos precederam e aos ensinamentos que 

nos legaram e seguimos. Portanto, a iniciação em IFÁ não é 

graduada pela quantidade e forma dos bichos dados, pois o 

conceito que se aplica em um plante é imutável aqui, em Cuba e 
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em todos os países em que a tradição Afro-cubana de IFÁ se 

encontra. 

Caso um Awo necessite oferecer uma cabra durante um 

plante, ok! Mas não poderá afirmar que esse procedimento é o 

que está correto em nossa tradição ou faz parte da cerimônia de 

iniciação. 

 

A Escolha de um sacerdote de Ifá 

 

Com o crescimento de Ifá no Brasil surge a pergunta: com 

quem devo me iniciar? Antes de tudo vc deve resolver bem em 

sua cabeça que linhagem seguir. No Brasil existem duas grandes 

linhagens, a Cubana e a Nigeriana. 

A tradição nigeriana vem se desenvolvendo a partir do 

interior do pais. A Cubana, a partir do Rio de Janeiro. As 

diferenças entre as duas tradições são abissais e não cabe aqui 

falar disso. No caso da tradição cubana há que se buscar um 

sacerdote que venha de uma Rama solida, pela Rama se saberá o 

tipo de formação daquele babalawo, que tipo de respaldo tem, se 

conta com o apoio da Rama e por ai vai. Evite os sacerdotes 

avulsos que trabalham Ifá à sua maneira, sem o auxílio e 

supervisão de seus mais velhos. Evite os "sábios" que falam 

muito sem se basear em Odu. Babalawo de verdade interpreta 

Ifa, portanto tudo que diz a alguém precisa estar pautado no que 

Orunmila lhe falou nos odus tirados. É por isso que em nossa 

tradição tudo começa com um jogo, um osode, uma consulta a 

Orunmila, pois babalawo não tem opinião própria, segue aquilo 

que Orunmila determina. 
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Por fim, olhe a vida do sacerdote em questão, olhe seu 

cotidiano. Um sacerdote que tenha problemas matrimoniais, 

com os filhos, problemas financeiros e no trabalho, não é sabio 

o suficiente para aplicar os conselhos de Ifá em sua própria vida, 

como poderá aplicar na sua? 

O conceito fundamental da tradição Yoruba, é a 

transmissão do axé. Portanto a escolha do seu sacerdote precisa 

ser feita da forma mais criteriosa possível, pois é essa escolha 

que determinará o tipo de axé que a pessoa iniciada vai receber. 

Pense bem nisso, para que sua busca religiosa não termine nas 

maos de charlatões, vigaristas e demais tipos que hoje pululam 

aos montes visando enganar as gentes de bom coração e almas 

ingênuas ou desesperadas. 

 

 

Orixás Guerreiros 

 

Os guerreiros são quatro: Eleguá (Exu), Ogun, Oxóssi e 

Ozun. Eles formam o conjunto de Orixás que se recebe junto ou 

depois dos colares de fundamento e se entregam sempre quando 

a pessoa recebe sua “mão de Orumilá” das mãos de um 

babalawó, neste caso também se recebe obrigatoriamente a 

sopeira onde vive nosso Orumilá. Compõem-se de um Eleguá, 

uma panelinha de ferro de três patas e um Ozun. Eleguá em seu 

pratinho e na panelinha de ferro se encontram dois Orixás que 

são Ogun e Oxossi juntos, sempre. O Ozun é a peça metálica 

que geralmente tem um galinho em cima. 

Os guerreiros são especialmente para proteção de seu 

dono, com os quais este pode fazer muitas coisas para melhorar 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

196 
 

sua vida e a vida dos demais. Junto com os colares de 

fundamento, representam um importante passo na iniciação na 

Religião Tradicional Yorubá. Na casa ou no lugar onde estão, há 

que situá-lo da seguinte maneira: Ozun sobre uma estante ou 

móvel que seja mais alta que nossa cabeça, já que representa 

isso, nossa cabeça, que deve sempre estar muito alta na vida. 

Além disso, Ozun é o guardião de nossa cabeça. Ele vive ao 

lado da sopeira de Orumilá. 

Eleguá e a panelinha de ferro devem estar juntos, perto da 

entrada da casa, mas tendo em conta que ninguém deve tocá-los 

que não sejam seus próprios donos. Se a pessoa tem animais de 

estimação em casa, deve-se tomar cuidado para que não fiquem 

“bisbilhotando” nas coisas da religião, tem que evitar . Dentro 

da panelinha de ferro se encontram Oxossi, que é o pequeno 

arco e flecha, que sempre deve apontar para cima ou para frente 

e também um conjunto de ferramentas metálicas em miniatura 

que é Ogun. 

 

Ifá e o Candomblé: falando de Ifá e dos verdadeiros inimigos 

do Candomblé 

 

Antes de tudo é importante afirmar aqui uma premissa 

básica: a Tradição Afro-Cubana de Ifá não se envolve de forma 

alguma com o Culto Lesse Orixá e suas práticas. Partimos da 

compreensão que todas as necessidades espirituais de um ser 

humano estão definidas em seu odu e seguimos rigorosamente o 

que está prescrito por Orunmila e disso não nos desviarmos 

nenhum passo. 

Isto posto, seguimos observando que tal como ocorreu em 

Cuba com a Regla de Osha ou Santeria, o Culto Lesse Orixá 
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mór no Brasil é o candomblé e a ele devemos nossos respeitos 

por sua tradição de mais de 400 anos e, também pelo fato de a 

maioria de nós, babalawos brasileiros termos sido iniciados nele 

e por ele nossos santos foram consagrados e nós fomos 

confirmados como ogans de determinados Orixás antes de 

termos passado a Ifá. 

Se compreendemos, com os conhecimentos de Ifá, que 

faltam ao candomblé elementos teológicos referentes ao que está 

posto em nossos Corpus Literários (Tratados) é nosso papel, 

como awos, orientar e ensinar para que não haja aí um choque 

de culturas religiosas que a nada levaria a não ser a perda da fé 

dos menos convictos e a uma maior fragmentação do nosso já 

fragmentado segmento religioso afro-brasileiro. 

Cabe ao babalawo ser um guia, um educador, usar os 

conhecimentos de Ifá com inteligência e sensibilidade para, 

assim sim, gerar a compreensão e o entendimento. É um erro 

absurdo estabelecer a lógica de certo e errado quando Ifá é a 

certeza e que não está em IFÁ não deve ser aceito, cabendo aí a 

orientação, a compreensão e, por fim, a aceitação. 

O Culto Lesse Orixá é o espaço onde se cultua, se faz e se 

cuida do Orixá daquelas pessoas que têm a necessidade de fazê-

lo, não cabendo a nós, babalawos, ditar qualquer regra ou impor 

qualquer coisa. Portanto, nós da Tradição Afro-Cubana, por 

definição, não somos inimigos do candomblé, não queremos 

acabar com ele e nem substitui-lo. Nós, pelo contrário, 

imaginamos a integração entre Ifá e candomblé como essencial 

para devolver ao candomblé elementos que se perderam com o 

passar dos anos e com o falecimento dos mais velhos. 

Em nossa tradição fazemos tudo que nos foi legado pelos 

nossos antepassados e se codificamos seus ensinamentos nos 
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tratados de Ifá, é porque não permitimos e nem permitiremos 

que alguém faça ou tente fazer algo diferente daquilo que está 

descrito em nossos documentos; tal como o candomble que 

pauta suas praticas de acordo com o que foi legado pelos seus 

mais velhos. 

Afirmamos, mais uma vez que o espaço de cada um 

precisa ser respeitado e que não é nosso papel, como segmento 

religioso, ditar as regras que outro segmento religioso deva 

seguir. 

Não aceitamos a acusação generalizada que é feita 

constantemente a Ifá como se nós quiséssemos acabar com o 

candomblé quando, na verdade o que está acabando com o 

candomblé, além de suas questões internas, é o fato de muitas 

novidades externas estarem chegando às nossas terras 

disfarçadas de um Ifa sem odu e sem Orunmila. 

Olhemos à nossa volta com olhos de lince, onde estão os 

verdadeiros inimigos do candomblé. Nós, que fortalecemos 

cotidianamente milhares de zeladores e zeladoras com o 

conhecimento de IFÁ ou cultos estranhos às nossas tradições 

que chegam aqui de forma generalizada, primeiro como curso, 

depois como iniciação e, enfim, como divindade, das quais 

nunca se ouviu falar, nem em nossos Corpus Literários  e nem 

nos Itans e cantigas que fundamentam o candomblé? 

Há que se ficar em alerta com os novidadeiros que chegam 

afirmando que tudo está errado. Que trazem novas divindades e 

novos cultos como se fosse algo tradicional, quando é a tradição 

que sustenta e fundamenta tudo que somos como religiosos. 

Ora, em que odu está dito o nascimento de tal divindade, ou em 

que odu está prescrita tal proibição que eles chegam aqui 

apregoando? Ora, ora, ora, minha gente amiga, que Ifá é este 
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cheio dos panos e dos ritos que não encontra justificativa em 

nenhum odu e quer jogar por terra tudo que se construiu em 400 

anos de fé e imensos sacrifícios feitos pelos antigos? Que Ifá é 

este que faz algo o que nunca seria permitido em África, seja 

pela cultura, pela historia e pela religião? Que Ifá é este onde se 

consagram pessoas a cultos estranhos a Ifá, se empurram guela 

abaixo divindades nunca conhecidas e o dito iniciador volta para 

a África com o bolso cheio de dinheiro e o desfruta até a 

próxima excursão caça-niquel? 

Não compactuamos com esse tipo de desrespeito. Não 

aceitamos e nem reconhecemos algo que se diz IFÁ, mas não se 

justifica em Odu, ou Patakin, que é como chamamos os Itans. 

De nossa parte, seguimos o exemplo de Orunmila que 

nunca ofereceu seus serviços e nunca fez propaganda de si 

mesmo. Orixás, reis e homens comuns iam à sua casa buscar os 

conselhos de IFÁ e assim fazemos. Estamos, no entanto, prontos 

para nos defender de qualquer ataque e prontos para esclarecer o 

que é o que não é Ifá num contexto em que se vive hoje no 

Brasil de se endeuzar tudo que vem de uma África cada vez 

mais islamizada e cristã e, portanto, cada vez mais distante dos 

Orixás e de Orunmila. 

Reis, arabas, chefes Oluwos, babalawos que chegam aqui 

do nada e rapidamente são alçados à condição de grandes 

celebridades religiosas, cheios dos conhecimentos e saberes para 

dizer o que está certo e o que está errado, por um povo que há 

muito já perdeu sua convicção religiosa, que dá um amalá sem 

saber por que dá, que prescreve interdições sem saber o real 

significado, servindo aí de campo fértil para aqueles que olham 

o Brasil como um lugar de grande possibilidade de lucro 

financeiro e reconhecimento fácil que jamais encontrariam em 

suas miseráveis aldeias em África. 
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É hora, minha gente, de se começar a abrir os olhos, pois 

os verdadeiros inimigos do candomblé não somos nós da 

tradição Afro-Cubana, são aqueles que, tratados como reis, vão 

às suas casas incutir nas cabeças de vocês idéias tão equivocadas 

que já não encontram eco em África, só no país dos bobos, o 

Brasil. 

 

Criterios para a consagraçao de Babalawos 

 

Com o crescimento de Ifa no Brasil (que alguns 

maldosamente chamam de modismo), o Culto de Ifa começa a 

sofrer ameaças que nós, como sacerdotes não podemos permitir 

que cresçam e venham, amanha a se tornar um risco para nossa 

tradição religiosa. Um desses riscos, inclusive, tem a ver com os 

critérios específicos para a consagração de Babalawos. 

Algumas pessoas acreditam que ao visitar a Nigéria e 

passarem por alguns rituais já se tornam automaticamente 

babalawos. Visitam estes pais, berço da Tradição Yoruba, 

passam por algum tipo de ritual, recebem alguns objetos, um 

diploma e já se creem babalawos, pois os africanos diz a eles 

que já o são. 

Ou, pior ainda, em terras brasileiras pagam milhares de 

reais a um africano que nunca viram e se creem babalawos sem 

saber lançar opele, sem conhecer Odu, sem ter fundamentação 

alguma da nossa religiosidade. 

Neste pequeno ensaio não vou me aprofundar nessa 

questão porque não é a intenção aqui, mas vou pincelar alguns 

pontos essenciais para que as pessoas não se enganem, não se 



Meu povo de fé 

201 
 

deixem enganar e acabem levando para casa um bichano crente 

que estão comprando uma bela lebre. 

Antes de tudo e importante entender que entre estar 

Babalawo e ser um há uma grande diferença. A consagração por 

si só não transforma ninguém em Babalawo. Lhe dá, sim, o 

direito de conhecer os segredos de Ifa se aprofundar neles. 

Tornar-se babalawo e algo para toda uma vida de dedicação aos 

estudos de Ifa, de disciplina ética e moral entre tantos outros 

atributos. 

Não basta apenas passar pelo rito iniciatico é essencial a 

dedicação e o conhecimento real de Ifa, alem da pratica religiosa 

constante para atingir o mínimo necessário para o exercício do 

sacerdócio. 

Vários Odus de Ifa especificam claramente que nem todos 

podem ser babalawos. Há uma serie de critérios que vetam um 

homem a Ifa e, entre tantos deles há um que fala que este 

homem, que queira ser babalawo não pode ser um delinquente, 

nem um enganador. 

No Odu Ogbe Otrupon (Ogbe Tumako) Orunmila faz Ifa 

num grupo de delinquentes de varias estirpes, mas deixa claro a 

eles a necessidade de se esquecerem da vida anterior e passarem 

a trabalhar Ifa. Ou seja, o conceito de moralidade e de ética, 

estabelecido em Ifa deve ser, antes de tudo, um compromisso 

real do babalawo como critério fundamental e essencial para que 

ele possa aprender e se desenvolver dentro de Ifa. 

O Corpus Literário de Ifa veta que homossexuais, 

delinquentes, homens que tenham problemas mentais, 

incorporem com Orixás ou outro tipo de espiritualidade, sejam 

cegos ou manetas, sejam babalawos, pois estes terão a tendência 

natural de, ou não se desenvolver na religião, dado suas 
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limitações físicas (os deficientes), dadas suas limitações morais 

(delinquentes), ou dado ao tabu relacionado com a 

homossexualidade que tem a ver com o conceito de geração de 

vida na Tradição Yoruba, que pode ser tema de outro artigo. 

Fato concreto e que ninguém se torna Babalawo porque 

quer, porque visitou a Nigeria ou Cuba, porque fez cursinho ou 

porque passou por uma consagração. Torna-se Babalawo quem 

1) nasceu para se-lo, foi chamado por Orunmila; 2) traz em si 

conceitos morais e éticos sólidos; 3) que esteja disposto a mudar 

de concepçao de vida, caso sua vivencia anterior tenha sido de 

erros ou percalços éticos e morais; 4) não tenha as deficiências 

fisicias acima mencionadas; 5) não tenha praticas sexuais 

consideradas tabu para nossa tradição tal como a pedofilia, 

homossexualidade entre outras. 

Portanto, o Pai do Segredo (Babalawo) precisa ser um 

homem que ao trazer os predicados referenciados nesse texto, 

seja capaz de gozar de respeito tanto da sociedade, quanto do rol 

de religiosos (babalawos, zeladores, iniciados etc.) que estejam a 

sua volta. O sacerdócio de Ifa cobra um preço alto daquele que o 

pratica, portanto e importante que as pessoas que buscam Ifa, tal 

como fazem quando vão procurar um medico, um mecânico ou 

um pedreiro, busquem antes de tudo conhecer as referencias 

daquele sacerdote, reparem em sua forma de agir e, caso 

percebam que e um enganador, fujam, pois, infelizmente, ainda 

não temos no Brasil mecanismos que possam proteger as 

pessoas, mas ao escrevermos artigos como estes damos o ponta 

pe inicial para ajudar a superar isso. 
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A relação do Babalawo com os Orixás 

 

A título de conclusão, é importante retornar a este tema de 

forma mais detalhada. Uma senhora, feita de santo, com suas 

obrigações pagas, foi orientada por um babalawo a se afastar do 

Culto Lesse Orixá pois ela ia se iniciar, se tornar apetebi e, 

portanto, deveria se afastar "dessas coisas". 

Nada mais equivocado. Como fui questionado, esclareci à 

senhora que nossa tradição Afro-cubana em momento algum se 

afasta do Culto Lesse Orixá e demonstrei com exemplos e 

argumentos, o quanto os Orixás estão presentes no Culto de 

IFÁ e, portanto, em nossas vidas. Um pretenso" Babalawo" que 

oriente uma pessoa feita de Orixá, e que incorpora, a se afastar 

do Culto Lesse Orixá, é, logicamente um despreparado e nem 

mesmo conhece os fundamentos básicos de nossa tradição 

Yoruba. 

A tradição Yoruba tanto na África, quanto na diáspora se 

pauta sob três pilares: Ancestralidade (Culto a Egun), Orixás 

(Culto Lesse Orixá), Odu, destino, (Culto de IFÁ). Qualquer 

aspecto religioso baseado na tradição Yoruba que abra mão de 

um destes três pilares, está de pé quebrado, ofo (vazio), 

conforme dizemos em nosso meio. 

Sabemos que vimos ao mundo e vivemos uma vida, 

porque somos fruto de linhas ancestrais que se encontraram em 

nossos antecessores diretos, nos deram a vida e, portanto, 

nascemos com o dever de viver bem a vida que ganhamos como 

dádiva e devemos manter sua continuidade através de nossos 

filhos. 

Nosso Ori ao entrar em acordo com Olofin, sobre o 

destino que vamos viver, escolhe ali naquele momento o Orixá 
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que nos acompanhará e nos protegerá em momentos distintos de 

nossa vida. Sendo Orunmila o testemunho do destino e do Orixá 

escolhido, portanto, o verdadeiro conhecedor do destino e do 

Orixá de cada ser humano sobre a terra. Entendo-se daí que não 

existe homem ou mulher no mundo sem odu e sem Orixá. 

Quando nos iniciamos awofakans e apetebis, está 

informação nos é revelada por Orunmila. E, também, o tipo de 

relação que temos que estabelecer com nossos Orixás. Portanto, 

qualquer Ifaista, é antes de tudo um cultuador de Orixá, pois 

ninguém pode ir contra o que seu Ori escolheu e Olofin 

referendou. É um grave erro, pois, tentar ver, ou tentar fazer 

com que vejam IFÁ como algo separado de Orixá. É errada a 

visão que Babalawo é um ente que por si só se basta, pois o odu 

Ojuani Hermoso diz que um Babalawo, por mais poderes que 

tenha, será sempre menor que um Orixá. 

Portanto, a visão, na maioria das vezes equivocada que a 

iniciação em IFÁ afetará diretamente a relação que já se tem 

estabelecida com os Orixás e seu culto, não se sustenta diante 

dos Odus de IFÁ e dos ensinamentos de Orunmila. É necessário, 

pois, a cada dia, esclarecer pontos como estes para que 

interpretações distorcidas ou frases mal colocadas tomem a 

forma de verdade quando, a verdade é o oposto do que foi dito. 
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A LIBERDADE DE CRENÇA NO BRASIL 

 

Luana Gomes Pereira  

Patrícia Alves Cardoso 

 

Introdução 

 

O estudo e discussão sobre a religião na sociedade é uma 

questão que atravessa a linha do tempo da humanidade, uma vez 

que, esse tema sempre gerou dúvidas, perseguições e está 

intrínseco na formação do corpo social. 

No momento em que se abre uma roda de conversa todos 

têm uma visão do que significa o conceito “religião”, porém, 

essas definições do senso comum não são suficientes para os 

estudos científicos. O próprio termo “religião” originou-se da 

palavra latina religio, cujo sentido primeiro indicava um 

conjunto de regras, observâncias, advertências e interdições, 

sem fazer referência a divindades, rituais, mitos ou quaisquer 

outros tipos de manifestações que, contemporaneamente, 

entendemos como religiosas. Assim, o conceito “religião” foi 

construído histórica e culturalmente no Ocidente adquirindo um 

sentido ligado à tradição cristã. Entretanto, para a construção de 

um pensamento científico deve-se afastar visões de mundo e 

preconceitos, com isso, a definição mais aceita pelos estudiosos 

é: “Religião é um sistema comum de crenças e práticas relativas 

a seres sobre humanos dentro de universos históricos e culturais 

específicos” (SILVA, 2004, p.4). 
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Independente de instituições ou denominações religiosas, 

a religião se faz presente nas mais variadas esferas da sociedade, 

interferindo, por vezes, na agenda de programas de governo ou 

políticas públicas, não apenas dando respostas, mas também 

interpelando. Com isto, a religião continua sendo uma variável 

considerável nas discussões da sociedade, não somente por 

impor-se a ela no sentido de estar sempre na contramão, mas por 

ser cada vez mais intrínseca à sociedade. Obviamente ela 

assume seu papel enquanto concebida pela própria esfera social 

(FERREIRA, 2013, p:15). De acordo com Zilles (1991, p: 5): 

No fundo de toda a situação verdadeiramente 

religiosa encontra-se a referência aos fundamentos 

últimos do homem: quanto à origem, quanto ao fim 

e quanto à profundidade. O problema religioso toca 

o homem em sua raiz ontológica. Não se trata de 

fenômeno superficial, mas implica a pessoa como 

um todo. Pode caracterizar-se o religioso como zona 

do sentido da pessoa. Em outras palavras, a religião 

tem a ver com o sentido último da pessoa, da 

história e do mundo. 

Desse modo, é notório que a religião está presente em 

todos os âmbitos da configuração social. Observandoa 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e alguns 

acontecimentos atuais podemos ainda observar claramente a 

influência da religião na sociedade e, consequentemente, no 

Direito.  

No caso brasileiro, a matéria religiosa assume 

contornos emblemáticos e significativos, haja vista 

sua densidade na organização social. Com efeito, 

entende-se que a sociedade brasileira é 

eminentemente religiosa e, por vezes, mística. 
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Todavia, aqui como alhures emergem tensões com 

os grupos de agnósticos, de ateus, indiferentes ou 

sem filiação religiosa que pleiteiam respeito ao seu 

direito de convicção diferenciada ou de não-crença, 

com a consequente redução ou ausência dos 

simbolismos religiosos do espaço público – o que 

necessariamente deve ser contemplado no debate 

entre Direito e Organizações Religiosas 

(PONZILACQUA, 2016, p.14). 

A liberdade religiosa foi expressamente assegurada uma 

vez que esta liberdade faz parte do rol dos direitos fundamentais, 

sendo considerada por alguns juristas como uma liberdade 

primária. A Constituição Federal Brasileira de 1988 consagra 

como direito fundamental a liberdade de religião, prescrevendo 

que o Brasil é um país laico. Com essa afirmação queremos 

dizer que, de acordo com a vigente Constituição, o Estado deve 

se preocupar em proporcionar a seus cidadãos um clima de 

perfeita compreensão religiosa, proscrevendo a intolerância e o 

fanatismo. Deve existir uma divisão muito acentuada entre o 

Estado e a Igreja (religiões em geral), não podendo existir 

nenhuma religião oficial, devendo, porém, o Estado prestar 

proteção e garantia ao livre exercício de todas as religiões 

(SCHERKERKEWITZ, 2002). 

Entretanto, o princípio constitucional de Estado laico 

mencionado acima quando posto em prática mostra-se 

fragilizado e desrespeitado, a par disso, pode-se citar o uso de 

imagens e símbolos religiosos em locais públicos. 

No Senado Federal o crucifixo está acima do busto 

de Rui Barbosa, sendo ladeado por bandeiras 

nacionais. Essa representação simbólica pode ser 

tomada com uma importante pista para aquilo que 
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nesta tese chamo de “laicidade à brasileira”. O 

mentor e artífice de nossa separação entre Estado e 

religião é encimado pelo símbolo católico. Essa 

imagem, assim como a representação de santos e 

capelas, encontra-se, também, profusamente em 

hospitais, universidades, escolas e parlamentos. 

Esses espaços sociais e instituições públicas são 

projetados como neutros e imparciais pelo ideário 

secularista (RANQUETAT JÚNIOR, 2012, p.16). 

Destarte, é necessária a ampla discussão sobre a questão 

da falácia da laicidade brasileira que auxilia no aumento da 

intolerância e desrespeito às diversas manifestações existentes 

em território nacional. O objetivo principal desse estudo é 

refletir sobre a efetivação da laicidade religiosa brasileira.  Há 

uma previsão constitucional sobre a liberdade de ter ou não uma 

religião em nosso país. Entretanto, percebemos uma realidade 

distinta que interfere em decisões políticas que superam os 

limites de interesses religiosos, mas que têm essas motivações 

como base da configuração de leis e comportamentos sociais. 

 

Desenvolvimento 

Conceito e origem da laicidade  

 

A laicidade de uma comunidade política, segundo Giorgio 

Resta e Guido Alpa (2006, p.258 apud MONTEIRO, 2012, 

p.38)é: “è un principio generaledeldiritto” que se traduz não só 

no reconhecimento da liberdade de crença, como, também, na 

importância fundamental do fator religioso para a vida daquela 

comunidade:  
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A laicidade é um método que pertence aos crentes e 

aos não crentes: laicidade significa que o Estado 

(precisamente leigo) é “não confessional”, não prevê 

uma sanção legal à norma ético-religiosa própria de 

uma única confissão, mas ao mesmo tempo, 

reconhece não apenas a liberdade de consciência 

daquela instituição religiosa e a importância 

fundamental do fator religioso para a vida daquela 

comunidade política. (MONTEIRO, 2012, p.39)  

A questão da laicidade e o papel do Estado na garantia de 

sua efetivação estão inseridos na evolução histórica. A primeira 

abordagem sobre o tema pode ter início desde o tratado de 

Westfália, responsável por encerrar a guerra religiosa conhecida 

como “Guerra dos 30 anos” e dar início à concepção moderna de 

Estado-Nação. Este marco inaugura dois conceitos importantes 

para o tema: o início da superação da tese de origem e 

legitimação divina do poder do governante e o surgimento da 

soberania estatal e do direito internacional dos direitos humanos 

(ZYLBERSZTAJN, 2012). 

O laicismo, enquanto corrente filosófica, surge com mais 

evidência no final do séc. XIX e início do sec. XX, após um 

período histórico marcado pela fusão entre Estado e Religião na 

política das Nações. O laicismo e a laicidade almejam, por 

definição etimológica e histórica dos termos, a construção de 

uma sociedade em que qualquer grupo social de aspiração 

dominante, tenha ele a matriz étnica que tiver, não possa se 

impor, autoritária, totalitariamente ou autocraticamente aos 

demais elementos que a integram. Uma sociedade que se 

constitua um espaço público que efetivamente pertença a todos 

os indivíduos conviventes nela, sem exceção, em que todos 
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sejam isentos de constrangimentos autoritários de tipo 

identitário; enfim, uma sociedade livre, aberta e inclusiva. Para 

cumprir esse objetivo, o Estado laico tem que se assumir neutro, 

equidistante das diversas opções social e culturalmente possíveis 

e, designadamente, incompetente em todas as matérias que 

relevam da crença e/ou da convicção dos indivíduos que 

compõem a sociedade que o estabelece e legitima, 

reconhecendo-lhes e assegurando-lhes, contudo e em toda a sua 

extensão, o direito de livre e autonomamente de se organizarem 

e de se afirmarem associativamente pelas diferentes afinidades 

identitárias que entre si entendam fazer relevar social e 

culturalmente (GOMES; LINS FILHO, 2011).   

 

A religião na evolução histórica das Constituições brasileiras 

 

A questão da religião sempre esteve presente nas 

constituições brasileiras, uma vez que, a religião é uma 

instituição social que participou da formação do Estado 

Brasileiro. Assim, a Constituição Imperial de 1824, trazia a 

religião católica romana como religião oficial, mas era permitido 

aos seguidores das demais religiões o culto doméstico. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

de 1891 separou definitivamente o Estado e a Igreja Católica 

Romana no Brasil, marco à laicidade do Estado. A de 1934 

inaugura de modo explícito em seu texto, as liberdades de 

consciência e de crença, conteúdos que compõem o princípio da 

liberdade religiosa. Já a Constituição Federal de 1937, no que 

concerne à garantia de liberdade religiosa, malgrado esse direito 

tenha se mantido expresso no texto constitucional, verifica-se 

um intencional acréscimo limitador a ele, na medida em que a 
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redação condiciona o seu exercício à observância do que o 

Poder Estatal entendia como ordem pública e bons costumes. 

 A constituição de 1946 reserva a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à “liberdade de consciência e de crença” 

e assegura o “livre exercício dos cultos religiosos”, salvo o dos 

que contrariem a ordem pública ou os bons costumes, nos 

mesmos moldes da constituição precedente. Na de 1967 foi 

“’promulgada sob a proteção de Deus”, assegurou a 

inviolabilidade dos direitos, dentre eles o da liberdade, por 

meio do princípio da igualdade, do respeito à liberdade de 

consciência, de cultos e de crença religiosa, e da assistência 

religiosa às forças armadas e nos estabelecimentos de 

internação coletiva. E por fim, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, novo ordenamento, o direito à 

liberdade religiosa permaneceu grafado de maneira semelhante 

ao modelo de 1967. A distinção mais relevante foi a evidente 

conotação democrática que o termo inviolabilidade quis 

atribuir ao direito (MONTEIRO, 2012). 

 

Estado laico brasileiro  

 

O Brasil é oficialmente um Estado laico. Ele não se identifica 

com nenhum credo religioso, e a Constituição Brasileira de 

1988 com outras legislações preveem a liberdade de crença 

religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito às 

manifestações religiosas. No artigo 5º da Constituição 

Brasileira (1988) está escrito: 

Art. 5.  
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VI – é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e a suas liturgias.  

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares 

de internação coletiva;  

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo 

de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 

cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

(BRASIL, 1998). 

A priori, é importante ressaltar que a liberdade de religião, 

na verdade, é formada por três formas de expressão, que são as 

seguintes: a liberdade de crença, a liberdade de culto e a 

liberdade de organização religiosa. Destaca-se também que, a 

liberdade de culto relaciona-se com a exteriorização das 

crenças religiosas, ou seja, a liberdade de culto visa proteger 

qualquer organização ou prática de veneração religiosa. Nota-

se, que a liberdade é de suma importância e relevância para a 

autonomia religiosa, pois seria muito difícil se pensar em 

liberdade de religião se não existisse a liberdade de culto. É 

importante ainda ressaltar que, nem o Estado nem os seus 

representantes poderão de forma alguma, intervir nas decisões 

das religiões nem interferir nas escolhas dos seus líderes, em 

razão da total liberdade concedida as organizações religiosas 

(ARAÚJO, 2015).  
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A falácia do Estado laico no Brasil  

 

Concomitante ao exposto acima, nota-se que ao colocar 

em prática o que é posto na Carta Magna que rege o país surgem 

vários problemas e contradições. A primeira discrepância se 

encontra no preâmbulo da Constituição Federal:  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 

Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

(BRASIL, 1998). 

A laicidade do Estado deve abranger o respeito a todas as 

religiões, mas também necessita respeitar o direito a não crença. 

Em um Estado laico, o ateísmo e o agnosticismo são 

compreendidos. Assim sendo, em um Estado de Direito 

Democrático deve ser caracterizado pela proteção à liberdade de 

crença e até mesmo a não crença.Conforme se depreende da 

letra do preâmbulo constitucional, a expressão utilizada “sob a 

proteção de Deus”, segregaria automaticamente as religiões 

politeístas, os budistas, os ateus e os agnósticos ateístas. Cabe, 

nesse aspecto, a discussão sobre a irrelevância jurídica do 
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preâmbulo no ordenamento jurídico discutida por muitos 

autores. Todavia, o Supremo Tribunal Federal (2007), instado 

sobre o tema, decidiu que: "Preâmbulo da Constituição: não 

constitui norma central. Invocação da proteção de Deus: não se 

trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição 

estadual, não tendo força normativa”. A decisão da Suprema 

Corte traduz o entendimento de que, por não se tratar de uma 

norma constitucional, jamais poderá ser usado contra texto 

expresso da Constituição (CARVALHO; HILLESHEIM, 2014). 

  Outro paradoxo quanto à laicidade brasileira é a questão 

de uso de símbolos religiosos em locais públicos, por exemplo, a 

presença do crucifixo, símbolo religioso, em espaços como a 

sala de sessão de um tribunal ou sala de audiência de juízos 

monocráticos – via de regra em posição de absoluto destaque, 

atrás e acima dacadeira do presidente do órgão colegiado ou do 

juiz , transmite uma mensagem que nada tem de neutra, 

associando a prestação jurisdicional à religião majoritária, o que 

é francamente incompatível com o princípio da laicidade do 

Estado, o qual demanda a neutralidade estatal em questões 

religiosas. (SARMENTO, 2007) 

Ranquetat Júnior (2012, p.121) traz uma reflexão quanto à 

ideologia por detrás do uso desses símbolos religiosos: 

(...) quando o crucifixo é entronizado ao lado da 

bandeira nacional aquele adquire uma inegável 

dimensão cívica. Outros símbolos, como o Cristo 

Redentor e Nossa Senhora Aparecida também 

carregam esse aspecto de identificação com a nação, 

ao menos com um determinado projeto de nação. 

Em realidade, os Estados nacionais se apropriam da 

simbologia religiosa para mobilizar a comunidade 

nacional e criar um espírito de unidade e identidade. 
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No entanto, a feição cívica desses símbolos não 

acarreta a total anulação da sua dimensão religiosa, 

que pode a qualquer momento ser acionada. Como 

qualquer símbolo eimagem, as cruzes, crucifixos e 

outros objetos sofrem transformações e 

“ressemantizações” com o decorrer do tempo.  

Um aspecto também negativo contra a laicidade estatal 

está no fato de o calendário brasileiro conter, apenas, feriados 

católicos, excluindo, o direito de judeus, muçulmanos, budistas, 

umbandistas e outras minorias de reivindicarem feriados 

pertencentes as suas religiões, ou seja, esse poder é deixado 

exclusivamente para a Igreja Católica (CARVALHO; 

HILLESHEIM, 2014) 

Os feriados nacionais no Brasil, atualmente, são regidos 

pela Lei 10.607, de 19 de dezembro de 2002, cujo artigo 1º 

estabelece: “São feriados nacionais os dias 1° de janeiro, 21 de 

abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de 

novembro e 25 de dezembro.” Dos feriados citados acima dois 

são legalmente conhecidos como religiosos (2 de novembro, 

finados e 25 de dezembro, Natal). Mas, é de conhecimento geral 

que dia 12 de outubro celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida 

e também soleniza-se o feriado de Páscoa e a sexta-feira da 

paixão. 

Logo, é possível verificar que a presença dos feriados 

religiosos no Brasil é algo que ultrapassa os conceitos de 

laicidade do Estado, bem como da vigência e validade de suas 

constituições. Diante disso, constata-se que, ou os costumes 

possuem, em matéria religiosa, maior poder de influência sobre 

as determinações jurídico-políticas do Estado do que supunham 

os defensores da laicidade, ou o povo brasileiro ainda não 
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compreende realmente o significado de ser um Estado laico 

(FARIAS, 2012). 

Concomitante ao exposto cabe citar a questão do aborto na 

sociedade brasileira. A descriminalização do aborto encontra 

forte resistência em grande parte da sociedade, por considerar 

como verdade inabalável que o aborto significaria um atentado 

inadmissível à vida humana. Não seria a ideia de que a vida tem 

início com a concepção um conceito puramente religioso? Que a 

maioria da sociedade seja contrária ao aborto em razão de 

crenças religiosas não se pode opor qualquer objeção. A adoção 

deste pressuposto pelo Estado, contudo, denuncia que ele 

moldaa liberdade religiosa dos indivíduos numa perspectiva 

estreita, já que ele mesmo fornece a resposta, que não é 

científica, sobre o início da vida (SEFERJAN, 2012). 

 

Decisões dos tribunais baseadas nos aspectos religiosos 

 

Baseado no estudo realizado por Golçalves e Lapa, 2008, 

considerando os acórdãos encontrados, seja nos tribunais 

estaduais ou superiores, foi identificado um total de doze casos 

com interferência direta da religião, o que corresponde a 2% do 

espaço amostral total pesquisado. Analisando os dados 

separadamente, entre tribunais estaduais foram encontrados onze 

acórdãos que continham fundamentação com trechos de doutrina 

religiosa ou referência expressa a conteúdo religioso, o que 

corresponde a 1% do espaço amostral total. No caso dos 

tribunais superiores (STF e STJ), tendo em vista os 39 casos 

analisados, apenas um acórdão apresentou interferência direta da 

religião.   
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Verificou-se, portanto, que comparativamente os tribunais 

estaduais possuem maior representatividade em número de 

acórdãos cuja fundamentação baseou-se em citação de doutrina 

religiosa ou houve referência expressa à religião como fonte 

argumentativa.Constatou-se diante dessa análise que o subtema 

(ou palavra-chave) anencefalia possui maior receptividade da 

influência religiosa nos tribunais estaduais e superiores, 

representando 42% dos casos analisados. As demais palavras-

chave que apresentaram relação com a influência direta da 

religião foram “má-formação” e “violência”, com 17% cada, e 

“clandestino medicamento”, “processual” e “referência”, com 

8% dos casos cada. 

 

Conclusão 

 

A rigor notamos que apesar de a Constituição Federal 

prever a neutralidade do país em relação à religião, na prática 

isso não se configura plenamente. Muitas decisões políticas 

possuem origem em ideologias religiosas, especialmente nas 

evangélicas e católica. Quando a Câmara dos Deputados ou os 

Senadores discutem questões como: união homoafetiva; adoção 

por homossexuais; aborto; e outros, as decisões são motivadas 

pela religião. E o que prevalece são leis que resguardam essas 

ideologias e comportamentos sociais que discriminam as demais 

crenças ou até mesmo a ausência de um credo. Afinal, laicidade 

abriga também o ateísmo. O que nos leva a perceber que mais 

uma vez a lei pura em seu grau mais respeitável (Constituição 

Federal) não é uma realidade no Brasil. As possíveis razões para 

isso podem ser históricas, pois nosso país, desde a colonização, 

tem raízes fortes do catolicismo, proveniente da religião do 
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dominador ou pode ser por conveniência, afinal, se a maioria da 

população é cristã, especialmente, católica por que não agradar 

àqueles que elegem os políticos? Mas, entendemos que a 

questão não se resume nessas hipóteses, é muito mais complexa 

e permite várias reflexões. Prevalece uma laicidade questionável 

num país em que triunfa, tristemente, a discriminação religiosa, 

a submissão à crença do dominador e decisões legais 

reacionárias que impedem a equiparação entre mudanças sociais 

e a legislação brasileira. 
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O FALACIOSO ESTADO LAICO E SEUS EFEITOS 

CONTRA AS MINORIAS SOCIAIS 

 

Anna Rafaela Lessa da Silva 

Patrícia Alves Cardoso 

 

Introdução 

 

O presente trabalho visa demonstrar as consequências que 

o fundamentalismo religioso, exercido pelo Estado, acarreta aos 

grupos historicamente excluídos, e como sua influência priva 

direitos básicos a essa minoria.  

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 foi a 

primeira a permitir participação direta da população, tendo os 

direitos individuais e as liberdades públicas ampliadas, 

garantindo a inviolabilidade do direito à liberdade e igualdade, 

sendo assim batizada de ‘Constituição Cidadã’ por Ulysses 

Guimarães, então presidente da Constituinte. No art. 1°, III 

dispõe-se que a dignidade da pessoa humana é um dos seus 

fundamentos; esse conceito para Andréia Sofia Esteves (2008) é 

atribuído ao pensamento estóico como uma qualidade intrínseca 

existente em todos os homens, tendo sua base na liberdade e 

igualdade. Entretanto, atualmente diversas ações promovidas 

por governantes do país, principalmente aqueles participantes da 

chamada “Bancada Evangélica” são contrárias a esse 

fundamento da Carta Magna brasileira. 

A Constituição Federal no seu Art. 19, I dispõe a vedação 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos demais 



Meu povo de fé 

225 
 

municípios de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 

subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 

com eles ou seus representantes, relações de dependência ou 

aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público. Ou seja, por não possuirmos uma religião oficial proibi-

se a qualquer ente federativo incentivos à determinada crença. 

Além disso, um dos objetivos do Art. 3, também da CF, é 

justamente eliminar qualquer tipo de discriminação, dessa 

forma, privilegiar um culto religioso em detrimento de outro 

fere tais artigos. 

O conceito de laico é algo independente de qualquer 

confissão religiosa; é atribuir livre consciência do indivíduo a 

adesão, ou não, a uma religião e ter sua liberdade de crença, 

opinião e pensamento respeitada (LAFER, 2009). Apenas 

através do caráter laico é possível existir a pluralidade cultural 

humana; ela garante a liberdade de escolher o que crer ou não. 

Porém, de acordo com Goffman (1987, p.24) ocorrem processos 

de mortificação do “eu” quando recebemos interferências 

externas sobre como seria o modo “correto” de agir, vestir e de 

se afirmar. Quando determinado grupo prega a superioridade de 

sua religião, por exemplo, ocorre essa mortificação, ferindo 

também a liberdade e igualdade entre os cidadãos.  

No país, é notável o crescimento de grupos religiosos 

dentro das esferas públicas. Abumanssur (2015)37 alerta que a 

“visibilidade da religião, sua presença na mídia, sua atuação no 

Congresso, sua importância nos debates políticos, é 

consequência direta da liberdade religiosa que marca o Estado 

                                                           
37  Em 2015, o Conselho Regional de Psicologia de SP em parceria com 

entidades da Psicologia, universidades e associações profissionais realizou 

uma série de quatro seminários a respeito da laicidade, relações com a 

religião e a espiritualidade. 
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moderno, democrático e secularizado”. Dessa forma, a 

problemática posta nesse capítulo não é a presença de políticos 

que seguem determinada religião, mas sim se tal religião afeta as 

políticas públicas apresentadas pelos governantes, ferindo o bem 

comum e o pressuposto Estado Laico. 

 

Desenvolvimento 

 

A partir da República foi retirada da legislação brasileira a 

religião oficial, sendo esta a Católica Apostólica Romana. Max 

Weber ao proferir a frase “Deus é um tipo ideal criado pelo 

homem” já demonstrava a necessidade de se retirar a 

interferência religiosa da esfera estatal. A laicidade tem como 

definição histórica a construção de uma sociedade em que 

qualquer grupo tenha a plena liberdade de seguir ou não alguma 

religião e veda-se, portanto manifestações autoritárias daqueles 

que tentam impor elemento desta na esfera privada de outrem. 

Assim, cria-se um sentimento de pertencimento ao Estado, que 

agrega diferentes matrizes religiosas e étnicas.  

A partir da perspectiva dos direitos individuais e da 

evolução histórica, Canotilho (1993, p. 503) afirma: 

A quebra de unidade religiosa da cristandade deu 

origem à aparição de minorias religiosas que 

defendiam o direito de cada um à verdadeira fé. Esta 

defesa da liberdade religiosa postulava, pelo menos, 

a ideia de tolerância religiosa e a proibição do 

Estado em impor ao foro íntimo do crente uma 

religião oficial. Por este facto, alguns autores, como 

G. JELLINEK vão mesmo ao ponto de ver na luta 

pela liberdade de religião a verdadeira origem dos 
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direitos fundamentais. Parece, porém, que se tratava 

mais da ideia de tolerância religiosa para credos 

diferentes do que propriamente da concepção da 

liberdade de religião e crença, como direito 

inalienável do homem, tal como veio a ser 

proclamado nos modernos documentos 

constitucionais. 

Assim, para o autor, no primeiro momento a questão da 

laicidade estava interligada aos direitos individuais e à liberdade 

religiosa, de modo que ações estatais não podiam interferir na 

liberdade de crer ou não. Em seguida, ela passa a incorporar a 

noção de equidade entre os indivíduos. 

O termo minoria pode ser definido como determinado 

grupo de pessoas não-dominantes, que podem ter a quantidade 

de integrantes maior ou menor que os grupos dominantes que 

exercem o poder e possuem características distintas dos padrões 

normatizados pela sociedade. Francesco Capotorti (1979, p.96) 

definiu o termo minoria como: 

Grupos distintos dentro da população do Estado, 

nacionais desse Estado, possuindo características 

étnicas, religiosas ou lingüísticas estáveis, que 

diferem fortemente daquelas do resto da população; 

eles devem ser em princípio numericamente 

inferiores ao resto da população; em uma posição de 

não dominância. 

Observa-se então, a existência de um caráter de “privação” 

de medidas políticas, sobretudo no que diz respeito à igualdade 

de tratamento. Esses grupos sociais geralmente possuem poucos 

direitos assegurando sua proteção. Um exemplo desse efeito é 

que mesmo o Brasil sendo um dos países que mais mata a 
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população LGBT no mundo, segundo dados da Rede 

TransBrasil e do Grupo Gay da Bahia (GGB), ainda não possui 

leis criminalizando a homofobia.  

Em 1996 ocorreu o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Políticos e em seu Art. 27° garante que38:  

Nos Estados em que existam minorias étnicas, 

religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a 

essas minorias não devem ser privadas do direito de 

ter, em comum com os outros membros do seu 

grupo, a sua própria vida cultural, de professar e de 

praticar a sua própria religião ou de utilizar a sua 

própria língua.  

Porém, ocorrem diversas medidas que impedem o 

exercício dos grupos minoritários de exercer sua liberdade 

plena, mesmo estando em um Estado democrático. Exemplo 

disso foi a aprovação do “Estatuto da Família” em 2015 tendo 

em seu Art. 2°, a seguinte definição de Família: “Para os fins 

desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social 

formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por 

meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. Como 

podemos perceber, o texto fomenta a intolerância, pois, exclui e 

discrimina as outras formas de união, sobretudo, a de casais 

homoafetivos.  

                                                           
38 O Pacto Internacional dos Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e 

Culturais foi adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1966 e 

reconheceu diversos direitos, dentre eles: o direito à vida; a não ser 

submetido à escravidão; o direito a liberdade; à liberdade de movimento; à 

liberdade de pensamento; à igualdade política e à igualdade perante a lei. 
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Além disso, esse Estatuto criado por parlamentares do 

Congresso Nacional é contrário ao conceito de política definido 

pela cientista política Mouffe (1998). Para a autora, a política 

pode ser definida como conjunto de práticas e instituições por 

meio das quais uma ordem é criada; é como se organiza a 

coexistência humana. Mas, não há convivência humana 

harmônica se uma grande parcela da população não é 

representada ou ouvida. 

No Brasil, há diversos projetos propostos por 

parlamentares que buscam inviabilizar essa coexistência. Um 

dos mais polêmicos representantes da bancada evangélica, 

Marco Feliciano, organizou uma campanha, em 2015, intitulada 

“Cura Gay”. O parlamentar articulou esse projeto dentro da 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da 

Câmara para realizar uma audiência pública com finalidade de 

ouvir os “ex-gays”. Através da campanha, ele queria provar que 

através da “conversão religiosa” poderia haver a cura e 

conversão da homossexualidade. Entretanto, desde 1990 a OMS 

retirou a homossexualidade como lista de doenças mentais e o 

Conselho Federal de Psicologia do Brasil tomou a mesma 

decisão em 1985. Ou seja, o projeto fere esses dois órgãos, pois 

não pode haver cura para o que não é doença. 

O também parlamentar Jair Bolsonaro foi condenado, 

neste ano, a pagar R$ 150 mil ao Fundo de Defesa dos Direitos 

Difusos (FDD), que tem como finalidade reparar danos 

causados ao coletivo. A sanção é decorrente de danos morais 

causados à população LGBT, ocasionados pelas falas do político 

em um programa de TV em 2011. Durante o esboço, ele afirmou 

que devido à “boa educação”, ele não corria “risco” de ter filhos 

gays; e devido sua “crença em Deus e na preservação da 

família” ele não participaria de um desfile LGBT. No âmbito do 

http://congressoemfoco.uol.com.br/?s=CDHM
http://congressoemfoco.uol.com.br/?s=CDHM
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preconceito étnico, Bolsonaro fez declarações racistas contra 

quilombolas em 2017 e foi processado pelo Ministério Público 

Federal e condenado a pagar R$ 50 mil que foram revertidos 

para o Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos. De acordo 

com o político, quilombolas não servem “nem pra procriar”. 

A Coordenação Nacional de Articulação das comunidades 

Negras Rurais Quilombolas (2016)39 afirmou dois dias depois 

através de uma nota pública que “Não é possível aceitar que as 

pessoas ouçam um ataque dessa natureza e ainda o aplaudam”. 

De acordo com o Ministério Público Federal, através de uma 

ação civil pública da 26° Vara Federal da Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro (2016) a fala:  

Ofendeu e depreciou a população negra e os 

indivíduos pertencentes às comunidades 

quilombolas, bem como incitou a discriminação 

contra esses povos; o réu utilizou informações 

distorcidas, expressões injuriosas, preconceituosas e 

discriminatórias com o claro propósito de ofender, 

ridicularizar, maltratar e desumanizar as 

comunidades quilombolas e a população negra. 

A rigor, notamos que o Deputado se utiliza da liberdade de 

expressão para violentar gratuitamente, através da manifestação 

da linguagem, grupos marginalizados pela sociedade. É possível 

observar nas falas discriminatórias posições de superioridade 

(aquele que agride deliberadamente) e de inferioridade (o 

agredido). Para Waldron (2010), a finalidade é justamente 

excluir e humilhar grupos minoritários, de forma que estes não 

                                                           
39 O CONAQ é uma organização nacional, sem fins lucrativos, que 

representa a grande maioria dos quilombolas no Brasil. Os objetivos são 

promover uma educação de qualidade, criação de políticas públicas, garantir 

o uso coletivo do território e a autonomia das mulheres. 
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se sintam pertencentes à sociedade. Portanto, o foco central do 

ódio imposto seria, justamente, a desvalorização do outro 

(Thweatt , 2001) para engrandecer aquele que fala. 

Para Mouffe (1998:14-15): 

O desenvolvimento de um discurso moralista e a 

obsessiva coberta de escândalos, assim como o 

crescimento de vários tipos de integrismos 

religiosos, são muito frequentemente a consequência 

do vazio (void) criado na vida política pela ausência 

de formas democráticas de identificações formadas 

(informed) por valores políticos que competem entre 

si (competing political values)”.  

Desse modo, considerando esses casos, é presente dentro 

do discurso fundamentalista religioso a não aceitação de 

antagonismo e de comportamentos contrários aos descritos 

“aceitáveis” pela sua religião. Observa-se que há uma grande 

preocupação com a moral e com o comportamento alheio, 

ocasionando um caráter reacionário nos discursos e nas tomadas 

de decisões, com o objetivo de minimizar a participação política 

dos grupos minoritários. Esse tipo de fala pode ser qualificado 

como discurso de ódio, pois desqualifica e inferioriza indivíduos 

ou determinados grupos sociais, gerando efeitos nocivos que 

podem perdurar no tempo dependendo do veículo de 

comunicação utilizado (Waldron, 2010).  

No âmbito político, esse discurso pode se tornar perigoso 

devido ao seu caráter totalitário impossibilitando o diálogo, 

inerente à ideia de democracia. Além disso, eles incentivam a 

violência e a discriminação na esfera pública, cometidos pelos 

próprios cidadãos. Uma pesquisa nacional feita pela Datafolha 

em 2014 mostrou que 44,9% dos evangélicos pentecostais 
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acreditam que “A homossexualidade deve ser desencorajada por 

toda a sociedade”, mostrando, portanto, que a preocupação da 

bancada evangélica a respeito de moralidade também afeta a 

opinião dentro do âmbito privado dos eleitores. 

 Em 2017, ocorreu em Nova Iorque o encontro entre 

líderes religiosos na sede das Nações Unidas. No evento, o 

secretário-geral assistente da ONU para direitos humanos, 

Andrew Gilmour alertou que em muitas situações a religião é 

usada para desferir ódio e preconceito contra a população 

LGBT. Para o especialista, a liberdade de crença não pode ser 

uma justificativa para a intolerância sobre determinado grupo, 

algo recorrente no Brasil. Para ilustrar essa situação, o Pastor 

Feliciano causou outra polêmica ao promover em outubro de 

2017 um “boicote” à marca “OMO” devido a uma propaganda 

da empresa em que ela expõe que “coisas de menino e menina” 

são construções sociais. Em um vídeo ele afirmou que: “trata de 

uma guerra declarada contra a família tradicional, contra os bons 

costumes”. Ele usa sua crença e aspectos morais para definir o 

que é “família tradicional e bons costumes”, estimulando 

atitudes de seus seguidores que podem ou não ser agressivas. 

O fato é que as repartições públicas não se desvincularam 

totalmente da imagem religiosa. Prova disso é que diversos 

órgãos estatais possuem símbolos e referências religiosas. 

Algumas comunidades religiosas, como a Igreja evangélica, são 

influentes sobre o Congresso Nacional a ponto de haver 

dificuldade na aprovação de leis no que diz respeito às pesquisas 

científicas e direitos reprodutivos, como a legalização do aborto 

que mesmo possuindo caráter de saúde pública, são rejeitados 

no âmbito político. Os motivos alegados são geralmente os 

mesmos: prejudicam os bons costumes, e representa uma afronta 

à família tradicional, a Deus e à moral cristã.  
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Considerações finais 

 

No Brasil, mesmo que a Constituição Federal assegure a 

laicidade existem diversas questões que contrapõe esse 

fundamento. O termo laicidade, pressupõe-se o livre exercício 

da crença pelos cidadãos e o Estado deve garantir a liberdade 

religiosa, mantendo sua imparcialidade. Entretanto, a atual 

conjuntura política no país demonstra que ainda existe grande 

influência da religião no país, pois, o sistema político 

constantemente levanta questões de caráter privado (moralidade, 

comportamento) dentro da esfera pública, tornando o Estado 

exposto à influência religiosa e, além disso, o histórico caráter 

religioso no país interfere na tomada de decisões 

governamentais. Para que se concretize um Estado laico, são 

necessárias condições jurídicas e fáticas, e isso ainda não ocorre. 

Sob a perspectiva dos direitos fundamentais, a liberdade 

de pensamento e de crença autoriza o indivíduo a expressar seus 

valores religiosos ou não. No século II a.C o latino 

comediógrafo Terêncio proferiu a seguinte frase em uma peça 

teatral “Homo sum humani a me nihil alienum puto” que 

significa “eu sou homem, nada do que é humano me é 

estranho”. Ela é usada como forma de demonstração de respeito 

a outras culturas e é cabível para reflexão. Entretanto, a atitude 

por ela proposta não é presente no cotidiano político brasileiro, 

devido à constante presença de formas de desumanização de 

indivíduos fora dos padrões socialmente impostos como corretos 

e agradáveis. 
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QUANDO O DEUS DO OUTRO TORNA-SE O MEU 

DEMÔNIO: NEOPENTECOSTALISMO E 

INTOLERÂNCIA COM AS RELIGIÕES AFRO-

BRASILEIRAS 

 

Isley Borges da Silva Junior 

Alessandro Gomes Enoque 

 

 

Introdução: um discurso teológico que é motor para a 

intolerância 

 

“O capeta chefe está aqui. Quebra tudo. Arrebenta as guias 

todas. Todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus. 

Desvenda esse mistério que está embaixo dessa saia! Arrebenta 

as guias desse demônio que está aí!”40. São esses os dizeres de 

um indivíduo enfurecido, advindo do tráfico e evangélico, que 

ecoam em vídeo que mostra uma ialorixá (sacerdotisa do 

candomblé), Carmem Flores, destruindo os objetos sagrados de 

seu templo religioso, no interior do Rio de Janeiro. Dias após o 

ocorrido, o Portal UOL publicou reportagem41 informando que 

Flores havia deixado o Brasil e iria pedir asilo à Suíça, já que as 

ameaças continuavam pelo telefone. 

A teologia da batalha espiritual ganha ênfase nas últimas 

décadas no Brasil. Desde o final da década de 1970, quando 

                                                           
40 Para assistir ao vídeo, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=nH-

WnQSvzsA. 
41 Para ler a reportagem, acesse: https://goo.gl/Z6n5dM. 
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desponta o neopentecostalismo, última onda a surgir entre os 

pentecostais, emerge também a noção de que o mundo é 

dividido entre forças do bem e do mal, forças estas 

permanentemente em tensionamento, conflito. É como afirmar 

que as influências divinas e malignas seriam destrutíveis umas 

às outras na realidade do mundo material e perceptual. Nesse 

sentido, em 2006, Edir Macedo, bispo e maior responsável pela 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), publicou livro com 

título questionador: “Orixás, caboclos e guias: deuses ou 

demônios” (ver imagem 1). Com essa publicação, Macedo 

(2006) pretendeu associar as divindades afro-brasileiras a 

demônios, os quais deveriam ser combatidos por meio de uma 

guerra que reafirmasse o poder soberano do deus cristão. 

A pergunta titular, certamente, seria respondida naquelas 

mais de cem páginas. No entanto, a resposta era óbvia. Orixás, 

caboclos e guias não eram demônios. Para esse entendimento, 

bastava leitura científica e aprofundada de estudos sobre a 

cultura afro-brasileira. Restava saber o motivo pelo qual uma 

liderança evangélica interessava-se por aquela temática. Por que 

Edir Macedo publicaria um livro sobre entidades e divindades 

pertencentes ao Candomblé e à Umbanda? 

É perceptível a partir do acompanhamento de alguns 

veículos pertencentes à IURD, que o discurso da guerra contra o 

diabo é construído e disseminado amplamente, por meio de 

jornais, em produtos audiovisuais e em artigos religiosos 

vendidos do mercado religioso de bens materiais e simbólicos. 

Torna-se comum encontrar manchetes como “Marido escolhido 

pelo diabo” (como na edição 938 da Folha Universal, ver 

imagem 2) ou vídeos sobre o poder maléfico de Oxum (como no 

vídeo disponível no Youtube “Eu fui de Oxum por 16 anos”, ver 

imagem 3). 
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Na tentativa de tratar da intolerância religiosa com as 

religiões afro-brasileiras a partir da ótica da guerra 

neopentecostal contra o diabo, entrevistamos duas lideranças 

religiosas do Candomblé e da Umbanda. Tais entrevistas deixam 

evidentes alguns aspectos dessa intolerância, a saber: a invasão 

de terreiros pela polícia, a necessidade do “toque baixo” dos 

atabaques para não causar incômodo à vizinhança, a 

discriminação sofrida pelas crianças no ambiente escolar, a 

invisibilidade do terreiro no espaço e a apropriação evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Capa do livro 

de Macedo (2006), que 

estampa imagem de 

Oxalá, caboclo, uma 

caveira, fios de contas e 

quartinha 

Fonte: Os autores. 
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Imagem 2 - Página 

da Folha Universal 

que estampa 

manchete sobre a 

atuação do diabo. 

Fonte: Os autores 

Imagem 3 – Inserção da IURD sobre a atuação maligna do orixá na 

vida de uma convertida evangélica. 

 

Acesso: Youtube (https://goo.gl/2dKxoJ) 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

242 
 

Batalha espiritual: a guerra entre deus e o diabo 

 

Um país como o Brasil, colonizado por portugueses e pela 

Igreja Católica, tornando-se há mais de 500 anos espaço de 

extrativismo de recursos e exploração de pessoas, possui como 

cultura religiosa hegemônica, desde a chegada dos europeus, o 

catolicismo. Ainda é a expressão culturo-religiosa mais 

proeminente, apesar de ter perdido considerável espaço para os 

evangélicos, que crescem vertiginosamente – como demonstram 

os dados referentes à dinâmica do campo religioso brasileiro, 

publicados no Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Católicos e evangélicos, os cristãos, somam 

86,8 por cento da população brasileira. A configuração do 

campo religioso brasileiro é, portanto, complexa e coloca à sua 

margem as religiões orientais, espiritualistas e as afro-

brasileiras, reforçando a centralidade de um cristianismo que 

não abre brecha para a pluralidade religiosa (TEIXEIRA; 

MENEZES, 2013). 

As religiões de matriz afro-brasileira são muitas, apesar de 

que as mais conhecidas são a Umbanda e o Candomblé. Estas 

são objeto de preconceito por parte de cristãos intolerantes, que 

as associam ao diabólico, nomeiam-nas de macumba (assim 

como os seus participantes, de macumbeiros), profanizam-nas, 

esvaziando-as do sentido religioso/sagrado.  

Weber (1991) bem nos explica que variadas são as formas 

de se resolver a problemática da teodiceia. Essa problemática 

diz respeito àquele questionamento de que como um deus bom e 

justo pode ter criado um mundo repleto de injustiças. Mariano 

(1999) destaca que os neopentecostais buscam a resposta a esta 

querela por meio do dualismo. O dualismo, de maneira 
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resumida, afirma que o bem e o mal são coexistentes no mundo 

e que as coisas boas, positivas, foram criadas ou influenciadas 

pelo divino e as coisas negativas, demonizadas, teriam sido 

criadas ou influenciadas pelo diabo. 

O neopentecostalismo, corrente surgida por último entre 

os evangélicos pentecostais e responsável pelo significativo 

crescimento evangélico nos últimos dez anos, por meio de sua 

guerra contra o diabo, dá-nos mostras de intolerância religiosa e 

preconceito (MARIANO, 1999). A grande mídia estampa, 

cotidianamente, nas manchetes de seus veículos os casos de 

violência entre fiéis evangélicos neopentecostais e praticantes 

das religiosidades afro-brasileiras. Em nome desse dualismo, os 

neopentecostais empreenderam desde o início da década de 

1980 uma verdadeira guerra contra o diabo. O diabo, para essa 

corrente do pentecostalismo, diz respeito, principalmente, às 

divindades cultuadas por outras religiões, como os espíritos de 

luz, orixás, caboclos, guias, dentre outros. Mariano (1999) 

explica que o diabo é uma figura ambígua para os 

neopentecostais: ao mesmo tempo em que é inimigo de Deus, 

precisa existir para reforçar o poder do divino. Para o líder da 

Igreja Universal, Edir Macedo, os demônios são os causadores 

de todos os males da humanidade. Estão no futebol, na política, 

nas artes, na religião (MACEDO, 2006). Em outras palavras, 

estão infiltrados na cultura das sociedades contemporâneas. 

Mariano (1999, p. 123-124), quando da construção de sua 

obra amplamente conhecida sobre os neopentecostais, reuniu 

alguns relatos dados à imprensa sobre intolerância religiosa por 

parte dos neopentecostais. Os trechos reportam ao final da 

década de 1980 e o início da década de 1990: 

A frente, o trio elétrico do bloco carnavalesco 

Skulaxo tocava reggaes e lambadas. Atrás do trio, 
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quase 5 mil pessoas recrutadas pela Igreja Universal 

do Reino de Deus, com sede no bairro Utinga 

(Salvador), carregavam flores e exibiam faixas e 

cartazes pedindo o fim dos sacrifícios de crianças 

nos “terreiros de macumba” (Jornal do Brasil, 

16.8.89); 

Há poucos dias, uma mulher usando um turbante 

próprio dos umbandistas foi expulsa por evangélicos 

do ônibus em que viajava, na zona norte do Rio 

(Veja, 30.11.88); 

(...) moradores da travessa Santa Martinha, na 

Abolição, denunciaram ontem os freqüentes ataques 

praticados contra o Centro Espírita Irmãos Frei da 

Luz, vizinho do templo. Ontem, ainda traumatizados 

e apavorados com a violência do dia anterior – 

quando cerca de 500 frequentadores da Igreja 

Universal fecharam a rua e agrediram a pedradas os 

umbandistas -, os moradores pediram providências 

às autoridades para que sejam evitados novos 

conflitos (O Globo, 7.7.89); 

Em agosto de 1990 um pastor da Universal, no 

templo de Santa Cecília (SP), disse que a estátua de 

Iemanjá na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, 

estava sem uma das mãos. Em seguida, rindo, 

afirmou que isto foi “o resultado de uma paulada só” 

(Jornal do Brasil, 12.9.89); 

(...) o auxiliar de marceneiro José Targino, de 30 

anos, adepto da seita do ‘bispo’ Macedo, matou, 

com um golpe de marreta, o biscateiro Josimar Vaz 

dos Santos, de 40 anos, umbandista (...) na Rocinha. 

Segundo a polícia, há algum tempo José Targino, 

como membro da Igreja Universal, vinha tentando 
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fazer com que Josimar abandonasse a umbanda e 

entrasse para sua seita. A insistência de Targino e as 

recusas de Josimar acabaram por gerar uma 

inimizade entre os dois; após uma discussão mais 

séria, José Targino aproveitou-se de que Josimar 

estava dormindo sozinho em seu barraco, anteontem 

à tarde, e arrombou a porta, matando-o com uma 

marretada na cabeça (Veja, 25.4.90). 

Desde 1990, a guerra neopentecostal contra o diabo parece 

não ter cessado, pois os veículos de comunicação continuam a 

noticiar trechos assustadores sobre o preconceito religioso: 

traficantes evangélicos que oprimem afrorreligiosos nas favelas, 

lideranças religiosas apedrejadas, terreiros postos no chão, 

terreiros fechados por medo e insegurança: 

A roupa branca no varal era o único indício da 

religião da filha de santo, que, até 2010, morava no 

Morro do Amor, no Lins de Vasconcelos. Iniciada 

no candomblé em 2005, ela logo soube que deveria 

esconder sua fé: os traficantes da favela, 

frequentadores de igrejas evangélicas, não toleravam 

a “macumba”. Terreiros, roupas brancas e adereços 

que denunciassem a crença já haviam sido proibidos, 

há pelo menos cinco anos, em todo o morro. Por 

isso, ela saía da comunidade rumo a seu terreiro, na 

Zona Oeste, sempre com roupas comuns. O vestido 

branco ia na bolsa. Um dia, por descuido, deixou a 

“roupa de santo” no varal. Na semana seguinte, saiu 

do morro, expulsa pelos bandidos, para não mais 

voltar (O Globo, 10.09.2013); 

Segundo Eliane, nesta sexta a mãe passava pela rua 

quando ouviu uma vizinha, que reiteradamente lhe 
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dirige ofensas, dizer “lá vem essa velha 

macumbeira. Hoje eu acabo com ela”. Maria foi tirar 

satisfações e a vizinha pegou uma pedra no chão e 

arremessou contra a idosa (Portal G1, 20.08.2017); 

Usando o nome de Jesus, um traficante põe uma mãe 

de santo sob a mira de uma arma e a obriga a 

destruir seu próprio centro de umbanda. Foi há três 

semanas, na Baixada Fluminense, um exemplo 

brutal da perseguição religiosa no Brasil (Fantástico, 

08.10.2017); 

Na avaliação do secretário, os casos de intolerância 

chegaram a um novo patamar por envolver o crime 

organizado. "Porque não estamos falando apenas de 

fanáticos religiosos, mas de fanáticos religiosos 

armados em regiões onde a própria segurança 

pública já tem uma dificuldade natural para agir”, 

apontou. O desafio, segundo ele, é como garantir a 

segurança de forma permanente nesses templos, uma 

vez que é difícil manter um policiamento 24 horas 

por dia nesses locais. Há um receio não só em 

relação à segurança dos donos dos terreiros, mas 

também das pessoas que frequentam os locais. Por 

isso, Nunes disse que muitos dirigentes de terreiros 

acabam decidindo fechar as portas (Agência 

Brasil/EBC, 10.10.12017); 

Tamanha é a relação entre neopentecostais e a figura do 

diabo, que Côrtes (2012) traz em sua tese de doutorado 

importante reflexão. Intitulada “Diabo e fluoxetina: formas de 

gestão da diferença” afirma que, na sociedade contemporânea, 

os indivíduos não são obrigados a se desvencilhar dos 

incômodos signos de sua diferença. Ao contrário, veem-se 

condenados a elas, como se elas representassem um destino 
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inescapável. Não são, como antigamente, domesticados ou 

reformados pelos poderes do Estado ou da religião, mas geridos 

em sua particular diferença. A autora etnografa dois grupos – 

pregadores-itinerantes evangélicos (neopentecostais) e sujeitos 

oriundos do campesinato, diagnosticados com depressão. Os 

primeiros utilizam argumentos do universo religioso 

(relacionados ao diabo) para justificarem a sua diferença, que é 

vendida, tornada mercadoria, por meio dos testemunhos. O 

diabo, para esse grupo, é agente influenciador no percurso de 

suas vidas. Os últimos confiam na possibilidade de sua diferença 

nos medicamentos anti-depressivos, que ocultam sua vergonha 

por sentirem-se estigmatizados, “loucos”, “fracos da ideia”. 

Mariano (1999) já disse que as engrenagens do 

neopentecostalismo não funcionam sem o diabo, contudo, 

demonizar práticas advindas do outro já é exercício 

consideravelmente antigo, da época do cristianismo. 

Funcionando como fonte de arbitrariedade, o diabo serve para 

justificar, muitas vezes, os desvios de conduta dos fiéis, que 

explicam os erros que cometem utilizando de sua figura, 

personificação do mal absoluto: culpam-no e distanciam-se das 

responsabilidades. Ora, essas justificativas só funcionam por 

causa do declínio da noção de autonomia do indivíduo, atrelada 

à teologia liberal do século XVII, em que o diabo era apenas 

uma abstração e não se fazia presente na vida das pessoas. Em 

suma, o diabo é o sintoma do declínio da ética. 

Por considerarem o diabo figura perigosa, neopentecostais 

empreendem contra ele legítima guerra. Combate que contou 

com destruição de terreiros, quebra de imagens de orixás, 

passeatas para invasão de centros espíritas, tudo comandado 

pelos pastores de instituições religiosas neopentecostais. Esse 

combate, quando não colabora para o preconceito com as 
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religiões de matrizes africanas, objetiva converter fiéis dessas 

religiões ao neopentecostalismo. Vale dizer que prática atual dos 

últimos anos é a travessia de indivíduos de terreiros para 

templos pentecostais (PRANDI, 2001). 

Cabe esclarecer que a intolerância religiosa pode partir de 

indivíduos não-cristãos (que não são católicos nem evangélicos, 

maioria brasileira), uma vez que a cultura escravagista, racista e 

intolerante com Os Outros (os que não eram colonizadores, 

como os negros e índios), legitimada pelas permanências da 

colonização – as colonialidades – colaboram para um cenário 

contemporâneo de conflito entre religiões e religiosidades 

(LANDER, 2005). 

 

“No meu tambor ninguém toca”: Candomblé, Umbanda e 

intolerância religiosa 

 

É pertinente, agora, definir o que se compreende por 

liberdade de consciência e de crença. Esta está assegurada pela 

Constituição, em seu artigo V, avalizando o livre exercício dos 

cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e às liturgias. 

Os direitos universais também oferecem uma garantia, pois 

prevê que "toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião". Nesse âmbito, estão asseguradas, 

também, a liberdade de mudar de religião ou crença, assim 

como a liberdade de manifestar essa religião, seja por meio do 

ensino, prática ou pelo culto. Isso pode ocorrer de modo isolado, 

coletivo, em locais públicos ou particulares, como diz o Artigo 

XVII. 

Tão fundamental quanto a liberdade de consciência e 

crença é a ideia de laicidade do Estado, uma vez que tal 
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liberdade só pode efetivar-se em um espaço público neutro e 

defensor da coexistência das pluralidades. Em outros termos, é o 

Estado laico quem deveria garantir a liberdade de consciência e 

de crença e, não, alimentar a sobreposição de crenças 

hegemônicas numericamente. A intolerância religiosa estaria na 

contramão da liberdade de consciência e crença e da laicidade 

do Estado, pois trata-se da falta de habilidade ou vontade de 

reconhecer e respeitar a crença religiosa alheia. 

Os excertos veiculados nesta seção dizem respeito a 

processo de entrevista semi-estruturada feita com duas 

lideranças religiosas afro-brasileiras, do candomblé e da 

Umbanda, em Uberlândia – MG, no mês de março de 2017. São 

elas: Ialorixá Cristina Ifatoki, do candomblé (Centro Cultural 

Orè – Egbé Ilè Ifá) e Mãe Mirelli de Oxóssi, da umbanda (Tenda 

Coração de Jesus). O primeiro templo religioso existe desde o 

final da década de 1990, no bairro Cidade Jardim. Já o segundo, 

é a tenda de umbanda mais antiga da cidade, tendo completado 

70 anos em 2016, e localiza-se no bairro Martins.  

De acordo com a liderança religiosa do candomblé, a 

principal razão da intolerância religiosa seria a desinformação, 

que geraria o preconceito: 

(1) Quando elas não têm o conhecimento, elas [as pessoas] 

têm o preconceito (...) Muitas pessoas acreditam que nós 

vendemos uma poção e faremos uma mágica para o 

consulente. Muitos buscam o axé com a nítida impressão 

de que nós somos bruxos (...) Eu não sou essa bruxa, mas 

eu sou uma alquimista. Ser uma alquimista não depende 

de manipular uma energia demoníaca, tem a ver com 

conhecer os elementos da natureza e saber o quê 

misturado com o quê vai dar certo e suprir as necessidades 

(Ialorixá Cristina Ifatoki, Centro Cultural Orè). 
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O excerto (1) evidencia a imagem que os indivíduos 

externos à religião possuem dela. As lideranças religiosas 

seriam associadas à bruxaria, ao obscurantismo, à ausência de 

ética e à ênfase à dimensão mágica. Ialorixá Ifatoki explica que 

não se trata de bruxaria, mas de conhecimento sobre a essência 

da natureza. 

A desinformação e o preconceito são utilizados por muitos 

neopentecostais para legitimarem o discurso de intolerância 

religiosa. Mirelli conta que a sua religiosidade passa por um 

processo de desconstrução e ressignificação, sendo utilizada de 

modo fantasioso por ignorantes que não entendem a missão das 

entidades umbandistas, conforme excerto (2): 

(2) Para legitimar a fala deles, utilizaram o culto afro 

(principalmente os guardiões e as pomba-giras. 

“Olha, você tá assim e assim? É porque tem alguém 

fazendo alguma coisa pra você”. E eles fantasiam. 

“Pegaram terra de cemitério, pegaram isso, pegaram 

aquilo, pra fazer mal pra você”. Por ignorância, eles 

não sabem que os exus, os caboclos, os preto-velhos, 

os orixás, eles estão aqui pra fazer o bem, para 

trabalhar (Mãe Mirelli de Oxóssi, Tenda Coração de 

Jesus). 

Os excertos (3) e (4) dizem respeito a uma problemática 

profundamente abordada pela jornalista Stela Guedes Caputo 

(2012), em obra intitulada “Educação dos terreiros: e como a 

escola se relaciona com crianças no candomblé”: o modo como 

as crianças que se inserem nas religiões afro-brasileiras são 

tratadas socialmente:  
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(3) Eu nunca aceitei me chamarem de macumbeira e 

falarem que a minha mãe era feiticeira. Eu dizia: 

“Eu não sou macumbeira não! Macumbeiro é 

alguém que toca um instrumento africano!”. Desde 

muito cedo, eu tentei retirar essas associações 

depreciativas (Mãe Mirelli de Oxóssi, Tenda 

Coração de Jesus). 

(4) Hoje nós conscientizamos as crianças. 

Ensinamos a elas a falarem sobre o que as entidades 

fazem, qual é orixá deles, qual é a essência da 

religião deles. Ensinamos as crianças a saberem dar 

respostas quando eles são atacados, na escola ou em 

qualquer outro lugar (Mãe Mirelli de Oxóssi, Tenda 

Coração de Jesus).  

Mãe Mirelli destaca duas de suas memórias, impregnadas 

de resistência à intolerância religiosa, no passado e no presente. 

Antes, não aceitava ser chama de macumbeira, tampouco que 

difamassem a sua mãe por ser uma “mãe de santo”. Agora, 

conscientizando as crianças do terreiro sobre a umbanda e as 

tradições afro-brasileiras. 

A resistência também está presente na fala da ialorixá 

Ifatoki, conforme excertos (5) e (6). Seja quando criança, 

contexto de sua iniciação no candomblé, no qual os cultos afro-

brasileiros eram feitos sob considerável discrição; seja, 

recentemente, quando funda a sua casa de axé e coloca objetos 

do culto em evidência, demarcando o lugar do sagrado no 

espaço urbano.    

(5) Quando eu era menina, o axé era tocado com a 

porta fechada. Nós tínhamos horário pra chegar, às 

20h. Se você chegasse depois disso, podia esmurrar 

e fazer que você quisesse que a porta não era aberta 
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(...) Nós tínhamos medo dos alibã e esse medo era 

passado pra gente desde muito cedo (Ialorixá 

Cristina Ifatoki, Centro Cultural Orè). 

(6) A minha casa é muito mais visível no espaço 

urbano do que era a casa de candomblé que eu 

frequentava em Santos. Em Santos, as casas são 

sobrados antigos. Lá, nós fazíamos o culto no porão. 

Agora, a minha casa, as pessoas passam e percebem 

que se trata de uma casa de axé (Ialorixá Cristina 

Ifatoki, Centro Cultural Orè). 

Resistir é conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. 

Sair de uma casa onde o axé era tocado no portão em direção à 

construção de um templo devidamente identificado no espaço da 

cidade é prova de resistência histórica dos afro-brasileiros com a 

intolerância religiosa e com o racismo religioso que encharcam a 

história brasileira. Contemporaneamente, mesmo não sendo 

tocado com a porta fechada, o medo dos policiais, dos “alibã” 

(termo do iorubá) parece ainda se fazer presente. Será que todos 

os terreiros podem ser visíveis no espaço urbano sem sofrer com 

ataques e atitudes preconceituosas?   

(7) Eu já senti na minha pele a intolerância religiosa. 

Um dia o nosso vizinho chamou a polícia. Era uma 

data importante para nós: sexta-feira da paixão. Os 

trabalhos começam às seis da manhã e vai até onze 

da noite. O policial achava que chegaria aqui e 

encontraria um monte de bobo, de bocó. E ele me 

disse: “Mirelli, se você não parar de tocar o seu 

tambor, eu vou levar todos vocês presos”. E eu 

disse: “Não senhor! O senhor está aqui pra me 

defender, pra me dar a liberdade de eu cultuar os 

meus orixás, os meus preto-velhos, os meus 
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caboclos”. E eu falei: “No meu tambor ninguém 

toca! Porque o meu tambor é sagrado e tem alguém 

que cuida e zela dele”. (Mãe Mirelli de Oxóssi, 

Tenda Coração de Jesus). 

Parece-nos que não. O vizinho chamou a polícia devido ao 

“barulho” dos atabaques. Como cultuar as entidades e orixás, 

convocados pelo toque no tambor e pelas vibrações geradas 

pelos toques e pelas vozes, se o volume do som dos atabaques é 

controlado pelo poder público (o mesmo poder público que 

deveria garantir a liberdade de crença e expressão de fé)? O que 

pensava a autoridade policial ao invadir um templo religioso e 

impedir o culto alheio? Entrariam, também, em uma igreja cristã 

e pediriam para que o som tivesse o seu volume reduzido? 

 

Últimas reflexões 

 

Pudemos chegar a algumas reflexões com a construção 

deste trabalho. São elas: 

- A colonização cristã e europeia, essencialmente racista e 

demonizadora da simbologia não-cristã, colaborou 

significativamente para a intolerância orquestrada em nosso 

país; 

- A dinâmica do campo religioso brasileiro, desde o início do 

século XX, responde aos movimentos proselitistas cristãos e 

invisibiliza religiões afro-brasileiras; 

- Mais contemporaneamente, a prática de intolerância religiosa 

está vinculada ao discurso teológico neopentecostal; 
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- A apropriação evangélica de signos da religiosidade afro-

brasileira através de processos de ressignificação, nomeação, 

representação e identificação é algo próprio do processo de 

intolerância religiosa; 

- A compreensão de que os templos religiosos afro-brasileiros 

são espaços de resistência porque foram historicamente 

atacados, destruídos e vilipendiados devido às suas tentativas de 

preservação da cultura afro-brasileira; 

- O entendimento de que é a desinformação que ocasiona o 

preconceito; 

- A compreensão de que as religiões afro-brasileiras são 

detentoras de significativo patrimônio cultural (conhecimento 

sobre folhas e rezas, cantigas, culinária, danças, etc.); 

 É certo que este artigo não esgota a temática, mas 

oferece dados substanciais para se pensar a intolerância religiosa 

em um Brasil que se torna, a cada dia, mais neopentecostal e 

desrespeitoso com a expressão da fé alheia. 
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CRIANÇAS, TERREIROS, MÁSCARAS E 

INVISIBILIDADES: NARRATIVAS DE UM 

CANDOMBLÉ BANTU EM REDES EDUCATIVAS 

 

Marcos Serra 

 

Da diáspora ao terreiro: narrativas “Angoleiras” em redes 

educativas 

– Meu nome é Yago, estou aqui há três 

anos [...] aprendi muitas coisas aqui e 

estou aprendendo ainda [...] 

– E qual é o seu Nkisi? 

– Xan... Nzazi42. 

Kambono Yago  

(Da Casa Raiz do Benguê Ngola Djanga 

Ndia Matamba) 

A epígrafe que decidimos utilizar, foi transcrita da 

entrevista que fizemos com o Kambono43 Yago, um menino de 

treze anos, uma pessoa com deficiência física que demanda 

necessidades especiais. A escolha de iniciarmos com a fala de 

uma criança do terreiro de Tata Ananguê, nosso campo de 

pesquisa, não é gratuita. Priorizamos o protagonismo de crianças 

                                                           
42 Nzazi (Zazi). A divindade dos raios e trovões. A representação do Senhor 

da justiça entre os seres humanos. Nkisi relacionado ao fogo e a justiça, 

amplamente associado a Xangô dos Iorubás. 
43 São cargos, títulos honoríficos, exercidos por pessoas não entram em transe 

e desempenham algumas atividades, como os responsáveis em tocar os 

atabaques, além de diversas responsabilidades dentro de um ritual sagrado no 

terreiro de candomblé Angola. 
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e adolescentes de terreiro, pois nossas pesquisas no grupo 

Kékeré (ProPEd/UERJ)44 partem dessa premissa. 

O que nos chamou a atenção, na entrevista com o Yago, 

foi o momento em que perguntamos sobre o seu Nkisi. Ao 

titubear e responder Nzazi, percebemos, como está transcrito na 

epígrafe, que sua resposta seria: Xangô. No entanto, o menino 

imediatamente se corrigiu. 

Essa experiência nos remeteu às questões que passaram a 

orientar nossas pesquisas com o candomblé Angola: 

1) Mesmo que o terreiro de Tata Ananguê reforce e 

resgate os vínculos culturais e linguísticos da matriz 

cultural Bantu, são comuns as associações entre Orixás e 

Nkisis45, por parte de seus membros, principalmente as 

crianças? 

                                                           
44 Kékeré, que em yorubá significa pequeno, miúdo, é um grupo de pesquisa 

do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro. Coordenado pela Profª Drª Stela Guedes Caputo. 
45 Nkisi (Inquice), plural Bankisi, são forças da natureza como o vento, a 

chuva, o raio, as águas doces, as águas salgadas, etc. O Nkisi também pode 

ser considerado a própria magia que se concentra nos elementos da natureza. 

No Nkisi se concentra o ato transformador das coisas e dos seres. Ancestrais 

divinizados que se manifestam no candomblé de Angola. Divindades 

africanas, cultuadas pelos povos do sul da África, em especial em Angola, 

trazidas para o Brasil por africanos escravizados a partir do século XVI. 

Esses ancestrais fazem a intermediação entre homens/mulheres e as forças 

naturais e sobrenaturais. No grupo de pesquisa do qual faço parte, o grupo 

Kékéré, sempre que for possível, utilizamos (em itálico) palavras em Kikongo 

ou Kimbundu na forma como se escrevem. Fazemos essa opção 

reconhecendo a importância da oralidade na manutenção desta língua, mas 

acreditando também na importância da divulgação de sua forma escrita como 

mais um elemento do rico conhecimento que circula nos terreiros. De acordo 

com Tata Walmir Damasceno, sacerdote e presidente da instituição Ilabantu, 

em Itapecerica da Serra (SP), O alfabeto Kikongo é composto de 20 letras: A, 
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2) Mesmo (quase) associando Xangô à Nzazi em sua 

resposta, Yago corrige-se e corresponde àquilo que sua 

identidade cultural o ensina, sua cosmovisão. Mas fica a 

dúvida: o que levou o menino à imediata correção? 

Essas inquietações, que discutiremos ao longo do presente 

estudo, bifurcam-se nos caminhos percorridos no campo de 

pesquisa, nas narrativas dos sujeitos do candomblé Angola, nos 

cotidianos das crianças de terreiro e, possivelmente, nas relações 

com o idioma kimbundu46. Nei Lopes (2012) nos diz que: 

No Brasil, uma das formas do racismo antinegro 

mais arraigadas na alma brasileira é aquela que 

procura reduzir todas as línguas africanas à condição 

de “dialetos”. Entretanto, essa formulação racista 

não tem a menor consistência: um dialeto nada mais 

é que uma variação que determinada língua 

apresenta de região para outra; ou um falar regional 

dentro de uma comunidade onde predomina um falar 

mais amplo de onde aquele se originou. Assim, ao 

                                                                                                                             
B, D, E, F, G, I, K, L, M, N, O, P, S, T, U, V, W, Y, Z; 05 vogais: A, E, I, O, 

U e as semivogais W, Y. As consoantes são: B, D, F, G, K, L, M, N, P, S, T, 

V, Z. No alfabeto Kikongo, por exemplo, as letras C, Q, R, J, H, X não 

existem. Substituiu-se J pelo Z; X pelo S; R pelo L; O Ç ou SS em Kikongo é 

escrito pela letra S (Ex.: Disu). A letra G nunca terá o valor de J (Ex.: 

Nkonge). Os europeus estabeleceram uma nova escrita. Como não existem, 

na língua Kikongo, as letras C, Q, R, J, H, X entendemos que os 

colonizadores as utilizam como forma de dominação onde, em última 

instância, o genocídio e a dizimação cultural são palavras-chave. Disponível: 

< http://ilabantu.inzotumbansi.org/o-kikongo-e-a-nossa-identidade/ > Acesso 

em: 20/02/2017. 
46 Língua africana falada no noroeste de Angola, incluindo a capital Luanda. 

É uma das línguas mais faladas em Angola. O português tem muitos 

empréstimos lexicais desta língua obtidos durante a colonização portuguesa 

do território angolano e através dos escravos angolanos levados para o Brasil. 
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contrário de línguas como o quimbundo e o 

quicongo, que possuem suas variantes regionais, o 

português falado no Brasil, sim, é que poderia ser 

um dialeto desdobrado em várias formas 

subdialetais. E o fator que mais certamente 

contribuiu para tornar esse português do Brasil uma 

variante da língua falada em Portugal foi a presença 

africana na vida brasileira desde o século XVI (p. 

19). 

Acreditamos que, dita a palavra Nkisi, o menino 

compreendeu imediatamente que se tratava de Nzazi e não de 

Xangô. Não era preciso relacionar Nkisi a Orixá em busca de 

entendimento, porque as palavras constroem sentidos; o 

kimbundu, o terreiro de candomblé, também educa nesse 

sentido.  

 

“Do mais velho pro mais moço”: tradição, etnografia, 

política e negociação  

 

Na colonização brasileira, os povos Bantu, chegados ao 

Brasil no século XVI (a partir de 1560), procediam, 

principalmente, de Angola, do Congo, de Benguela, de Cabinda 

e do Moçambique. O tráfico de pessoas os levaram, em sua 

maioria, para a Bahia; em seguida Maranhão, Pernambuco e Rio 

de Janeiro, de onde seguiram para Alagoas, Minas Gerais, São 

Paulo e o litoral do Pará (CARNEIRO, 1937). Para alguns 

estudiosos, foi somente no final do século XIX que foram 

fundadas, em Salvador (BA), as primeiras comunidades 

tradicionais de matrizes africanas no Brasil, tanto na tradição 

Nagô/Ketu como na tradição Bantu (Ngola e Kongo). Muitos 
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afirmam que os Yorubá, tiveram mais “destaque”, em termos de 

difusão de suas culturas, em relação aos Bantu, devido ao fato 

da tradição Kongo-Ngola ter-se perdido com o tempo, após três 

gerações de “desafricanização”. Dessa maneira, conforme 

alguns pesquisadores reforçam, antigos sacerdotes de matrizes 

Bantu passaram a buscar “auxílio” nas comunidades tradicionais 

Yorubá (Ketu). A conclusão que se chega, segundo esse 

pensamento, é que as tradições Bantu foram se “nagotizando” 

em um culto marcado pela hibridização, pelas misturas e 

ressignificações de ambas matrizes culturais. 

Entretanto, observamos em Lopes (2006) uma visão 

crítica e diacrônica desse pensamento difundido por alguns: 

Assim como costumam dividir esquematicamente os 

negros africanos em bantos e sudaneses, os antigos 

manuais de História do Brasil tinham por norma, 

também, ensinar ou insinuar que o nome “banto” 

designa uma “raça” da África austral, 

estigmatizando esse segmento como “inferior” (p. 

104). 

Sobre o que chama de “o nome genérico banto”: 

O nome genérico banto foi dado por W. 

H. Bleck em 1860 a um grupo de cerca de 2.000 

línguas africanas que estudou (Balandier, 1968, 

p.64). Analisando essas línguas, Bleck chegou à 

conclusão que a palavra muNTU existia em quase 

todas elas significando a mesma coisa (gente, 

indivíduo, pessoa) e que nelas os vocábulos se 

dividiam em classes, diferenciadas entre si por 

prefixos. Assim, baNTU é o plural de muNTU, 

porque nas línguas bantas os nomes são sempre 
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antecedidos de prefixos, que distinguem, por 

exemplo, o indivíduo (Mu, Um, Am, Mo, M, Ki, 

Tchi, N, Ka, Muxi, Mukua etc.), o grupo étnico a que 

ele pertence (Ba, Wa, Ua, Ova, A. Va, Ama, I, Ki, 

Tchi, Exi, Baxi, Bena, Akua etc.), a terra que ele 

ocupa ou de onde é originário (Bu, U, Le etc.) e a 

língua que fala (Ki, Tchi, Shi, Si, Se, U, A, Li, Di, Lu 

etc.). Desta forma, um indivíduo Nkongo, (congo), 

por exemplo, pertence ao povo Bakongo (congo) e 

fala o idioma Kikongo (Quicongo) (Ibid. p. 104-

105).  

Pensando com o autor, podemos refletir sobre a etimologia 

da palavra Bantu, não somente em seus aspectos de grupo etno-

linguistico, mas também como uma estratégia do colonizador de 

identificar, categorizar e nomear, a partir de idiomas comuns, 

diversos grupos étnicos tão distintos entre si. Uma forma de 

“pasteurizar” a diversidade presente em cada território. 

A palavra “candomblé” é de origem Bantu, “tendo como 

raiz o quimbundo kiandomb ou quicongo ndombe, ambos 

significando negro” (Ibid. p. 209). Continuando a refletir com 

Lopes, nos deparamos com contradições e várias informações 

desencontradas, sobretudo em relação ao que se estabeleceu nos 

estudos etnográficos sobre os candomblés no Brasil. A maioria 

dos autores tomaram um posicionamento bem específico em 

relação ao candomblé Bantu, conforme nos mostra Capone 

(2009): 

Apesar das provas da existência na Bahia de 

terreiros tão antigos quanto o Engenho Velho, a 

superioridade religiosa dos nagôs, produto de sua 

suposta superioridade racial (cf. Nina Rodrigues 

1906; Ramos 1937:201), continuou sendo afirmada 
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pela maioria dos autores que estudam que estudaram 

o candomblé baiano, privilegiando assim uma 

tradição cultural entre outras. Foi preciso esperar a 

obra de Edison Carneiro (1936-7) sobre o 

candomblé banto no fim dos anos de 1930, para que 

um pesquisador se interessasse por outra modalidade 

de culto. Publicado pela primeira vez em 1937, esse 

trabalho, todavia, só confirmou a inferioridade banta 

e, por conseguinte, a superioridade nagô (p. 17) 

Essa suposta superioridade cultural é dicotômica, não 

somente do ponto de vista histórico, mas também sob os 

aspectos das tradições culturais onde os candomblés, de todas as 

nações47, se estruturam. 

A relação interpessoal, a que são submetidos os (as) 

iniciados (as) nos terreiros de candomblé, são pautadas pela 

hierarquia. Como se trata de um culto à ancestralidade, os mais 

antigos (mais velhos) são tratados com a reverência de quem 

traz consigo a sabedoria ancestre. Entretanto, não será a idade 

cronológica que servirá de parâmetro no terreiro de candomblé, 

mas sim idade iniciática de cada sujeito. Uma criança de doze 

anos de idade, por exemplo, poderá ensinar os costumes, danças 

e os cânticos rituais para um adulto de quarenta anos e esse se 

reportará a criança com toda a deferência, caso ela tenha sido 

iniciada primeiro ou possua algum cargo48. Este é o conceito 

                                                           
47 A palavra “nação” é usada no candomblé para distinguir grupos étnicos e 

linguísticos em nossa diáspora. A saber, as principais nações do candomblé 

são: Angola (bantu), Jeje (fon) e Ketu (nagô/iorubá). No candomblé, as 

nações são diferenciam pelo idioma, o toque dos atabaques, a liturgia, os ritos 

etc.  
48 São inúmeros os cargos exercidos nos Candomblés. Cada nação tem seus 

correspondentes cargos, sendo certo que, embora variem as denominações, na 

maioria das vezes correspondem ao desempenho das mesmas funções. 
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ancestral da transmissão de saberes, uma aprendizagem de 

terreiro, uma tradição de todas as nações, indistintamente. É esse 

um outro aspecto que nos leva (nós do Kékeré) a pesquisar com 

crianças de terreiros: como elas aprendem e como elas ensinam.  

Sabemos que os Bantu chegam ao Brasil no século XVI; 

sudaneses, Yorubá, entre os séculos XVII e XVIII. Como se 

explica, então, a invisibilidade das cosmogonias da primeira 

matriz em relação a segunda? Como as divindades nagôs 

(Orixás) são hegemonicamente mais evidenciadas em 

detrimento daquelas que são mais antigas no território 

brasileiro? Por que Yansan é nacionalmente conhecida e 

Matamba ou Bamburucema praticamente desconhecidas? Quais 

os fatores contribuíram (contribuem) para a invisibilização do 

candomblé Bantu? Por que os adeptos das matrizes Bantu 

tendem a relacionar Nkisis aos Orixás?  

Não nos atreveríamos a considerar uma única resposta a 

todas essas questões elencadas, mas buscaremos analisar junto 

com Capone (Ibid.), alguns aspectos políticos que consideramos 

significativos: 

Nina Rodrigues e Arthur Ramos, nos anos 1930, 

fizeram suas pesquisas no Gantois; Edison Carneiro 

no Engenho Velho; Roger Bastide, Pierre Verger, 

Vivaldo da Costa Lima e Juana E. dos Santos, entre 

outros, no Axé Opô Afonjá. Todos são terreiros 

originários do Engenho Velho ou Casa Branca, 

considerado o primeiro terreiro de candomblé 

fundado em Salvador. Essa concentração implicou 

                                                                                                                             
Alguns desses cargos, como o caso dos Ogan (Ketu) e dos Tata Kambono 

(Bantu), já lhe são atribuídas reverências independente do tempo de 

iniciação. 
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também o estabelecimento de vínculos muito 

especiais entre o pesquisador e seu objeto de estudo. 

Assim, Nina Rodrigues e Ramos se tornaram ogãs 

do Gantois (Landes 1947:83). Da mesma forma, 

Edison Carneiro era ogã do Axé Opô Afonjá, 

terreiro ao qual também estavam ligados Roger 

Bastide e Pierre Verger, que havia recebido o título 

de Oju Oba, assim como muitos outros antropólogos 

que receberam cargos rituais nesse terreiro (p. 20). 

Mais adiante, a autora conclui que “o candomblé nagô se 

opõe ao candomblé banto, estando o segundo termo da oposição 

sempre marcado pela inferioridade e a degradação em relação a 

uma africanidade ideal” (Ibid., p. 21). De fato, o ideário de uma 

“africanidade pura”, até mesmo nas pesquisas pioneiras de 

Edison Carneiro, sobre os povos Bantu, é notório em suas 

reflexões: “Estes candomblés de caboclo são formas religiosas 

em franca decomposição” (1937, p. 32).  

 

Joãozinho da Goméia 
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Imagem: reprodução 

 

O antropólogo se refere aos cultos de matriz Bantu, uma 

vez que o candomblé de caboclo é vertente direta dessa nação. 

Ademais, observamos uma franca subalternização desses 

candomblés, inclusive na relação com as próprias divindades: 

“há notar que a distincção entre ôrixás [sic] trazidos da África e 

os nascidos no Brasil não me pertence. Os negros bantus 

chamam, aos primeiros, santos, e, aos últimos, caboclos” (Ibid., 

p. 31).  

Na imagem acima, Edson Carneiro fotografa Joãozinho da 

Goméia (1914 – 1971). João Alves Torres Filho, foi um famoso 

sacerdote do candomblé Angola e tornou-se polêmico por 
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cultuar caboclos49, assumir sua homossexualidade e envolver-se 

com o samba carioca.  

Pode-se dizer que a relação de Edison Carneiro com seu 

campo de pesquisa, devido a inúmeros fatores, se encerra na 

possível efemeridade desses cultos “degradados”, o que, 

felizmente, nunca ocorreu: 

Ha, assim, dois grupos de ôrixás, os trazidos da 

África, facilmente identificaveis, e os que aqui 

nasceram, seja sob a influência da mythica 

ameríndia, seja sob a influencia do catholicismo, – 

todos habitando, em commum, a “aldeia” fetichista.   

Os ôrixás [sic] legitimamente bantus, que os negros 

sul-africanos de certo trouxeram das suas terras de 

origem, – á excepção dos já citados anteriormente, – 

perderam-se, ninguem mais sabe delles, tão 

esquecidos estão... (p. 29-30). 

Em entrevista com Tata Ananguê, líder religioso da Nzo 

Ngola Djanga50Ndia Matamba, nosso campo de pesquisa, nos 

foi dito algo sobre as cantigas rituais utilizados em seu terreiro 

que confronta um dos aspectos dessa “degradação”: 

                                                           
49 Os caboclos não são Orixás, mas espíritos encantados, originários das 

religiões indígenas, sem relação com a África. 
50 O nome Ngola Djanga é uma homenagem ao grande chefe angolano 

Nganga Zumba (tio de Zumbi dos Palmares) que junto com seus pares 

fundou na Serra da Barriga, na divisa entre os estados de Pernambuco e 

Alagoas, uma Angola de Além Mar,  com o nome de NGOLA DJANGA. A 

família NGOLA DJANGA que tem sua origem em Tatetu Biolê de Nkosi, que 

embora iniciado por Mam’etu Nanga Kovi, tomou “obrigação” com a 

saudosa Mãe Riso de Nilópolis (Kedenguambe), filha da também saudosa 

Idalice do Kuruzu (Kecicô). 
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Muitos me criticam porque canto candomblé 

também em português. Eu queria era saber qual o 

problema nisso. É... [Pausa] como eu cantaria 

candomblé Angola somente em kimbundu? As 

pessoas ficam com esse negócio de “pureza”, isso 

não existe. E se existe, que define, a língua? E se eu 

disser para os críticos de plantão que em Angola, 

antes da diáspora, do sequestro, né? Antes, lá, a 

gente já se falava em português. Então como não 

vamos cantar candomblé em português? Claro que 

vamos. Nossa língua brasileira é formada pelo 

português, pelo kimbundu e o tupi-guarani51.  

É curiosa a reinvindicação de Tata Ananguê, pois se 

relaciona aos estudos de Harris (2010): 

Em 1435, os portugueses alcançaram o Senegal e, 

em 1483, o Congo. A partir de 1441, houveram 

deportações de africanos para Lisboa, marcando 

assim o prelúdio da imigração forçada de africanos, 

ou seja, do tráfico negreiro que continuaria até a 

época moderna. De fato, avalia-se que entre os anos 

de 1450 e 1500, Portugal exportou entre setecentos e 

novecentos escravos por ano (p.135-136). 

A presença de portugueses em território Bantu, desde o 

século XV, nos mostra que o processo de colonização desses 

povos é anterior a vinda ao Brasil, o que acaba referendando as 

alegações do sacerdote da Baixada Fluminense. 

 

                                                           
51 Transcrição da entrevista concedida em 20 de maio de 2017. 
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Invisível como os Deuses, visível como a máscara: a lei 

10.639/03 e o ensino de arte 

 

Museu etnológico de Berlim (Ethnologisches Museum) 

 

Foto: Marcos Serra 

 

Tata Ananguê, em entrevista, nos fala sobre os Mukange: 

O uso do mukange ou da mikange é aplicado em três 

momentos: um deles é na ancestralidade, né? Na 

parte do kimbarotoco ou ntambi, que seria o sirrum 

ou axexê do ‘outro lado’ [nações Jeje e Ketu, 

respectivamente]. Isso no grupo bantu, né? Na nação 

bantu. Porque o bantu ele... algumas “tribos”, não 

são todas, que usam mukange e é feito o mukange, 

para o Nkisi ou Mukisi, depende se estiver falando 

kimbundu ou kikongo [...] 
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Aquele negócio do candomblé Congo-Angola que o 

pessoal fala muito, só que é o kikongo, a língua é o 

kikongo. Angola absorveu o candomblé do Congo, a 

gente sabe disso, né? 

É feito para [mukange]... As tribos que saem com o 

mukange – quando eu digo “saem”, eu me refiro ao 

Nkisi ou Mukisi, né? Como já falei – elas... para 

aquela pessoa, para aquele iniciado, é feita outra 

máscara que é mortuária que é usada quando a 

pessoa... [gesto com as mãos voltadas para o chão] 

Existe um ritual específico para a criação do 

Mukange... tudo tem ritual específico nas nossas 

nações. São feitas por mim e são sacralizadas, 

entendeu? Não é fazer uma máscara, comprar ali e 

colocar na pessoa. Ainda tem um detalhe mais 

importante ainda: existe o antes e o depois no uso 

dessas máscaras. Você não pode colocar essas 

máscaras com a pessoa “acordada” [fora do transe]. 

E antes que a pessoa “acorde” você tem que retirar52. 

  

                                                           
52 Transcrição da entrevista realizada com Tata Ananguê em 30 de março de 

2016. 
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Ndandalunda 

 

Foto: Marcos Serra 

 

No terreiro de Tata Ananguê, o uso de Mukange é algo 

comum. Desconhecemos outros terreiros que utilizem este 

artefato sagrado em seus cultos, isso nos chamou a atenção. Na 

imagem que utilizamos, a menina Idilana Marina de 15 anos, 

agora como Ndandalunda, dança pelo barracão. 

As máscaras sempre foram fontes de inspiração da arte 

africana. Para alguns povos africanos, a máscara representava 

um disfarce místico, com o qual poderiam absorver forças 

mágicas dos espíritos, e, assim, utilizá-las na cura dos doentes, 

bem como em rituais fúnebres, cerimônias de casamentos, 

nascimentos e iniciações. Boa parte dos povos africanos 

elaboram objetos de arte utilizando diversos elementos da 

natureza. Os temas retratados remetem ao cotidiano, a religião e 

aos aspectos naturais de cada região. Esculpem e pintam mitos, 
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animais da floresta, cenas das tradições, personagens do 

cotidiano. Em visita a Berlim, em agosto de 2016, podemos 

constatar que centenas de milhares de obras de arte foram 

retiradas de diversos países africanos e expostas, desde 1829, 

em território europeu.  

Temos a nítida impressão que a arte tradicional africana, 

ainda hoje, é sustentada pela ganância e usura dos colonizadores 

que, após saquear ou adquiri-las a preços irrisórios, revendem 

em lojas tradicionais e/ou virtuais, peças exclusivas adquiridas 

diretamente de sacerdotes (artesãos) que são descendentes 

diretos dos ancestrais.  

 

"L´art nègre? Connais pas! 53" 

 

A frase acima, atribuída a Picasso, rende muitas críticas. 

De certo, negar a influência da arte africana em sua invenção, o 

cubismo, foi insensato. O artista espanhol visitou, na primavera 

de 1907, o Museu Etnográfico do Trocadéro, atual Musée de 

l'Homme (Museus do Homem) em Paris, famoso por sua 

coleção da chamada “arte tribal”. As obras em exposição 

causaram forte impressão no artista, especialmente as máscaras, 

que fizeram com que ele as retratasse em suas pinturas.  

Em 1917, com Les Demoiselles d’Avignon, Picasso, junto 

com Georges Braque, elaboram a estética cubista, onde sua 

fundamentação teórica parte da “destruição” da harmonia 

clássica das figuras e da fragmentação da realidade. Ocorre que, 

após descobrir a arte africana e compreender que o artista 

                                                           
53 “Arte negra? Não conheço! ” Pablo Picasso. 
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africano não trabalha de acordo com tendências e movimentos 

estéticos, Picasso a reproduz em sua obra de arte. 

Detalhe de Les Demoiselles d’Avignon 

 

Imagem da web 

Les Demoiselles D'avignon. 

 

Imagem da web 

Para o africano, a arte é funcional e expressa sua 

sensibilidade. Nas máscaras, assim como nas esculturas, a 

presença da figura humana identifica valores étnicos, morais e 

religiosos. A escultura, por exemplo, foi uma arte muito 
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utilizada pelos artistas, usando-se ouro, bronze, marfim e 

madeira como matéria prima.  

 

Escultura em madeira: Nkisi (peças datadas do séc. XVII. 

Berlin, agosto de 2016). 

 

Foto: Marcos Serra 
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Representando um disfarce para a incorporação dos 

espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas, as 

máscaras têm um significado místico e importante na arte 

africana sendo usadas nos rituais e funerais. As máscaras são 

confeccionadas em barro, marfim, metais, mas o material mais 

utilizado é a madeira. Para estabelecer a purificação e a ligação 

com a entidade sagrada, são modeladas em segredo.  

O conhecimento científico, eurocêntrico, ao qual nos 

fundamentamos no ensino de artes e demais disciplinas no 

currículo escolar, nega as culturas das comunidades tradicionais 

de matrizes africanas, o que beneficia diretamente a ideologia 

racista, que sempre postulou à Europa o título de berço da 

civilização mundial, dificultando, ainda mais, o cumprimento do 

artigo 26-A da LDB54, modificado pela Lei 10.639/03, que 

estabelece o ensino de cultura e história africana, afro-brasileira 

e indígena na educação básica. Ainda assim, o mínimo que se 

tem de conhecimento difundido, da cosmovisão e cosmogonia 

                                                           
54 Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 

cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela Lei 

nº 11.645, de 2008). 

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 

brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 
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africanas, se refere aos yorubá, aos nagôs. Às matrizes culturais 

Bantu, restam o alijamento e a exclusão dos fazeres e saberes 

milenares. Ainda que tenhamos em nossa língua portuguesa, 

falada no Brasil, uma enxurrada de palavras etimologicamente 

Bantu, ainda assim a invisibilidade dessas culturas insiste em 

prevalecer. 

Acreditamos nos processos educativos das religiões de 

matriz africana, porque sabemos que a educação se processa 

além dos muros da escola, pois “o que é aprendidoensinado, nas 

tantas redes de conhecimentos e significações em que vivemos, 

entra em todos os contextos, porque está encarnado em nós” 

(ALVES, 2008). Sendo assim, optamos pensar os terreiros de 

candomblé a partir do conceito de redes educativas, e suas 

práticas cotidianas enquanto tecituras de conhecimentos 

mantidos pela tradição através da oralidade. Por isso que, 

quando afirmamos que “aprendemos com as crianças dos 

terreiros”, não se trata de uma figura de pensamento, 

aprendemos e muito. Aprendemos, ensinamos e tornamos a 

aprender. Foi assim que o menino Yago nos ensinou durante a 

entrevista. Com um simples titubear de palavras, foi possível 

aprender e refletir sobre a imensidão de significados que seu 

terreiro de candomblé o ensina.  
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 “PORTÃO DE FERRO, CADEADO DE MADEIRA”: 

ANÁLISE DE PONTOS CANTADOS SOBRE O POVO DA 

KALUNGA NA AULA DE GEOGRAFIA. 

 

Bárbara Maria Freitas da Silva 

 
“Todos eles mensageiros do nosso pai 

Omolu, 
pois então hoje na gira vamos saravá Exu.” 

 

 

Introdução 

 

Bassey (2015) expõe que o continente africano foi e ainda 

é um espaço utilizado para a exploração dos seus recursos, 

sejam humanos ou físicos, este saque no continente refletiu 

diretamente em perda de vidas, separação de indivíduos, 

modificação de espaços, etc.  

Direcionando este tema para o Brasil, Ribeiro (1996), 

Ramos (1940,1942,1946) e Rodrigues (1939,1946) refazem o 

trajeto dos principais grupos que foram retirados do continente 

africano, a partir do tráfico de pessoas durante o período 

denominado como escravocrata brasileiro, os negros do Brasil 

foram trazidos principalmente da costa ocidental africana. 

Distinguindo-se quanto aos tipos culturais em três grandes 

grupos: 

O primeiro das culturas sudanesas, é representado 

principalmente pelos grupos yoruba-chamados nagô-

, pelos Dahomey designados geralmente como gegê 
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– e pelos Fanti-Ashanti conhecidos como mircas – 

além de representantes de grupos menores do 

Gâmbia, Serra Leoa, Costa da Malagueta e Costa do 

Marfim. O segundo grupo trouxe ao Brasil culturas 

africanas islamizadas, principalmente os Peuhl,os 

Mandinga e os Haussa, do norte da Nigéria, 

identificados na Bahia como negros male e no Rio 

de janeiro como negros alufã. O terceiro grupo 

cultural africano era integrado por tribos Bantu do 

grupo congo-angolês, provenientes da área hoje 

compreendida pela Angola e a “contra costa” que 

corresponde ao atual território de Moçambique 

(RIBEIRO, 1996, p.113-114). 

 

Os “Brasis” de Ribeiro (1996) são trabalhados na 

disciplina de Geografia para que ocorra a discussão sobre a 

constituição do povo brasileiro e as características que estes 

indivíduos possuem. Sendo retratada as principais características 

que integram estes indivíduos em sua constituição identitaria 

brasileira.   

No caso  desta pesquisa o referencial foi voltado para a 

matriz africana, denominada por Ribeiro (1996) como “Brasil 

Criolo”, criolo atualmente é um termo que caiu em desuso, 

devido a origem da palavra que é pejorativa e de cunho racista, 

sendo assim utilizado durante as aulas de Geografia o termo 

“afro”e explicado o motivo pelo qual a palavra foi readequada, 

esta parte do Brasil  possui elementos lingüísticos, alimentares, 

culturais, religiosos distintos da cultura  denominada como 

colonizadora (européia), que foram sendo mesclados ao longo 

dos séculos no país, porém de uma forma periférica,  sendo 

assim um tema importante a ser debatido em aula.  
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Caracterização da área de estudo 

 

O município de Jataí – GO (Mapa 1) está localizada no 

sudoeste de Goiás, apresentando índices de crescimento 

econômico devido à cultura de grãos, fazendo com que ocorra 

um fluxo continuo de migrantes na cidade, além disto, devesse 

ressaltar que a região recebe destaque por possuir três grandes 

instituições públicas de ensino.  

Sendo a Universidade Federal de Goiás (UFG) o Instituto 

Federal de Goiás (IFG) e a Universidade Estadual de Goiás 

(UEG), sendo o ultimo local onde há o cursinho pré-vestibular 

social,  ambiente que proporcionou a elaboração da pesquisa 

deste trabalho. 

Na cidade de Jataí – GO no ano de 2017 houve uma 

exposição sobre religiões afro-brasileiras  no Museu histórico 

Francisco Osório de Campos, denominada “Terreiros de Fé”. 

Onde sacerdotes, estudiosos, religiosos, entre outros, trouxeram 

questões sobre como são desenvolvidas suas atividades na 

cidade e a necessidade da visibilidade da temática para a 

sociedade jataíense,que até então  inédita.  
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Mapa 1 – Localização do município de Jataí – GO 

Organização: SILVA, B.M.F, 2017. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Segundo Vargem e Malomalo (2015) para entender o 

contexto atual dos negros no Brasil e mundo, é necessário 

compreender o histórico de contato que ocorreu entre europeus e 

africanos no século XV.  

O império e a igreja colonial são duas instituições 

européias que desempenharam um papel importante 

na fabricação da ideologia que moldaram as ações 

dos portugueses, britânicos, franceses, holandeses e 

espanhóis nos seus contatos com os africanos nesse 
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período histórico.(VARGEM;MALOMALO, 2015, 

p.110) 

Vargem e Malomalo (2015) destacam que o contato da 

África pré-colonial gerou três resultados: escravidão, tráfico 

negreiro e racismo. Ao contrário da colonização das Américas, 

na África muitos colonizadores viram um grande reservatório de 

recursos minerais, naturais, e de mão de obra barata que 

satisfaziam seus negócios com o continente europeu e 

americano, criando-se o que foi denominado de “comércio 

triangular”.  

Entre estes elementos há o período da escravidão no 

Brasil, que segundo Vargem e Malomalo (2015) deve ser 

discutida de forma clara, por ocorrer uma confusão entre o papel  

dos colonizadores europeus e o homem comum africano na 

prática escravizadora. “Para nós, os europeus continuam sendo 

os principais agentes da articulação da economia escravista.” 

(Vargem e Malomalo, 2015,p.111).  

Segundo Souza (2017) as discussões sobre a questão 

étnico-racial no âmbito escolar traz um importante debate sobre 

as políticas educacionais que abordam está temática, como a lei 

10.639/03, que obriga o ensino de história da África e cultura 

afro-brasileira no ensino, mas que não deve se restringir a 

disciplina de História e sim ser trabalhada em outras disciplinas 

como a Geografia.  

Abordando desta forma o que seria essencial para Callai 

(2001, p.58) “A geografia que o aluno estuda deve permitir que 

ele se perceba como participante do espaço em que 

estuda.”,direcionando para o tema afro-brasileiro, mesmo com a 

obrigatoriedade do ensino a partir da lei 10.639/03 infelizmente 

os alunos apresentam dificuldades em associar os povos nativos 

africanos com a identidade brasileira, além de questões mais 

complexas como ausência dos conceitos básicos de cartografia, 
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localização do continente Africano, e identificar/classificar o 

continente como país, reforçando mais uma vez que, o ensino 

sobre a África deve ser discutido na disciplina de Geografia.  

O ensino sobre identidade afro-brasileira é uma 

constelação de elementos, que seguem uma sequência lógica e 

histórica para que desta forma, este tema seja debatido de forma 

adequada no ensino de Geografia.  

 

Metodologia e discussão 

 

O curso de Geografia – Regional Jataí até o ano de 2017 

não contempla em seu PPC (projeto político pedagógico) uma 

disciplina especifica voltada para estudos sobre identidade afro-

brasileira, sendo assim, todo o conhecimento que o licenciado 

em Geografia terá só é disponibilizado em disciplinas de outros 

cursos ou formações paralelas ao curso supracitado. Buscar está 

formação sobre a temática afro-brasileira é essencial, já que é 

um tema indissociável aos estudos identitários nacionais e 

consequentemente a disciplina de Geografia.  

Os estudos sobre espiritualidade afro-brasileira não são 

recentes, porém, o debate dentro de sala de aula, sim, 

principalmente devido a questões culturais envolvendo a 

doutrina cristã, em um estado laico como o brasileiro, o direito a 

crença não é respeitado, quando noticias sobre ataques a centros 

de candomblé e umbanda são noticiados. Quando crianças 

sofrem bulliyng na escola, ou são impedidas de utilizarem 

vestimentas especificas de sua crença na rua, com temor em 

receber ataques. 

Tratar sobre as religiões afro-brasileiras direcionam para 

temas como racismo e marginalização destes indivíduos. Que 

segundo Souza (2017) a diversidade étnico-racial é mal 

discutida ou não discutida na disciplina de Geografia. Essa 
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ausência de discussão é justificada pelo escasso material 

disponível para trabalhar estes temas. A religião afro-brasileira 

em si, pode ser vivenciada por pessoas de todos os tons de pele, 

porém a maioria é negra ou com ascendência negra, e estas sim 

sofrem as consequências do racismo estrutural brasileiro.  

As religiões com base no panteão Ioruba, desde o inicio 

utilizaram forçadamente do sincretismo religioso que seria a 

associação dos orixás com santos do catolicismo para 

sobreviver. Ou seja, a proteção da sua cultura e de seus orixás. 

A opressão sofrida fez com que alguns destes indivíduos fossem 

obrigados a abdicar de sua religião em detrimento do 

cristianismo, como ocorreu com outros povos (judeus, 

mulçumanos, hindus, xintoístas) pelo mundo. 

Hoje o sincretismo é observado na Umbanda (Brasil), 

Candomblé (Brasil) e Santeria (Colômbia, Cuba, Venezuela, e 

outros países da América latina ), porém é necessário esclarecer 

que os panteões, ioruba, voodoo, entre outros de matriz africana, 

tem características especificas, crenças, credos e nomenclaturas. 

Atualmente há uma movimentação entre estudiosos, sacerdotes 

e praticantes do Candomblé em separarem ou diminuírem o 

sincretismo que tem uma base histórico-estrutural de opressão.  

Com isto é necessário apresentar a turma do pré-vestibular 

– UEG – Jataí (2017) que é composta por alunos de faixa etária 

diversa, sujeitos que contribuíram com esta pesquisa. Por mais 

que o cursinho tenha o objetivo de ingressar no ensino superior, 

discutir cidadania com estes alunos vai além do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio). Já que a África e temas que 

contemplem a negritude, também se configuram como uma das 

competências exigidas na matriz de referência, que seria  

interpretar geograficamente fontes documentais sobre aspectos 

da cultura brasileira. Associando sobre manifestações sociais e 

representações da diversidade. 
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Desta forma, trabalhar conceitos das categorias de análise 

da Geografia faz parte da proposta do cursinho, fortalecendo os 

conceitos que englobam a ciência geográfica e a possível 

abordagem de temas que aparentemente são distintos, porém, ao 

serem analisados são complementares ou indissociáveis.  

 

Gráfico 1 – Perfil dos alunos 

 
 

FONTE: SILVA, Bárbara Maria Freitas, 2017. 

 

 

Houve a utilização do Power point, quadro branco, vídeos 

e pontos (e suas interpretações) como ferramentas 

metodológicas para a realização do debate sobre as religiões 

afro-brasileiras.  

Antes de iniciar a discussão foi perguntado se os alunos 

tinham tido aula de “Ensino Religioso” (Lei Federal 9.475/97) 

durante sua trajetória escolar. A Lei 9.475/97 regulariza as 

medidas cabíveis no ensino religioso no Brasil. O que trouxe 
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questionamentos de como este ensino seria ministrado em sala 

de aula e as quais grupos ele de fato beneficiaria. As diferenças 

são trabalhadas? Ou só é repassada uma visão cristã de 

religiosidade?  

 

Gráfico 2 – No seu período escolar você teve a disciplina de 

Ensino Religioso? 

 
FONTE: SILVA, Bárbara Maria Freitas da, 2017. 

 

A maioria dos alunos pesquisados afirmou positivamente 

que sim, tiveram a disciplina de Ensino Religioso ofertada no 

seu período Escolar, a pergunta 2 foi sobre se estes indivíduos 

conversando a respeito de religião no dia-a-dia, a pergunta 3 

trará a problematizarão e complementação da pergunta 1 e 2 

sobre como esse ensino é desenvolvido nas escolas. 
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Gráfico 3 – Você conversa sobre religião no dia-a-dia? 

 
FONTE: SILVA, Bárbara Maria Freitas, 2017. 

 

 

A pergunta 3 “Você conhece as religiões afro-brasileiras”, 

trouxe uma questão que já havia sido apresentada por Ranquetat 

Junior (2007) envolvendo as aulas de Ensino Religioso 

ministradas nas escolas, onde esta disciplina era cursada com 

características de catequese ou evangélicas. Os alunos 

majoritariamente responderam que “não”. Não conhecem e nem 

tiveram acesso as religiões afro-brasileiras na disciplina sobre 

Ensino Religioso. Apenas um aluno expôs que sim, ele tinha 

tido contato no Ensino Religioso com as religiões afro-

brasileiras, na sala também havia alunos que eram ou 

participavam de cultos afros, porém não tiveram sua religião 

contemplada nas aulas de ensino religioso. 

Desta forma fica o questionamento, a quem serve ou qual 

função tem a aula de Ensino Religioso? Se este ensino não for 

para contemplar as inúmeras religiões e desta forma trabalhar a 
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tolerância, respeito, equidade, diferenças, etc entre os alunos na 

perspectiva de formar cidadãos que convivam com o diferente 

no dia-a-dia de maneira responsável e respeitosa. Tornando a 

prática da cidadania possível entre todos os indivíduos dos mais 

variados credos, estes que historicamente passaram (e passam) 

por um processo de opressão advinda de indivíduos que tem 

religião, como divulgado e comprovado pela mídia brasileira e 

por estudiosos da área como por exemplo a secretaria de 

promoção da igualdade racial da Baía, que afirma que todos os 

casos de intolerância, agressão e depredação a locais religiosos, 

foram referentes as religiões afro-brasileiras 

Segundo o site GELEDES em 2015, treze terreiros de 

candomblé foram queimados em Brasília e neste mesmo ano 

uma menina de 11 anos foi apedrejada nas ruas do Rio de 

Janeiro. Já em 2017  o site Carta Capital relatou que no estado 

do Rio de Janeiro houve 79 ataques a templos e religiosos de 

matriz africana e no estado de São Paulo foram registrados 27 

atos de violência. 

A ausência do contato destes alunos com as religiões afro-

brasileiras trazem a toa sobre como a Lei 10.639/03 está sendo 

aplicada no ensino escolar destes alunos, que estavam inseridos 

na escola no período que ela foi aplicada e mesmo assim, 

desconhecem o mínimo de conteúdo sobre a constituição, 

formação, e identidade negra no Brasil. Se as aulas de Ensino 

Religioso não contemplaram a temática sobre religião afro-

brasileira, e as aulas de História? Ou no caso do estudo deste 

trabalho, as aulas de Geografia, por qual motivo não abordaram 

a temática? Fica o questionamento. Já que há a lei 10.639/03 

que obriga a escola a discutir sobre o continente africano e a 

formação afro-brasileira, que segundo Souza (2017) esta 

discussão não pertence apenas a disciplina de História, outras 

disciplinas como Geografia devem abordar a temática.  
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Gráfico 4 – Você conhece as religiões afro-brasileiras? 

 
FONTE: SILVA, Bárbara Maria Freitas da, 2017. 

 

 

Os pontos cantados foram ouvidos e em seguida debatidos 

com os alunos. É chamado de “ponto cantado” a forma no qual é 

saudada o Orixá, Entidade e Guia que assemelha-se a uma 

oração. O primeiro ponto foi “Canto para Oxum (Oro mi maió)” 

do grupo Bantos Iguape(figura1). Este ponto é uma história 

contada do avô de “x”, sendo assim “x’ lembra da sua mãe, das 

histórias que ela contava para ele dormir, mas não eram contos 

de fadas, era a vivência do seu (bisa/tatára)avô. Que viveu no 

período da escravidão brasileira. Os elementos áudio-visuais 

eram ricos em detalhes, no clipe apresentado crianças tinham 

contato com instrumentos utilizados na cerimônia, como o 

atabaque.  

O papel do ponto também é o da memória, (re)vivida 

através da oralidade. Ao contrário do cristianismo que tem 

escritos (bíblia), o panteão Ioruba é contado e retratado através 
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do aprendizado oral. É evidente que há materiais escritos sobre 

como, por exemplo, do autor Rubens Saraceni, mas o guiar 

espiritual desta tradição é voltado pro sujeito e seus orixás na 

oralidade. 

Figura1 – Canto para Oxum (Oro mi maió) – Bantos Iguape. 

 
FONTE: VAGALUME, 2017. 

 

O segundo ponto é sobre o Orixá Iansã. Foi interpretado e 

identificado o conceito de Paisagem e Lugar na Geografia. Os 

alunos identificaram o leão como um animal da África, e que 

mesmo que a Umbanda seja uma religião afro-brasileira, ela traz 

elementos específicos do continente, da região de Savana, o 

Paisagem do local, a figura do rei da selva, imponente, forte e 

ativo, respeitando e servindo aos Orixás citados, demonstra o 

poder do Panteão. 

Foi discutido sobre a saudação “Eparrei/Epahey” e outros 

termos específicos do idioma Ioruba. O clipe utilizado no data 

show apresentava representações da Orixá Iansã, portando 

objetos específicos que referem a orixá, as vestimentas, as cores 
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que a representam e seus elementos naturais como o fogo e o ar. 

Também foi questionado o motivo de haver o som de trovões e a 

associação sincrética do Orixá com santa Bárbara de Nicomédia.   

O sincretismo religioso que ocorreu entre o panteão Iorubá 

e o cristianismo despertou o interesse dos alunos católicos, neste 

momento, a aproximação entre as religiões e a contextualização 

desta aproximação, foi necessária. Segundo Soares (2002) o 

sincretismo afro-católico não influenciou apenas o candomblé e 

a Umbanda, mas no Brasil, o processo ocorreu também entre os 

católicos, que em determinados casos se identificam ou 

reproduzem costumes afros. 

 

 

 

Figura 2 – Iansã orixá da Umbanda – autor: desconhecido. 

 
FONTE: LETRAS., 2017. 
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Foi iniciado os pontos sobre o Orixá Exu, que segundo 

Saraceni (2015) historicamente foi associado a figura do diabo 

(cristão).Causando assim preconceito, medo, pavor, entre outros 

sentimentos e atitudes negativas a respeito deste Orixá.  

A sessão “Os sete minutos sobre o povo de Exu” traz um 

conjunto de pontos cantados que somados tem como resultado o 

número sete, que é o número associado a Exu. Neste momento a 

turma demonstrou euforia, receio, entre outros sentimentos. 

Porém, todos escutaram os pontos e comentaram a respeito dos 

termos específicos, palavras em ioruba, e a polarização no qual 

Exu foi associado erroneamente a partir da visão cristã de bem e 

mal. 

A pergunta durante o debate “O que você acha de Exu?” 

teve respostas diversas, entre “não tenho nada contra.” Ou 

“respeito em primeiro lugar”, “não sei.” e “antigamente eu 

achava que exu era mal, era o diabo, hoje não mais.” 

Foi dissertado o papel de Exu no/para o Panteão Ioruba, 

enquanto Orixá nas religiões umbanda e Candomblé, os 

possíveis motivos da associação errônea com o Diabo (cristão). 

Já que discutir um tema visto pela maioria como “estranho” ou 

“delicado”, mas que necessita ser elucidado. A elaboração desta 

aula teve como objetivo trazer um esclarecimento sobre a 

religiosidade afro-brasileira e como o preconceito e 

marginalização atinge estes indivíduos.  
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Figura 3 – Pontos para Exu (autoria desconhecida) 

 
Fonte: LETRAS, 2017 

 

O slide foi utilizado ao longo da aula entre os pontos. 

Fazendo uma contextualização sobre o tema. Trazendo 

referências, palavras do dia-a-dia, entre outros apontamentos 

que a turma discutiu.  
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Figura 4 – Apresentação em Power Point. 

 
Organização: SILVA, Bárbara Maria Freitas da. 2017. 

 

Figura 5 – Vídeo com depoimentos de lideres religiosos da 

Umbanda. 

 
Fonte: CARTA PLAY (Youtube), 2017. 
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A apresentação em Power point (figura 4) era composta de 

sessões que iniciava no histórico sobre o sincretismo religioso, 

até a questão de intolerância religiosa e a perseguição que estes 

indivíduos sofrem atualmente, foi utilizado noticias 

disponibilizada em sites de fontes confiáveis e vídeos de 

reportagens que estavam na plataforma do Youtube (figura 5), 

que continham depoimentos de lideres religiosos que 

comentavam sobre a perseguição religiosa, as angústias sobre o 

receio de sofrer agressão na rua por indivíduos de outros credos.  

Por fim, houve uma recapitulação da importância de 

debater aquele tema, onde os alunos mais uma vez expuseram 

seus questionamentos sobre os pontos cantados, a cultura em si 

e sobre o protagonista daquele momento na disciplina, o Orixá 

Exu e todo o encanto e mistério que o constitue. 

 

Considerações finais 

 

A profissão-professor possui vários desafios, um deles é a 

constante mudança dos conteúdos em aula. A informação que os 

alunos absorvem através de mídias sociais, televisão, entre 

outros. E como estas temáticas podem ser construídas ou 

reconstruídas em aula. 

Na perspectiva do aprendizado da cultura afro-brasileira, a 

sensibilização ocorre quando os temas envolvendo uma das 

bases que constituiu o Brasil é interpretada respeitando a 

vivência daqueles indivíduos, a história sendo contada por quem 

vive/viveu, não por quem decidiu simplesmente escrever.  

O posicionamento do professor em sala de aula demonstra 

na maioria dos casos de onde ele veio e para onde ele deseja ir. 

É necessário levar em consideração também que há temas que 

são aceitos com mais facilidade do que outros. Porém, a 

resistência do professor ao lecionar estas temáticas proporciona 
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uma riqueza no aprendizado dos alunos. Criando um histórico 

das demandas que são acolhidas ou excluídas em aula e o 

motivo por quais estas são aceitas ou não. Em um período no 

qual a intolerância está evidente nos meios de comunicação, 

debater sobre as distintas culturas é necessário para a construção 

ou reafirmação da cidadania.  Afinal, segundo um grande sábio 

quem não tem respeito pelo “povo da rua” não tem respeito por 

ninguém. Asé. 
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O FALO PELA BOCA DO MUNDO DE EXU  

 

Dejair Dionísio  

 

Introdução 

 

Èṣù (Exu) é membro presente na chamada Confraria dos 

Espertos, sendo que dela fazem parte também os heróis e anti-

heróis tidos como astutos, trapaceiros mas bom amigos de todo 

o mundo. No caso brasileiro, para além da mística religiosa que 

cerca esse Orixá, associações ao Saci Pererê, dialogando com o 

Coiote americano, ao Macaco Chinês, ao Pedro Malasartes 

ibérico, ao Mercúrio greco-romano, ao Anansi africano e ao 

germânico Loki (MARTINS, 2011). Para além das associações, 

importaremos observar a sua manifestação como aquele que é 

poetizado pelo eu-lírico de Abdias do Nascimento no poema 

"Padê de Exu Libertador" (1981) e de Guellwaar Adún em 

"Padêlicença" (2016). A partir de duas lendas vindas de África, 

que falam de esperteza, sobrevivência e de trabalho, nas 

entrelinhas desse olhar maneiro dos dois autores que aqui 

cotejamos, intentamos observar outras formas de narrar 

poeticamente e afrodescentemente, as lacunas observadas pelo 

fazer literário no Brasil, ainda desinteressado pelas coisas que 

são ausentes: a presença literária afrodescendente. Nesse 

sentido, pensar os paradigmas da Lei 10.639/03, já maltratada 

pelo apagamento político desinteressado da diversidade, é o que 

buscaremos também, apontar nessa análise. 
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Figura 1 – Exu –Legba –Eleguá –Bará.  

(PRANDI, 2015, p. 39) 

 

O Padê  

 

Reginaldo Prandi, começa assim o seu diálogo sobre a 

“Mitologia dos Orixás” (2015)  

Um dia, em terras africanas dos povos iorubas, um 

mensageiro chamado Exu andava de aldeia em 

aldeia à procura de solução para terríveis problemas 

que na ocasião afligiam a todos, tanto os homens 

como os orixás. Conta o mito que Exu foi 

aconselhado a ouvir do povo todas as histórias que 

falassem dos dramas vividos pelos seres humanos, 

pelas próprias divindades, assim como por animais e 

outros seres que dividem a Terra com o homem. 
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Histórias que falassem da ventura e do sofrimento, 

das lutas vencidas e perdidas, das glórias alcançadas 

e dos insucessos sofridos, das dificuldades na luta 

pela manutenção da saúde contra os ataques da 

doença e da morte. Todas as narrativas a respeito 

dos fatos do cotidiano, por menos importantes que 

pudessem parecer, tinham que ser devidamente 

consideradas. Exu deveria estar atento também aos 

relatos sobre as providências tomadas e as oferendas 

feitas aos deuses para se chegar a um final feliz em 

cada desafio enfrentado. PRANDI, 2015, p. 17) 

Com esse acervo de narrativas, Exu parte, então, para o 

seu destino, que é o de ser o orixá conhecido como a boca do 

mundo, justamente por reunir em seu arquétipo a qualidade de 

conhecer a história de todas as estórias, de todas as narrativas, 

aquele que diz o que deve ser feito, para quem deve ser feito e 

para quem será servido. Também é o primeiro a ser saudado, 

logo que se levanta, quando se adoece se pede a ele a interseção 

dos demais orixás, ou se serve a ele o primeiro gole, a primeira 

porção de qualquer coisa que se vá comer ou beber. Ainda 

ressaltamos que “Exú ou Legba pode ser encontrado em todos 

os templos, pois é ele quem abre o caminho para os demais 

orixás poderem atuar. Guardião dos templos, das aldeias e casas 

particulares” (DIONÍSIO, 2016, p. 134), ele exerce esse papel, 

nas sociedades de matrizes africanas. 

Por ebó, entende-se que são os presentes dados aos orixás. 

Uma narrativa ouvida por Reginaldo Prandi (2015) fala sobre 

como ele ganha o poder das encruzilhadas/ Afim de melhor 

contextualizarmos e provocarmos a devida discussão sobre os 

fazeres relacionados a esse orixá, traremos para o debate o mito, 

como coletado 
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Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha 

rio, não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu 

vagabundeava pelo mundo sem paradeiro. Então um 

dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à casa de 

Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu se 

distraía, vendo o velho fabricando os seres humanos. 

Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, mas 

ali ficavam pouco, quatro dias, oito dias, e nada 

aprendiam. Traziam oferendas, viam o velho orixá, 

apreciavam sua obra e partiam. Exu ficou na casa de 

Oxalá, dezesseis anos. Exu prestava muita atenção 

na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava as 

mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, 

as mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das 

mulheres. Durante dezesseis anos ali ficou ajudando 

o velho orixá. Exu não perguntava. Exu observava. 

Exu prestava atenção. Exu aprendeu tudo. Um dia 

Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada 

por onde passavam os que vinham à sua casa. Para 

ficar ali e não deixar passar quem não trouxesse uma 

oferenda a Oxalá. Cada vez mais havia mais 

humanos para Oxalá fazer. Oxalá não queria perder 

tempo recolhendo os presentes que todos lhe 

ofereciam. Oxalá nem tinha tempo para as visitas. 

Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar 

Oxalá. Exu coletava os ebós para Oxalá. Exu recebia 

as oferendas e as entregava a Oxalá. Exu fazia bem 

o seu trabalho e Oxalá decidiu recompensá-lo. 

Assim, quem viesse à casa de Oxalá teria que pagar 

também alguma coisa a Exu. [...] Exu trabalhava 

demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. 

Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar, 
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sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém pode 

mais passar pela encruzilhada sem pagar alguma 

coisa a Exu (PRANDI, 2017, p. 41)55. 

A narrativa é pontual. Apresentando a seriedade como Exu 

observou a forma de constituição do ser humano, aprendeu, pelo 

silêncio e não pelo silenciamento, os meandros e os segredos do 

nascimento dos corpos e passou a ser considerado, 

mitologicamente pelo saber ancestral. Em peno diálogo com a 

narrativa colhida por Reginaldo Prandi (2015), abre-se um leque 

de variantes e possíveis compreensões do que os textos aqui 

cotejados, podem nos oferecer em termos de análise.  

Para efeito de apresentação de Abdias do Nascimento, autor do 

poema Padê de Exu libertador que versa sobre essas 

características fundamentais de Exu, dialogaremos com o que o 

professor Kabengele Munanga disserta sobre ele. O autor avalia 

que a obra “é complexa e ampla no espaço-tempo; uma obra 

que, diria, está ainda à espera de seus críticos e avaliadores” e 

que  

 

se Luiz Gama foi o negro libertário de sua época, o 

Professor Abdias é   o negro libertário da nossa 

época, pois ambos encarnam dois tipos de libertação 

complementares do negro, a libertação do regime 

                                                           
55 Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas, William Bascom, 1980, 

pp.101-2. Este mito, com muitas variantes colhidas em terreiros brasileiros, 

ensina uma das mais caras tradições do candomblé, Segundo a qual o 

aprendizado inciático deve ser lento e baseado  na observação, de prefência 

sem que o iniciando faça perguntas. Quem pergunta muito não aprende. 

Também, afirma a ideia de que o número 16 para os iorubas é a perfeição, a 

totalidade, número que se repete frequentemente em mitos e fórmulas rituais. 

(PRANDI, 105, p. 529) 
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escravista caracterizado pela oposição 

mestre/escravizado e a libertação do sistema racista 

no qual a oposição mestre/escravizado foi 

substituída pela oposição branco/negro visando a 

manter o status quo. Da mesma maneira que o Sr. 

W.E.B. Dubois, pai do Pan-africanismo, dizia 

falando dos negros nos Estados unidos que ‘nós 

também somos a América’, o Professor Abdias 

passa também a idéia de que ‘os negros brasileiros 

são também o Brasil’, embora privados de sua plena 

participação no produto social nacional e na política 

do país, daí a justificação de sua luta incessante. 

Mas ele não ficou preso ao seu Brasil, pois o 

sentimento da solidariedade que é uma das palavras-

chaves da identidade o obrigou a participar de todos 

os movimentos libertários das diásporas africanas 

nas Américas e de todos os movimentos de idéias 

que desembocaram nas independências africanas: o 

Pan-africanismo e a Negritude (MUNANGA, 2004, 

entrevista). 

Com a declaração feita por Kabengele Munanga (2004), 

evidenciada está a necessidade de compreender a obra de Abdias 

de Nascimento. Autor inconteste e pensador importante do 

cenário brasileiro no século XX, além disso, exerceu o cargo de 

senador da República, o que lhe granjeou inúmeras 

oportunidades e possibilidades de, através da lei, promover a 

discussão da situação do negro e do tema sobre o negro em sua 

pauta política, problematizando a ideia da época, de o Brasil ser 

um país cordial. Nada cordial, segundo as palavras do próprio 

Abdias. Frantz Fanon asseverava que a consciência negra não se 

oferecia como uma carência, pois ela é essa própria carência. 

Rumo à Revolução Africana, texto de Fanon que foi largamente 
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utilizado por Abdias do Nascimento no seu texto A 

bastardização da Cultura Afro-brasileira (2016), interessa 

observar o que diz o pensador africano sobre que  

a verdade é que o rigor do sistema torna supérflua a 

afirmação diária de uma superioridade. A 

necessidade de apelar para vários graus de apoio e 

aprovação, para a cooperação dos nativos, modificou 

as relações numa direção menos crua, mais sutil, 

mais ‘cultivada’. Não é raro, de fato, ver nesta etapa 

uma ideologia ‘democrática e humana’. O 

empreendimento comercial da escravidão, da 

destruição cultural, progressivamente dá caminha à 

mistificação verbal (FANON, apud NASCIMENTO, 

2016, p. 149). 

O autor dialoga com o equívoco de alguns autores, 

mistificarem o conceito de que Exu, está inserido de forma 

‘tranquila’ no pensamento social brasileiro, da mesma forma 

que ainda persiste a tese de igualdade racial, igualdade étnica, 

igualdade pelo moneramento. Assim, supor que os cultos 

religiosos afro-brasileiros estão efetivamente contemplados e 

tem alcançado níveis afirmativos de grande expansão, apesar das 

perseguições históricas que assistimos, reflete diretamente na 

maneira como o culto aos orixás será praticado, bem como a 

maneira com que as questões de empoderamento religioso de 

matrizes africanas, supostamente ocorrem.  

Recorremos ao poema de Nascimento pela sua 

importância poética, pelo que expõe seu eu-lírico e pela história 

na qual está inserido o autor, no sentido da defesa dos direitos 

civis, bem como da necessidade de compreender melhor o seu 

papel humanizador e civilizatório. A discussão ainda, para 

melhor compreensão, precisa passar por “uma ruptura 
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revolucionária do processo que tem tradicionalmente envolvido 

e condicionado as religiões afro-brasileiras”, bem como a 

suposta “valorização das religiões afro-brasileiras em eventos 

sociais” que incluem, também, a “valorização dos negros 

brasileiros no amplo contexto da sociedade brasileira” 

(NASCIMENTO, 2016, pp. 149-150). 

O poema de Nascimento, bem como a profundidade dos 

seus versos nos permitirão compreender melhor a 

problematização levantada pelo eu-lírico 

 

Ó Exu 

ao bruxoleio das velas 

vejo-te comer a própria 

mãe 

vertendo o sangue negro 

que a teu sangue branco  

enegrece 

ao sangue vermelho 

aquece 

nas veias humanas 

no corrimento menstrual 

à encruzilhada dos 

teus três sangues 

deposito este ebó 

preparado para ti 

Tu me ofereces? 

não recuso provar do teu 

mel 

cheirando meia-noite de  

marafo forte 

sangue branco 

espumante  

das delgadas palmeiras 

bebo em teu alguidar de 

prata 

onde ainda frescos bóiam 

o sêmen a saliva a seiva 

sobre o negro sangue que 

circula 

no âmago do ferro 

e explode em ilu azul 

Ó Exu-Yangui 

príncipe do universo e  

último a nascer 

receba estas aves e  

os bichos de patas que 

trouxe para satisfazer  

tua voracidade ritual 

fume destes charutos 

vindos da africana Bahia 

esta flauta de Pixinguinha 
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é para que possas chorar 

chorinhos aos nossos 

ancestrais 

espero que estas 

oferendas  

agradem teu coração e  

alegrem teu paladar 

um coração alegre é 

um estômago satisfeito e 

no contentamento de 

ambos 

está a melhor 

predisposição  

para o cumprimento das  

leis da retribuição 

asseguradoras da 

harmonia cósmica 

Invocando estas leis  

imploro-te Exu 

plantares na minha boca 

o teu axé verbal 

restituindo-me a língua 

que era minha  

e ma roubaram 

sopre Exu teu hálito 

no fundo da minha 

garganta 

lá onde brota o  

botão da voz para 

que o botão desabroche 

se abrindo na flor do 

meu falar antigo 

por tua força devolvido 

monta-me no axé das 

palavras 

prenhas do teu 

fundamento dinâmico 

e cavalgarei o infinito 

sobrenatural do orum 

percorrerei as distâncias 

do nosso aiyê feito de 

terra incerta e perigosa 

Fecha o meu corpo aos 

perigos 

transporta-me nas asas 

da  

tua mobilidade expansiva 

cresça-me à tua linhagem 

de ironia preventiva 

à minha indomável 

paixão 

amadureça-me à tua  

desabusada linguagem 

escandalizemos os 

puritanos 

desmascaremos os 

hipócritas 

filhos da puta 

assim à catarse das  

impurezas culturais 

exorcizaremos a 

domesticação 

do gesto e outras 
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impostas a nosso povo 

negro 

Teu punho sou 

Exu-Pelintra 

quando desdenhando a 

polícia 

defendes os indefesos 

vítimas dos crimes do 

esquadrão da morte  

punhal traiçoeiro da  

mão branca 

somos assassinados 

porque nos julgam órfãos 

desrespeitam nossa 

humanidade 

ignorando que somos  

os homens negros 

as mulheres negras 

orgulhosos filhos e filhas 

do 

Senhor do Orum 

Olorum 

Pai nosso e teu 

Exu  

de quem és o fruto alado 

da comunicação e da 

mensagem 

Ó Exu 

uno e onipresente 

em todos nós 

na tua carne retalhada 

espalhada por este mundo 

e o outro 

faça chegar ao Pai a 

notícia da nossa devoção 

o retrato de nossas mãos 

calosas 

vazias da justa 

retribuição 

transbordantes de 

lágrimas 

diga ao Pai que nunca 

no trabalho descansamos 

esse contínuo fazer  

de proibido lazer 

encheu o cofre dos 

exploradores 

à mais valia do nosso 

suor 

recebemos nossa 

menos valia humana 

na sociedade deles 

nossos estômagos roncam 

de 

fome e revolta nas 

cozinhas alheias 

nas prisões 

nos prostíbulos 

exiba ao Pai 

nossos corações 

feridos de angústia 

nossas costas chicoteadas 

ontem 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

310 
 

no pelourinho da 

escravidão 

hoje  

no pelourinho da 

discriminação 

Exu  

tu que és o senhor dos  

caminhos da libertação 

do teu povo 

sabes daqueles que 

empunharam 

teus ferros em brasa 

contra a injustiça e a 

opressão 

Zumbi Luiza Mahin Luiz 

Gama 

Cosme Isidoro João 

Cândido 

sabes que em cada 

coração de negro 

há um quilombo pulsando 

em cada barraco 

outro palmares crepita 

os fogos de Xangô 

iluminando nossa luta 

atual e passada 

Ofereço-te Exu 

o ebó das minhas 

palavras 

neste padê que te 

consagra 

não eu 

porém os meus e teus 

irmãos e irmãs em 

Olorum 

nosso Pai 

que está  

no Orum 

Laroiê! 

Búfalo, 2 de fevereiro de 

1981.  
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Observamos que os primeiros versos na primeira estrofe, 

são dedicados a homenagear algo que é tido com um dos 

maiores tabus dentro da prática do candomblé, ligado a 

menstruação feminina. No contexto feminino, equivocado por 

vezes no mundo ocidental, a menstruação, neste caso, é vista 

como algo fundamental e possuidor de muito axé, a energia 

cósmica relacionada as trocas que ocorrem entre os orixás e os 

seres humanos. No nosso perceber, concordamos com Marcel 

Mauss (2003) que "os fenômenos religiosos provaram ser uma 

importante fonte da sua pesquisa. Anteriormente em um ensaio 

em conjunto com Henri Hubert (1898), Mauss interpretou os 

sacrifícios religiosos como um contrato com o divino. Todavia, 

o temor religioso por si só não cimentaria todas as relações 

humanas que resultam na sociedade. O ensaio sobre o dom 

completou seu raciocínio. Moralmente a troca seria “uma das 

rochas humanas sobre as quais estão erigidas nossas 

sociedades”. A dependência em relação à sociedade impõe a 

conformidade ao indivíduo nessas relações de troca de dádivas. 

O respeito alcançado pelo doador e a obrigação devida pelo 

donatário são consequências dessas trocas que criam vínculos 

que sustentam a sociedade junta. A análise de Mauss extrapolou 

a troca de presentes então analisada sob aspecto jurídico -

contrato, religioso-sacrifício ou econômico. A soma dessas 

obrigações e trocas em um sistema de prestações totais manteria 

a sociedade unida como um conjunto de relações. Nesse 

aspecto, um livre mercado regulado somente pelas leis de oferta 

e procura e o contrato seria tão utópico quanto uma sociedade 

altruísta compartilhando abnegadamente bens, serviços e 

recursos. A reprovação social por não entrar no jogo do sistema 

de préstimos alienaria o indivíduo. A realidade social é formada 

por interesses privados e por preocupação pelos outros, por 

escolhas e por obrigações" (MAUSS, 2003). 
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Nos parece então que reforçam a construção do poema, no 

que tange a afirmar que o fazer religioso e as oferendas buscam 

o diálogo com outros personagens da história dos 

afrodescendentes, como Pixinguinha, Zumbi, Luiza Mahin, Luiz 

Gama, Cosme Isidoro e João Cândido. 

O pedido para que Exu-Pelintra, o senhor da noite nos 

terreiros de macumba brasileiros, mestre do congá e do catimbó, 

que passeia e navega nas águas dos mares ao longo das baías 

encantadas das cidades nordestinas e do sudeste do país, bem 

como pelas encruzilhadas encantadas e que simbolizam 

exatamente esse entrecruzar de acontecimentos, recuperando os 

afro-rizomas que 

É um modelo genealógico da epistemologia de 

Deleuze e Guatari (1995). Adaptado da botânica em 

que os brotos de determinadas plantas podem tornar-

se em qualquer ponto talo, ramo ou raiz, com 

autonomia em relação a sua localização árboréa, 

empresta sua forma fluida e descentrada ao sistema 

epistemológico em que não há proposições que se 

sobrepõem, nem dicotomias fechadas. Para Deleuze 

e Guattari, a estrutura do conhecimento não deriva, 

por meios lógicos, de um conjunto de premissas, 

mas sim se elabora simultaneamente a partir de 

todos os pontos em paralaxe. Mas, a estrutura 

rizomática não é necessariamente volátil ou instável, 

mantém linhas de relação entre conceitos que 

dialogam. Exige, porém, que qualquer modelo de 

ordem possa ser modificado: a organização dos 

elementos não segue hierarquias - com uma base ou 

raiz dando origem a múltiplos ramos -, mas, pelo 
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contrário, qualquer elemento pode afetar outro 

(FREITAS, 2013, p. 54). 

Observando a análise e provocação de Henrique Freitas, 

aqui cotejado para dialogar sobre a questão de valores 

entrelaçados com Abdias do Nascimento e as vertentes de Exu, 

observamos como se entrelaçam no poema deste, as 

contribuições rizomáticas que representam Exu, tanto no sentido 

de recuperação literária, quanto no ensejo de divulgação da 

contribuição da cosmogonia dos orixás para a constituição de 

uma realidade de pertencimento efetivamente negro, a partir de 

suas denuncias sócias, a apropriação do candomblé pelas 

culturas não africanas, observados e narrados nos versos de 

“proibido lazer/encheu o cofre dos exploradores/à mais valia do 

nosso suor/recebemos nossa/menos valia humana/na sociedade 

deles/nossos estômagos roncam de/fome e revolta nas cozinhas 

alheias/nas prisões/nos prostíbulos”, que se constituem em 

denúncia pelos maustratos, pela falta de lazer e pela fome que 

historicamente assola a comunidade afro-brasileira” 

(NASCIMENTO, 2017) 

São essas as questões que interessam a Exu, narrado idem 

nas letras de Cidinha da Silva. No texto Cada Tridente em seu 

lugar (2010) Exu aparece personificado de várias maneiras, e a 

autora narra um acontecimento que nos interessa 

Dia desses recebi carta de um leitor colérico, cheia 

de reclamações porque em texto de minha lavra 

utilizei uma imagem de tridente de Netuno como 

recurso ficcional comparativo. Em sua opinião eu 

deveria ter usado o tridente de Exu. Mal sabe o leitor 

que tudo o que se fala sobre Exu está sempre 

amarrado a uma ponta de mistério, ensina Carolina 

Cunha. Ele vive em um tempo mágico. Ele próprio é 
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magico, transforma-se no que quiser e se movimenta 

num constante vai-e-vém. Assim, naturalmente se 

tornou mensageiro. Para bem falar de Exu- não seria 

louca de falar mal- é preciso ser iniciada, saber 

segredos que, como tais, não devem ser revelados. 

Então, caro leitor, sinto-me mais à vontade para 

mexer com o tridente de Netuno (patrimônio cultural 

da humanidade que a mim também pertence) e, 

mineiramente, deixo quieto o tridente de Exu. Arma 

por demais poderosa que funciona por 

eletromagnetismo. Sou maluca de colocar um 

negócio desses na minha cabeça? (SILVA, 2010, 

p.19). 

Compartilhamos do cuidado que Cidinha da Silva tem 

com as forças de Exu, que, também, aparecem evodas em 

momentos do poema de Abdias do Nascimento. Nos versos 

“monta-me no axé das palavras/prenhas do teu fundamento 

dinâmico”, a magia cósmica e a questão de representação 

simbólica de Exu é apresentada. O verbo montar e prenhar, 

substantivam as aqualidades de Exu. Em outro texto, discutimos 

essa representação aludindo que “seu sexo é fabricado em 

madeira, podendo ser visto em dimensões exageradamente 

grandes na estatuetas que o saúdam, bem como em símbolos que 

o mesmo carrega, quando invocado nas cerimônias ritualísticas” 

(DIONÍSIO, 2016, p.131). Assim, a representação estética do 

orixá, abarca essa cosmogonia e o conhecimento de mundo já 

cotejado inicialmente, no seu aprendizado sobre a constituição 

do corpo masculino e feminino. Logo, esse ‘monta-me’ dialoga 

diretamente com o poder da palavra (a boca do mundo) e o 

verbo ‘prenhar’, se aproxima da ideia de conhecimento, da 

necessidade de compreensão e leitura de mundo, bastante 

específicas e necessárias em povos com tradição oral.  
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E invertemos a nossa provocação, com o poema de 

Guellwaar Adún, um jovem escritor/pensador, problematizador, 

carioca prenho de baianidade e quê, numa mágica oferenda ao 

fazer literário afro-brasileiro, compôs o poema Padêlicença 

(2016): 

Abre a cancela 

Cancela ejós, nós 

Oju krê krê 

e outros nós, sóis 

a cruz, Exu rendeu a encruzilhada, 

deu lanterna pra Zumbi 

desafogou calmas 

nadava no asfalto, 

voava pelos mares, 

caminhava nas estrelas 

virgem, o ogó suspirava no céu da boca da noite 

eixo maior 

eixo menor 

eixo das madrugadas 

encruzas, montanhas, quebradas 

há sumo de verdades conflitantes 

assumo, o falo falará antes da fala 

mexo, deixo, fecho todo tempo blue 

a ponta dessa pena é um seixoLalu 

cumeeira de Idolofin –  

falo de muitas línguas 

língua de muitos falos  

Èsú láaróyè  (ADÚN, 2016, pp. 32-33) 

Com a saudação da porta, da ‘cancela’ e da liberdade 

provocada pelos ‘nós’ da vida, na encruzilhada já citada por 

Prandi e Nascimento, Adún nos trás a memória do momento 
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místico do nascimento do mundo, lugar por excelência para se 

perder ou se achar. Lugar em que o herói do Quilombo dos 

Palmares – Zumbi, se encontrou com o divino e representou a 

astúcia de Exu, com seu efeito devastador/dinamizador e 

portando o porrete/ogó, que caminha tanto no ‘asfalto’, voando 

nos ‘mares’ ou caminhando nas ‘estrelas’. Se o eu-lírico nos 

leva para o eixo, é porque podemos nos perder fora dele, daí as 

‘madrugadas’ serem o lugar, por excelência, para que o se 

encontrar aconteça. Afinal, as ‘quebradas’ da periferia são os 

lugares por excelência que a justiça aconteça, nas montanhas ou 

montículos representativos de Exu, nas ‘encruzas’. Dialoga com 

Nascimento, sobre o ‘falo’e a ‘fala’de pois dos ‘dezesseis anos 

de aprendizado’ da recolha oral de Prandi, através do 

‘seixoLalu’ (representação da natureza de Exu), que também se 

verifica no dolência/malemolência do blue. Aqui, convém notar 

que o eu-lírico lança mão das artimanhas de Exu, podendo tanto 

estar dialogando com o ritmo musical norte-americano, tanto 

com a cor azul anil, também associada a Exu, usada nas pinturas 

rituais dos iniciados no candomblé. Para além, a ‘ponta dessa 

pena’ tanto pode ser a pena da caneta que escreve, ou pode estar 

associada ao ekodidé, pena sagrada usada, também, em rituais 

de iniciação. Termina por citar Idolofin, cidade sagrada que 

rememora o local de nascimento de Exu, também associado a 

Olodumare, chamado pelo nome de Olofin. Assim, a cumeeira, 

ponto de equilíbrio de qualquer construção, espaço/encruzilhada 

de Exu no céu, será a amarração lógica do poema, com as 

muitas línguas do conhecimento de Exu, dignificadas pelo poder 

de sua representação estética: o falo. Coisas de Adún...  
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Considerações finais  

A partir da apresentação de Exu e de algumas de suas 

características, bem como de suas qualidades e a sua 

importância no panteão africano, até o diálogo com a literatura e 

os autores/as aqui cotejados, no que tange as relações de poder 

envolvidas e de como a tentativa de apropriação de valores 

ancestrais estão inseridas nessa discussão/compreensão do que 

simboliza esse orixá, esperamos ter contrbuido para aquilo que 

Cidinha da Silva em Ações afirmativas em educação: 

experiências brasileiras (2003) chama de  

Objetivos estratégicos: ‘formular e implementar 

políticas públicas que visem à democratização das 

relações sociais no ambiente de trabalho, 

independentemente do sexo, cor, raça e etnia dos 

atores envolvidos, e junto aos beneficiários e 

beneficiárias da reforma agrária e da agricultura 

familiar, inclusive em comunidades remanescentes 

de quilombos’” (SILVA, 2003, P. 17). 

Pois é pelo quilombismo de Abdias do Nascimento, 

lembrado aqui nas comunidades de remanescentes quilombolas 

de Cidinha da Silva, que o espaço dinamizador de Exu, se 

completa.  Logo, para efeito de interlocução com as origens de 

Exu importante se faz lembrar que 

Ele é o guardião das portas que separam o mundo 

dos humanos do mundo dos espíritos. Presente nos 

cruzamentos das estradas, no centro dos mercados, 

na entrada das cidades, e nas portas das casas, 

costuma ser venerado enquanto protetor e é, no 

continente africano, frequentemente representado 

por um monte de terra endurecida e com dois búzios 
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no lugar dos olhos, costume que pode ser 

evidenciado em regiões da Nigéria e do Benim, 

principalmente (DIONÍSIO, 2016, p. 131). 

E é no monte de terra endurecida, com seus búzios 

estilizados como os olhos das encruzilhadas e o caminho que 

cruza com a morada das formigas, que o orixá primordial, se 

constrói e se dinamiza. 
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O FESTEJO DE SÃO BENEDITO E A SALVA DO 

DIVINO ESPÍRITO SANTO NO TERREIRO DE MINA 

ILÊ AMÃHOUSÚ EM SÃO LUÍS, ESTADO DO 

MARANHÃO 

 

Flávia Rebelo Mochel 

Mariano de Ribamar Lindoso Frazão 

 

O Tambor de Mina é uma religião de matriz africana, 

difundida no Maranhão, em que as entidades espirituais são 

voduns que se manifestam por meio de transe de seus iniciados, 

ao som de instrumentos como abatás (tambores cilíndricos 

tocados na horizontal, sobre cavaletes), agogôs e cabaças. De 

acordo com Ferretti (2002, p. 41): “Vodum  é o termo genérico 

que identifica na África e no Brasil as divindades jejes. Seria o 

equivalente a orixá (divindades iorubas) e inquices (dinvidades 

bantos)”. A origem do Tambor de Mina, segundo o Talabyan 

Euclides Ferreira (2013, p. 105), provém da cidade de Minna no 

Níger e foi trazida para São Luís, no Maranhão, pelos anagonus 

que fundaram a Casa de Nagô Abioton em primeiro de janeiro 

de 1792. Em São Luís, foi também fundada, no início do século 

XIX, a Casa das Minas, que, segundo Ferretti (2009, p. 10) 

provavelmente foi o terreiro de tambor de mina mais antigo 

implantado por negros jejes e ainda hoje chamada de 

Querebentã de Zomadônu, nome de seu vodum protetor. No 

Maranhão, portanto, os terreiros de mina mais tradicionais são a 

Casa das Minas Jeje (Ewê-Fon) procedente do antigo Daomé, 

atual Benim e a Casa de Nagô Abeokutá -Abioton (Yorubá), de 

origem nigeriana. Sobre os termos jeje e nagô, Ferretti (2002, p. 

40) expõe: 
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Os termos jeje e nagô tem origem complexa e muito 

discutida na literatura específica. Jeje é o nome pelo 

qual foram conhecidos, no Brasil, os escravos 

procedentes da atual região do Benim, que falam a 

língua conhecida hoje como ewê-fon. Nagô é o 

nome pelo qual se tornaram conhecidos os escravos 

provenientes, em grande parte, da região da atual 

Nigéria e que falam a língua atualmente denominada 

yorubá. O termo mina originou-se do Castelo de São 

Jorge da Mina, empório português de escravos 

localizados na Costa do Ouro, na atual República de 

Gana (na região existe uma etnia mina e é também 

denominada Costa da Mina ou Costa dos Escravos). 

Os escravos exportados para o Brasil da região 

abaixo deste forte eram chamados de negros mina e 

grande quantidade deles foi trazida para o 

Maranhão, para a Amazônia e para outras regiões 

(Oliveira, 1997; Matory, 1998, 1999). Esses 

escravos formaram o tambor de mina, que em São 

Luís possui dois padrões religiosos, segundo a 

influência maior de cada um desses grupos: o mina 

jeje e o mina nagô. 

A Casa das Minas recebe apenas voduns e não deixou 

filiais pelo Brasil, enquanto que a Casa de Nagô recebe orixás, 

voduns, gentis, caboclos e disseminou a maioria dos modelos de 

terreiros de mina no Maranhão (Ferreira, p. 2013: 111-112). Nos 

terreiros maranhenses, os voduns e orixás tem origem africana, 

os caboclos fazem parte da contribuição indígena e a encantaria 

é de origem brasileira e refere-se tanto a pessoas que viveram 

vida terrena e não morreram, quanto a animais (leão, pombo, 

jibóia) e seres sobrenaturais (surrupira, mãe d´água).   
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O Ilê Amãhousú é um terreiro de Tambor de Mina, 

localizado no bairro da Vila Embratel, na localidade Residencial 

Paraíso, município de São Luís, Maranhão. Está assentado em 

uma área arborizada, no limite entre a área urbana e o 

manguezal do Rio Bacanga que corta a face oeste da Ilha de São 

Luís. A chefia do terreiro está à cargo de Pai Mariano, filho de 

santo do falecido Talabyan Euclides Menezes Ferreira, da Casa 

Fanti Ashanti. Na condução dos rituais do Ilê, o Vodunsu-

Ohunsudahou Mariano (Pai Mariano) conta com o apoio da 

Vodunsi-Ahunjai Valdelina da Conceição (Mãe Concita) 

Onotchêvisi da casa, com a Vodunsi-Ahunjaí Delcy da 

Conceição, auxiliar da mãe Concita e irmã biológica de Pai 

Mariano e do Vodunsu-Ohunsu Francinaldo Gaioso, pejigan da 

casa.  

 

 

Localização do terreiro de mina Ilê Amãhousu, na Vila 

Embratel, Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, Brasil 

(imagem: Google Earth, 2017). 
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No Ilê Amãhousú o tambor de mina é jêje-nagô, ou nagô-

vodum, em que as entidades africanas são voduns, da nação 

Jêje, e orixás, da nação Nagô (Ferreira, 1997: 84) mas, a 

exemplo da Casa de Nagô e demais terreiros dela derivados, há 

também  encantados e caboclos. As entidades africanas do 

terreiro são sincretizadas com os santos católicos, como 

acontece na maioria, senão em todos, os terreiros maranhenses. 

Mundicarmo Ferretti (2003, p. 123-126) ao descrever alguns 

seres da encantaria maranhense usados na cura, pajelança nos 

terreiros de mina conclui: 

No Maranhão, a integração entre religião afro-

brasileira, catolicismo popular, pajelança e folclore é 

algo digno de nota e, embora se consiga distinguir 

cada um desses domínios, há inúmeras intercessões 

entre eles. Mesmo na Casa das Minas e na Casa de 

Nagô, fundada por africanas e consideradas muito 

tradicionalistas, tal realidade pode ser observada. 

O terreiro se constitui de um pátio na entrada e uma casa 

principal, o barracão, ao fundo, dividido em compartimentos. O 

compartimento mais amplo é um salão destinado aos rituais, 

onde dançam os filhos de santo que recebem entidades 

espirituais e onde ficam os instrumentos de percussão como 

abatás, agués, agogôs. Junto a esse salão, está o quarto sagrado 

chamado pejí, onde estão os oráculos, altares, os objetos 

consagrados e onde são arriadas as obrigações para os principais 

voduns da casa. O pejí também é conhecido pelos termos 

vandekó (Ferreira, 2013:108), come ou valdecome (Ferretti, 

2002: 33\41\44). Ao fundo do salão, há duas salas, uma 

destinada às festas, onde se colocam as mesas de bolos, doces, e 

os painéis das entidades homenageadas em cada festa. A outra 

sala é a varanda dos voduns, local onde os dançantes se sentam 
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quando estão incorporados com suas entidades e é, também, 

onde fica o altar com as imagens dos santos católicos 

sincretizados com as principais divindades da casa.  No pátio de 

entrada, além de áreas destinadas à logística do terreiro, como 

cozinha, quarto de vestir e banheiros, há quartos para as famílias 

das entidades africanas, uma casinha para a divindade Légba 

(equivalente ao orixá Exu), uma árvore consagrada ao vodum 

Loko (equivalente ao orixá Iroko) e um poço com água doce 

consagrado ao vodum Dan (equivalente ao orixá Oxumaré). O 

panteão das divindades do terreiro Amãhousú é composto por 

quatro famílias de voduns. A família Lewé-igbó, das entidades 

ligadas à fauna e flora, a família Aféfé-zou, ligada ao vento e ao 

fogo, a família Boalafun-awá, que significa “o pano branco que 

nos cobre”, ligada ao ar e ao céu, e a família Ilérodan, da terra e 

das águas. 

As entidades que comandam o Ilê Amãhousu compõem a 

trindade formada pelo vodum jêje Tó Dewê, equivalente ao 

orixá nagô Osanyin, e por Agansilé, equivalente a uma 

qualidade do orixá nagô feminino Iansã, estes dois 

correspondem ao “senhor” e à “senhora” de Pai Mariano. A 

terceira entidade é o vodun Oxorotodetá, equivalente a uma 

qualidade do orixá nagô Oxóssi, vodum senhor de Francinaldo 

Gaioso, o pejigan da casa.  O já falecido chefe da Casa Fanti-

Ashanti, Euclides Menezes Ferreira (Talabyan), o Pai Euclides, 

publicou diversas informações sobre a linguagem usada em 

terreiro de mina e destacamos o uso do termo senhor\ senhora 

(FERREIRA,1997, p.61): 

Recebendo até presentes, como se fosse um 

renascido, o noviço nesse momento já se encontra 

em transe com seu senhor ou senhora, como é 

comum dizer em São Luís (pode ser também “meu 
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patrão ou minha patroa”, mas nunca o povo diz 

“meu santo... 

O Ilê Amãhousú é um terreiro onde os cultos de tambor de 

mina representam os principais rituais da casa. Essa tradição é 

observada pela presença exclusiva dos abatás horizontais como 

tambores usados nos toques. Em outros terreiros, onde é maior a 

influência de caboclos como as entidades espirituais principais, 

encontra-se um terceiro tambor, grande, posicionado na vertical, 

com a função do toque “virar pra mata”, a partir de um certo 

horário. Apesar da tradição do uso exclusivo de abatás, o Ilê 

Amãhousu também mantém outros ritos e festejos no terreiro 

como a passagem de cura (ritual de pajelança ), o bumba-meu-

boi-de-encantado Estrela da Trindade,  o baião de princesas, o 

festejo de São Benedito com salva para o Divino Espírito Santo 

e outros santos católicos sincretizados, além dos filhos de santo 

incorporarem caboclos, encantados, gentis e nobres. Como 

ressalta o Talabyan Euclides Ferreira (2013, p. 113):  

Vendo-se pela lógica, as divindades são ancestrais 

divinizados ligados ao animismo e se assim for 

realmente, os nobres e os caboclos, popularmente 

conhecidos por encantados não cometem nenhum 

“crime” ao estarem junto dos deuses africanos, 

porque eles também são espíritos ancestrais, claro, 

de outra categoria, mas que, também, conhecem 

folhas, sabem orientar os que procuram e são 

protegidos pelo mesmo Deus da Criação, muito 

embora esse Deus seja conhecido por vários nomes, 

de acordo com a nação ou origem. 

No terreiro de mina Amãhousu, os rituais principais são 

realizados com festejos bem elaborados e organizados, que 

requerem a participação de todos os filhos de santo. Referindo-
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se ao Maranhão, Pavão (2003, p.171) ressalta que festa e 

religião possuem o mesmo sentido. A principal festa do terreiro 

Amãhousu é realizada no primeiro domingo de agosto em 

homenagem à São Benedito, santo negro católico, sincretizado, 

no terreiro, com o vodum jêje Tó Dewê, de Pai Mariano, ou 

senhor Osanyin orixá nagô, como também é conhecido. 

A celebração de São Benedito pode ser realizada o ano 

todo, seja em terreiros de mina, umbanda ou até mesmo na 

igreja católica. Em alguns terreiros, como na Casa das Minas, no 

Maranhão, a festa é realizada em 13 de maio para Preto Velho, 

na Casa Fanti-Ashanti , foi realizada no dia 3 de janeiro, em 

ambos os terreiros, São Benedito é venerado pelo vodum Toi 

Averequete (Ferretti, 2003, p. 339; Ferreira, 1997, p. 156). No 

terreiro da Fé em Deus, a festa acontece no dia 3 de abril e no 

segundo domingo de agosto (Perreira, 2006, p. 213). Importante 

salientar que, seja em que data for, a entidade espiritual africana, 

sincretizada com o santo católico, é a principal homenageada 

nos terreiros de mina.  

Os procedimentos metodológicos adotados na execução 

desse trabalho incluíram pesquisa de campo no terreiro, 

entrevistas gravadas, observação participante, pesquisa 

etnográfica, documentação fotográfica, pesquisa documental e, 

principalmente, o envolvimento direto dos autores com o tema, 

tanto na elaboração e produção dos elementos dos festejos como 

em seus rituais.  

No Ilê Amãhousú o período festivo, que envolve as 

atividades e rituais para São Benedito, segue uma sequência que 

vai do último domingo de julho até a segunda semana de agosto, 

pois, apesar do dia da grande festa acontecer no primeiro 

domingo de agosto, as atividades como derrubada do mastro, 

partilha dos bolos, nomeação dos novos padrinhos e passagem 
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dos objetos para o ano vindouro, acontecem somente nos dias 

que se seguem.  Da mesma forma, os dias que antecedem o 

início das festividades no último domingo de julho são plenos de 

atividades e tarefas, às vezes, até, semanas antes, começam os 

trabalhos de decoração e preparação de vários materiais e etapas 

que terão função nos festejos e rituais. 

A celebração de São Benedito é uma festa móvel, nesse 

caso, como os dias se alternam a cada ano, apresentaremos o 

calendário do festejo tal como ocorreu no Ilê Amãhousu, no ano 

de 2017 : 

- 31 de julho: salva de fogos; busca do mastro; 

levantamento do mastro com marcha de tambor de crioula;  

batismo com padrinhos e madrinhas;  

-  5 de agosto: preparativos do altar e das mesas dos 

padrinhos; decoração do barracão; preparo das comidas de 

vodum e das comidas da festa;  toque de tambor de mina 

vodum. 

- 6 de agosto: missa católica em louvor à São Benedito; 

ladainha para o  Divino Espírito Santo, (meio dia) ; toque 

de caixa para o Divino Espírito Santo; ladainha para São 

Benedito  às 20:00h, e procissão de São Benedito com 

marcha de tambor de crioula;  toque de tambor de mina 

vodum. 

- 7 de agosto:  derrubada do mastro com marcha de  

tambor de crioula;  toque de tambor de mina caboclo. 

- 8 de agosto: passagem dos objetos (santa coroa, 

bandeira, e transmissão dos cargos de padrinhos e 

madrinhas para o ano seguinte. 
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Busca e levantamento do mastro de São Benedito no Ilê 

Amãhousú 

 

A busca e o levantamento do mastro acontecem 

geralmente no último domingo do mês de julho, e atraem 

grandes números de pessoas, não apenas participantes do festejo 

mas vizinhos, amigos, convidados, simpatizantes e admiradores.   

A busca consiste na retirada do mastro da casa da 

madrinha e sua condução até o terreiro. Caso a madrinha resida 

distante, a busca parte de uma casa que pode ser, até mesmo, do 

pai de santo. O mastro é carregado por pessoas devotas, 

geralmente pelos filhos-de-santo, no percurso das ruas do bairro, 

tendo à frente a imagem de São Benedito envolto em um manto 

e fitas, carregada por uma pessoa anteriormente designada e 

com a madrinha ao lado. Durante o percurso, estouram-se 

foguetes “doze tiros”, desde o local de saída do mastro até sua 

chegada no terreiro, em intervalos. Após a chegada do mastro no 

terreiro, é oferecido um almoço, tradicionalmente, no Ilê 

Amãhousú, serve-se uma feijoada, para todos os participantes, 

convidados, amigos, e pessoas que compareçam ao momento. 

O local onde o mastro deve ser erguido geralmente é 

escavado no terreiro em frente ao barracão principal, para que 

fique visível a todos e o espaço possa comportar boa parte das 

pessoas. Momentos antes de ser levantado, o mastro é batizado 

pelos padrinhos com galhos de arruda e água benta. Exatamente 

às 18:00 horas, inicia-se o levantamento do mastro. É um 

momento de grande expectativa, tensão, misturado com euforia. 

São preparadas algumas tesouras feitas de bambu em forma de 

cruz amarradas ao meio com cordas tipo as de amarrar rede de 

dormir, que tem por finalidade distribuir o peso do mastro. Para 
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levantá-lo, muitos homens ajudam e é neste momento que várias 

pessoas fazem pedidos e agradecimentos à São Benedito para 

que tudo corra bem durante seu festejo. Ao se encontrar 

totalmente erguido, são disparados foguetes, todos batem 

palmas, tudo isso ao som do tambor de crioula de Mestre João 

do Sá Viana. Depois do mastro estar erguido, são jogados para a 

multidão presentes, bombons sortidos, bolinhos de tapioca 

ensacados, a festa fica mais ainda bonita com a alegria de todos.  

O mastro é um dos principais símbolos da festa de São 

Benedito, é um tronco de árvore liso, sem galhos, que chega a 

medir de 10 a 15 metros de altura. Em algumas casas, como na 

Casa das Minas, Casa de Nagô, Casa Fanti-Ashanti e no Ilê 

Amãhousú, esse mastro é pintado de acordo com a tradição de 

cada casa. Em São Luís, existem casas onde o mastro e 

recoberto por galhos de murta, e nele são amarradas frutas, 

garrafas de vinho, cachaças e refrigerantes. No topo do mastro é 

colocada uma bandeira com a imagem de São Benedito chamada 

de mastaréu e, acima desta, a pomba do Divino Espírito Santo. 

E, também, na pequena plataforma que une o mastro ao 

mastaréu, põe-se um bolo de tapioca, em tamanho tradicional. 

Na maioria das vezes, o mastro e chamado de Oliveira, em 

referência a árvore onde pousou a pomba branca após o grande 

dilúvio, já no Amãhousú esse mastro representa o grande vodun 

jejê Toi Loko (Irokô). 
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Busca do mastro nas ruas do bairro Residencial Paraíso, Vila 

Embratel , onde se localiza o Ilê Amãhousú em São Luís, MA e o 

mastro  erguido no pátio  do terreiro (Fotos: Cleilde Louzeiro). 

  

Altar para São Benedito, com os abatás no salão do Ilê Amãhousú 

(Foto: Flávia Mochel) e o altar evidenciando a bandeira e a santa 

coroa do Divino (Foto: Cleilde Louzeiro). 
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Participantes do festejo de São Benedito no Terreiro de mina Ilê 

Amãhousú , com o mastro ao centro e o grupo de tambor de crioula 

de mestre João do Sá Viana ao fundo. Coreira do tambor de crioula 

dançando com o São Benedito “na cabeça” (Fotos: Cleilde Louzeiro) 

  

 

O sábado, véspera da grande festa 

 

No sábado, véspera da grande festa, reúnem-se no terreiro 

os filhos e filhas de santo, familiares, pessoas amigas, auxiliares, 

colaboradores, todos que vão ajudar seja na cozinha, na 

decoração, na organização dos espaços dos convidados, na 

montagem do altar, das mesas dos padrinhos e madrinhas.  

Muitos trazem doações de comidas e bebidas nesse momento, 

outros trouxeram em dias anteriores.  É nesse momento quando 

são preparadas as obrigações, as comidas de vodum, que são 

torradas, piladas, peneiradas, passadas em dendê, enroladas em 

folhas, dependendo a que entidades serão consagradas. Esses 

alimentos são levados e arriados no pejí, em alguidares e outros 

recipientes de cerâmica. Na véspera, também, as comidas que 

serão servidas aos participantes, familiares, convidados, e 
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demais pessoas que compareçam ao terreiro, são tratadas, 

cortadas, temperadas e depois preparadas cozidas, assadas e 

fritas. Ainda na véspera, os bolos e doces são trazidos para as 

mesas que já devem estar montadas e prontas. 

Uma semana antes da festa, o trabalho de decoração 

começa na sexta-feira e envolve a manhã do sábado, que é o dia 

da busca e levantamento do mastro. O teto do barracão é todo 

enfeitado com tiras de tecido, previamente passado à ferro e 

cortado com tesoura e nas cores amarela e branca, para São 

Benedito. Essa decoração é substituída no fim de semana da 

festa, pelas cores vermelha e branca, que representam a cor do 

Divino Espírito Santo. Nessa ocasião, o altar é montado no salão 

dos dançantes, ao lado do pejí, entre os abatás, (os tambores do 

terreiro de mina). No altar, a imagem de São Benedito é 

colocada ao centro, ao seu lado direito, a Santa Coroa, a 

bandeira do Divino, e, em cada lateral um castiçal com uma 

vela. Ao alto, encimando o altar, a pomba branca do Divino 

Espírito Santo.  

As mesas de bolos e doces merece um destaque na grande 

festa, seja por sua beleza e criatividade, seja pela dedicação e 

esforço, que as madrinhas, padrinhos e pessoas de fé se unem 

para dar o seu melhor para que o São Benedito tenha a festa que 

merece, para que a casa, o terreiro, os irmãos, sejam todos 

abençoados e felizes. E os sorrisos e essas palavras são 

recorrentes em torno das belas mesas e dos bolos decorados, 

desde as crianças mais pequenas até os idosos. A mesa principal, 

situada no barracão em frente à varanda dos voduns, com quatro 

metros e meio de comprimento, posicionada à frente de um 

painel com uma imagem da pomba do Divino Espírito Santo ao 

centro, e, em cada lado, uma imagem de São Benedito. Os 

tecidos, em cetim, jacquard e renda nos tons vermelho e branco, 
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as cores do mastro, com acabamentos em dourado. Nessa mesa, 

sete bolos decorados, para São Benedito, para o Divino Espírito 

Santo e para Tó Dewê, o senhor Ossanyin. Em outra mesa, em 

frente, três bolos decorados para as caixeiras, tocadoras de 

caixas, do Divino e dezesseis bolos pequenos decorados para 

oferecer como lembranças. Além destes, ainda cento e cinquenta 

fatias de bolo de sabores variados, maracujá, milho, coco e 

formigueiro, prontas para o tradicional chocolate que acontece 

no dia da festa. Ao lado dessas duas mesas, uma outra mesa com 

todos os pratos, copos, xícaras, pires, tudo em louça, talheres, 

guardanapos. 

 Após a finalização da decoração, do preparo dos 

alimentos e da organização do espaço do terreiro, iniciam-se 

alguns rituais em homenagem às famílias de voduns da casa. Pai 

Mariano entra em cada um dos quartos das famílias das 

divindades e entoa rezas em iorubá, acompanhado do coro dos 

filhos de santo que permanecem do lado de fora, junto à porta de 

cada quarto. Nesse momento, pedidos e agradecimentos são 

feitos, bem como são revelados os nomes dos voduns senhores 

de alguns dos filhos que receberão fios de conta nesse dia. Após 

esses rituais, prontas as mesas de bolo e doces e todo o espaço 

decorado e organizado, há um lanche com mingau de milho, 

sanduíches e, à noite, por volta das 20 horas, inicia-se o toque de 

mina para vodum, com todos os membros da casa vestidos de 

branco. 
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O dia do festejo de São Benedito e a Salva para o Divino 

Espírito Santo 

 

Às seis horas da manhã há lançamento de morteiros do 

tipo “foguetes doze tiros”, anunciando o início do dia da festa. 

Às nove horas realiza-se uma missa católica em louvor à São 

Benedito, normalmente em uma igreja do bairro, mas, nesse ano 

de 2017 o sacerdote proferiu um sermão no terreiro, no salão 

dos dançantes, em frente ao altar montado com imagens 

católicas do Santo, a bandeira, a santa coroa e a pomba branca 

do Divino Espírito Santo. Muitas pessoas participam da 

celebração católica, entre filhos de santo, familiares, convidados 

e quem adentrar ao terreiro. Nessa ocasião, é rezada uma 

ladainha, em latim, com a oração distribuída em muitas cópias 

impressas para que  os participantes possam cantar juntos. 

Enquanto a ladainha progride, homens, mulheres e crianças, se 

ajoelham em frente ao altar e fazem pedidos e agradecimentos 

ao santo.  Após esse momento, serve-se um lanche, 

tradicionalmente composto de bebidas como chocolate quente e 

café, fatias de bolos, beijus, tapioca na manteiga e sanduíches. 

De acordo com Medeiros (2003, p. 189-190), o ritual da 

ladainha em latim, regado a chocolate, bolo de tapioca e 

iguarias, é para alguns santos católicos no Maranhão, e para  

São Benedito, acontece, até os dias atuais, nos meses de abril e 

agosto. 

No Ilê Amâhousu, ao meio dia, faz-se uma salva com 

fogos de artifício para saudar o Divino Espírito Santo e as 

caixeiras iniciam o toque das caixas, que são tambores tocados 

por baquetas, entoando cânticos que perduram até às 18 horas. 

As caixeiras são pessoas de grande importância no ritual e na 

festa do Divino Espírito Santo são as que costumam comandar 
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todos os momentos. Sobre as caixeiras, Gouveia (2003, p.175) 

revela a fusão entre o ritual, o espiritual e o festejo do Divino, 

que acontece dentro dos terreiros:   

Grupos de senhoras com mais de 40 anos, as 

caixeiras são, geralmente, mulheres negras, moram 

em bairros periféricos da cidade e muitas não são 

alfabetizadas. Algumas são filhas-de-santo e tocam 

caixa como parte da obrigação para alguma entidade 

espiritual “devota” do Divino; outras frequentam os 

terreiros apenas na época da festa do Divino e tocam 

por devoção ao Espírito Santo. 

No festejo de São Benedito do terreiro Amãhousú se faz 

uma salva para o Divino, ou seja, não se realiza a festa 

completa, não sendo, portanto, necessárias as figuras de 

tribunas, mordomos, imperador e imperatriz.  No início da tarde 

é servido um almoço farto com pratos variados, com carnes de 

boi e frango, assadas, fritas e guisadas, torta de camarão, torta de 

sardinha, vatapá, cuxá, arroz de maria izabel, arroz de cuxá, 

arroz branco, farofa, saladas com vegetais e folhas cruas, salada 

de legumes com maionese, refrigerantes, água e café. Durante 

toda a tarde, as pessoas se confraternizam, se reencontram, as 

crianças brincam. Ao final da tarde, às 18 horas, são partidos os 

bolos das caixeiras, os únicos bolos decorados, postos nas 

mesas, que serão partidos no dia da festa. Os demais bolos são 

partidos no dia seguinte, no ritual de derrubada do mastro. As 

caixeiras recebem também muitas das lembrancinhas que estão 

expostas nas mesas de bolos. Logo após esse momento, há uma 

marcha de tambor de crioula com a procissão de São Benedito, 

em que a imagem do santo católico é carregada num andor 

decorado com flores e fitas vermelhas e brancas, e levada ao 

pátio para dar três voltas ao redor do mastro, seguida por um 
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séquito de participantes do festejo. Após a dança do tambor de 

crioula e o retorno da imagem ao altar, no barracão, inicia-se o 

toque de tambor de mina para vodum, que termina de 

madrugada. 

 

 

Toques de tambor de mina para vodum e para caboclo durante o 

festejo de São Benedito no Ilê Amâhousu (Fotos: Cleilde Louzeiro). 

  

Mesa dos bolos, doces e painel para São Benedito, Ossanin e Divino 

Espírito Santo (Fotos: Flávia Mochel) 
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Mesa dos bolos das caixeiras ao lado de assentamento do vodum 

Legba. Caixeiras do Divino Espírito Santo tocando em frente ao altar 

de São Benedito no salão do Ilê Amãhousú (Fotos: Flávia Mochel). 

  

Sermão católico em louvor à São Benedito professado pelo sacristão 

em frente ao altar com a imagem do santo, no salão do Ilê Amãhousú 

(Fotos: Flávia Mochel). 
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Pátio do terreiro de mina com participantes do festejo de São 

Benedito. Procissão do andor com a imagem de São Benedito em 

torno do mastro e ao fundo os músicos com instrumentos de sopro 

(Foto: Cleilde Louzeiro). 

  

 

A derrubada do mastro e a passagem dos objetos 

 

O dia seguinte ao da festa, a segunda-feira, é dedicado à 

derrubada do mastro, que se inicia às 18 horas com marcha de 

tambor de crioula e é acompanhada por todos com uma certa 

tensão, uma vez que o mastro, grande e pesado, requer muitas 

mãos para sustentá-lo e habilidade para evitar qualquer tipo de 

acidente. Quando finda a derrubada, retira-se o bolo de tapioca 

preso à base do mastaréu e o mastaréu é separado do mastro e 

recolhido. Após a derrubada é servido o jantar, segue-se o 

louvor à São Benedito com músicos tocando instrumentos de 

sopro como trompetes e clarinete à frente do altar e tem início a 

roda de tambor de crioula. A presença de instrumentos de sopro 

como clarinetes, trompetes, assim como alguns de corda como 

banjos, bandolins, durante o festejo de São Benedito, em outros 

terreiros de mina tradicionais está registrado em muitos 

depoimentos como o de Maria Celeste, pessoa importante na 
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hierarquia da Casa das Minas (Santos,1997, p. 99-102). A 

partilha dos bolos é realizada nesse período e inicia-se a terceira 

noite de toque de tambor de mina, dedicado às entidades não 

africanas como caboclos e encantados. 

Um aspecto que merece destaque é a natureza ritualística 

do tambor de crioula no festejo de São Benedito no Ilê 

Amãhousu. Geralmente considerado como brincadeira, para o 

divertimento e entretenimento, o tambor de crioula no festejo de 

São Benedito é levado muito a sério, em que os pedidos de 

graças, de proteção, os agradecimentos ao santo assumem uma 

conotação quase religiosa, com as rodas e pungadas acontecendo 

em vários momentos solenes: em frente ao altar, em volta do 

mastro, à frente do andor. Houve momentos, no início dos 

toques de tambor de mina, em que tocadores do tambor de 

crioula assumiram os abatás por algum tempo.  A conotação 

religiosa nas festas do tambor de crioula é observada por Ferretti 

(2003, p. 339; 2006, p. 141) em terreiros de umbanda e de mina, 

e a demonstração de fé e devoção na festa de São Benedito, com 

o pagamento de promessas e depoimentos, como explica  

Pereira (2006, p. 213), líder do tambor de crioula da Fé em 

Deus, em São Luís. Ferretti (2006, p.142) salienta, ainda que “o 

Tambor de Mina é uma dança de transe afro-brasileira, e o 

Tambor de Crioula é uma dança de umbigada”. 

No dia seguinte à derrubada do mastro, são realizadas a 

anunciação dos padrinhos e madrinhas do ano seguinte, bem 

como a passagem dos objetos como o mastaréu, a bandeira e a 

santa coroa, num ritual restrito aos integrantes do terreiro. Nesse 

ritual, com todos de branco e formando uma roda no salão, são 

entoadas rezas, feitos agradecimentos. Pai Mariano entrega um 

pequeno pedaço do bolo de tapioca, que é preso ao mastaréu, 
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para cada integrante, abençoando-o e orientando para que este 

seja guardado até o próximo ano.  

 

A derrubada do mastro e louvor à São Benedito no salão do Ilê 

Amãhousú (Fotos: Cleilde Louzeiro). 

  

 

Em 2017, os encarregados do festejo de São Benedito e da 

salva do Divino, em conjunto com a chefia do terreiro, foram: 

 Madrinha do mastro: Flávia R. Mochel 

 Padrinho do mastro: Jorge Fernando de Oliveira, filho 

adotivo de Pai Mariano 

 Madrinha do mastaréu: Fernanda Cristina  

 Padrinho do mastaréu: Athyson Bruno 

 Andor : Sandra Maria Souza e Waldenilson Gonzaga 

 Bandereiro: Ubiracy Ribamar 

 Santa Coroa: Ayran Cristian 
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O festejo de São Benedito do Ilê Amãhousú  inclui muitas 

pessoas que se dedicam em diversas frentes de trabalho, de 

atividades, diretas e indiretas, além de envolver custos altos, 

tanto em função dos preparativos com a decoração, 

infraestrutura e logística, como pelas quantidades consideráveis 

de alimentos e bebidas consumidos. De um modo geral, os 

padrinhos do mastro e do mastaréu tem um comprometimento 

maior com a organização da festa, porém tanto o Pai de santo e a 

chefia da casa, como vários filhos de santo, parentes e alguns 

convidados contribuem com doações para os alimentos, bebidas 

e materiais ou se envolvem com os preparativos na cozinha, na 

limpeza e outros afazeres. Para o festejo de 2017, foram 

consumidos, em diversas preparações, 1 quarto de boi, 1 porco 

de 230 quilos, 120 quilos de frango, 20 quilos de camarão, 360 

ovos de galinha, 12 quilos de embutidos salgados e defumados 

(linguiça, paio, bacon, costela, charque), 20 quilos de feijão 

preto, 60 quilos de arroz, 10 quilos de farinha para farofa, 10 

quilos de azeitonas verdes, e 2.000 salgados (empadas, pastéis, 

coxinhas, quibes, rissoles, cartuchos, croquetes). Entre os doces, 

foram preparados e consumidos 10 bolos decorados, grandes, 16 

bolos pequenos, 120 fatias de bolos de sabores variados, 12 

sacos de 500g, cada, de bombons de chocolate (tipo Sonho de 

Valsa, Serenata de Amor e Ouro Branco), 1.600 docinhos e 

pirulitos de chocolate, mingau de milho para 150 pessoas. No 

quesito bebidas, foram mais de 420 litros de refrigerante, 12 

caixas de garrafas de vinho, além de chocolate quente e café. 

A seguir,  uma lista de categorias hierárquicas no Tambor 

de Mina descritas neste artigo, com sua equivalência no 

Candomblé , segundo Euclides Menezes Ferreira (Talabyan) 

(Ferreira,1997: 62). 
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Tambor de Mina  Candomblé 

Vodunsu-Ohunsudahou  Babalorixá 

Vodunsi-Ahunjaí   Iyawó  mulher 

Vodunsu-Ohunsu   Ebame 

Onotchêvisi   Iyakekerê 

Vodum- Sohunsi   Ekede 
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DA COZINHA PARA A RUA: TRAJETÓRIAS DE 

MULHERES NA FESTA EM LOUVOR A NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO EM CATALÃO – GO 

 

Marli José Tavares 

Carmem Lúcia Costa 

 

 

Elas estão por toda parte 

 

As festas populares são capazes de criar funções que 

transformam as formas espaciais, visíveis ou não, definindo 

territórios que permitem à Geografia uma oportunidade de 

compreender os laços que interligam os agentes na composição 

destes. De acordo com Santos (2005, p. 255), a existência do 

território se faz através da dinâmica de cada lugar e está 

condicionada ao seu uso. “É o uso do território, e não o território 

em si mesmo, que faz dele objeto da análise social [...] o 

território são formas e o território usado são objetos e ações, 

sinônimo de espaço humano, espaço habitado. ” 

Evidenciar o movimento feminino nos ternos da Congada 

é o objetivo do presente trabalho, para tanto, é preciso 

reconhecer as práticas dessas mulheres que trazem consigo 

situações específicas do cotidiano, mas estão inseridas em um 

contexto social único, o da divisão de gêneros, que foi 

construída ao longo do tempo, colocando homens e mulheres em 

posições de desigualdades.  

A Festa do Rosário faz parte do processo de reprodução 
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do espaço da cidade como prática socioespacial que acontece 

desde 1876 nos quinze primeiros dias do mês de outubro. É 

uma típica festa religiosa popular, ligada à Igreja Católica, 

mas com origem nas práticas de negros oriundos da África e 

que guarda fortes elementos de religiões e práticas africanas e 

que além da parte especificamente religiosa, conta com uma 

manifestação que é cultural, a Congada. A Festa do Rosário é 

um todo, no qual diferentes níveis e dimensões são 

reproduzidos no seu espaço-tempo: a dimensão do sagrado e 

do profano, da troca e do comércio, da alegria e do sacrifício.  

A pesquisa se justifica pela necessidade de entender 

como as mulheres que tradicionalmente ocupavam apenas os 

lugares de bandeirinhas – meninas que carregam as bandeiras à 

frente dos ternos e apenas até a adolescência –, o lugar de 

acompanhante para suporte dos dançadores ou nas cozinhas e 

máquinas de costuras cozinhando e cozendo para os 

dançadores, ocuparam outros lugares na Festa, reinventando a 

tradição e alterando as relações de gênero nas Congadas em 

Catalão. 

 

Tradição e trabalho: coerção, resistência e renovação 

 

Em se tratando de festa popular, e em específico da 

Congada, que está numa dimensão cultural, a compreensão das 

ações dos sujeitos envolve uma atenção mais meticulosa. 

Durante as observações em campo e em contato com os(as) 

integrantes da Congada, a palavra tradição foi apresentada com 

frequência. Quando as indagações acerca da participação 

feminina nos ternos eram feitas, por diversas vezes, a expressão 

“é tradição” foi apresentada. É possível afirmar que tradição 
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pode estar associada à definição de papéis para homens e 

mulheres, que foi criada pelo modelo patriarcal, e vem se 

mantendo na sociedade, no caso, ocidental, ao longo do tempo, 

perpassando várias instituições. 

Nesse sentido, faz-se necessário compreender o que é 

tradição, e a escolha da vertente a ser seguida é a de Hobsbawn 

(1997), que traz em sua obra uma análise sobre o 

desenvolvimento das tradições, e argumenta que, por vezes, as 

tradições são inventadas por grupo e/ou instituições para 

justificar certos comportamentos. O que é recorrente na 

persistência do patriarcado. A Festa do Rosário é um exemplo 

claro da inserção do patriarcado nas manifestações culturais por 

meio da tradição.  

No entanto, sabe-se que na sociedade nada está definido, 

tudo que se inventa pode ser também reinventado ao longo do 

tempo. Hobsbawn (1997, p. 28) denomina essas práticas de 

“tradição inventada”, isto é: “[...] situações novas que assumem 

a forma de referência a situações anteriores ou estabelecem seu 

próprio passado por meio da repetição obrigatória.” Estas 

ganham legitimidade porque são criadas por pessoas do grupo 

que dominam os códigos da manifestação e, por isso, adquirem 

o direito de inventar tradições. 

As entrevistas realizadas durante a pesquisa demonstram 

como as ações das mulheres na Festa são modificadas de acordo 

com o contexto de cada uma, ou seja, as práticas se modificam e 

podem ou não virar tradição. 

Em entrevista realizada numa casa de Congadeiros56, 

como a própria família se descreve, a senhora Margarida, de 55 

                                                           
56 São considerados Congadeiros os membros das famílias tradicionais que 

produzem a Congada ao longo dos anos, trabalhando para a manutenção das 
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anos, apresenta a Festa como uma repetição de atos, através do 

trabalho de se fazer a Festa 

a época da Festa é só alegria, tempo de celebrar 

nossa mãezinha, reunir os irmãos, porque pra Nossa 

Senhora do Rosário nós é tudo irmão. Se nós 

trabalha? Trabalha demais, mas com alegria, que é a 

mesma de quando eu era pequena e ajudava minha 

mãe a enfeitar a roupa do papai e fazer as quitandas 

para receber os ternos. Tenho saudade de quando 

dançava, e minha alegria hoje é ver minhas duas 

filhas e meu neto dançando. Oh! Minha filha sem a 

Festa eu não vivo. (Informação verbal, pesquisa de 

campo, 2014) 

Para a geração de dona Margarida, a Festa é trabalho, e 

este, também no campo cultural, está inserido na divisão sexual 

em que homens e mulheres assumem funções específicas, como 

apresentou Engels (2002), Saffioti (2004), Scott (2002), dentre 

outros e outras, afirmando assim o patriarcado, que reserva às 

mulheres o espaço privado, que mesmo sendo primordial para a 

realização da Festa, é menos visível. Para Margarida57, o 

trabalho na Festa é uma tradição, assim, as ações não são 

questionadas, apenas realizadas. Já a próxima entrevista 

apresenta outra concepção 

nasci dentro do terno, comecei dançando na fila dos 

conguinhos, fui bandeirinha e hoje danço no meio. 

Nunca me interessei por nenhum instrumento, deve 

ser cansativo dançar e tocar. Pra mim o que importa 

                                                                                                                             
Congadas enquanto herança cultural na cidade. Este termo foi apresentado 

por Costa (2010) onde se pode consultar mais sobre o mesmo. 
57 Os nomes utilizados são fictícios para não comprometer a identidade das 

entrevistadas. 
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é chegar e dançar, é essa parte da Festa que eu gosto. 

Já mudei de terno mais de uma vez, eu e muitas 

amigas, porque o capitão era rigoroso, não deixava a 

gente inovar nas coreografias, agora estou num terno 

que a gente dança bem mais à vontade. (Informação 

verbal, pesquisa de campo, 2014). 

Nesta fala, uma dançadora de 29 anos, que aqui terá o 

nome de Rosa, apresenta uma alteração no comportamento das 

mulheres nos ternos, que é o de questionar algumas imposições, 

buscando outros espaços, através de ações que ao longo do 

tempo poderão se caracterizar como tradição. Há um movimento 

de renovação dentro de alguns ternos, que é visível dentro da 

Congada e vem ao encontro da análise de Hobsbawn (1997), 

sendo denominada “tradição inventada”, e, para a presente 

pesquisa, essa análise pode também ser compreendida como 

ressignificações. 

O movimento de algumas mulheres provocou mudanças 

nos ternos, como aponta o presidente da Irmandade58, que foi 

categórico ao afirmar a necessidade de inovação e mais abertura 

para as mulheres dentro dos ternos. À frente da Irmandade há 10 

anos, ele faz uma análise da participação feminina 

a participação feminina é primordial para a festa, 

porque na década de 70 (1970) as mulheres eram 

mais esquecidas, com o passar do tempo as coisas 

vai evoluindo, a cidade vai crescendo, ai a rejeição 

que tinha, o preconceito, ele deixa de existir [...]se 

hoje ainda tem a congada nós devemos muito as 

                                                           
58 A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário é uma entidade criada para 

agregar os/as dançadores/as e se constitui como representação política para 

preservar a tradição da Festa e garantir o lugar de figuras como o reinado e os 

capitães dos ternos. Ver mais em Costa, 2010. 
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mulheres, que ajuda e vem colaborar com essa festa 

que tem esse segmento. Tem terno mais tradicional, 

que não dá muita abertura para as mulheres, mas é 

terno pequeno, você pode ver que os ternos mais 

bonitos que tem mais integrante, tem muita mulher. 

Eu mesmo já convivi com muito capitão que não faz 

nada sem a opinião da sua companheira, ou seja, as 

mulheres têm muita força nos ternos. Te digo mais, 

se não fosse as mulheres participarem nem sei se a 

congada teria crescido da maneira que cresceu, 

sendo reconhecida no Brasil inteiro. (Informação 

verbal, pesquisa de campo, 2014). 

Durante a análise da entrevista o termo: “com o passar do 

tempo as coisas vai evoluindo”, usado pelo presidente, é um 

reflexo do movimento da sociedade, pois as mulheres sempre 

apresentaram resistência ao modelo estabelecido, mas a partir de 

meados do século XX, com o movimento feminista, essas 

resistências se tornaram mais visíveis atingindo todos os campos 

sociais. Tanto na fala da dançadora de 29 anos quanto na fala do 

presidente da Irmandade é fácil notar que as mulheres vêm cada 

vez mais ressignificando seu papel, buscando espaços 

diferenciados. 

As mulheres sempre estiveram presentes na Congada, 

desempenhando um papel fundamental na manutenção dos 

grupos: dançando, organizando o espaço para receber os 

ensaios, cozinhando, costurando e/ou acompanhando filhos(as) e 

maridos, dando-lhes suporte para participação. No entanto, há 

uma ausência de maior visibilidade, o que não é uma 

prerrogativa do evento em si, mas um reflexo da ordem 

androcêntrica inscrita no mundo. Inserida nas coisas, a ordem 

masculina se apresenta de diferentes maneiras, das rotinas da 
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divisão do trabalho aos rituais coletivos, é assim que se monta o 

Congado. 

O Congado se revela como um espaço de poder, marcado 

por especificidades de gênero. As mulheres ficam no espaço 

tradicionalmente a elas reservado, isto é, nos bastidores do 

ritual, entretanto, o tradicional vai se modificando a partir dos 

conflitos que se originam neste mesmo espaço, pois o 

deslocamento das mulheres advém da contestação do que se 

exercita. Buscar por novas coreografias, tocar instrumentos, 

comandar ensaios, são ressignificações de papeis dentro dos 

ternos. À medida que as mulheres se ressignificam, a resistência 

do poder masculino vai diminuindo, uma vez que não existe 

distinção de raça, cor, gênero ou definição de ações no estatuto 

da Irmandade.  

Vale salientar ainda, que, mesmo com a afirmação na fala 

do presidente sobre “o preconceito deixar de existir”, é algo que 

merece análise, pois, na mesma entrevista, ele afirma que alguns 

ternos resistem às mudanças. As barreiras transpostas pelas 

mulheres ao longo do tempo na sociedade não apresentam uma 

ruptura total com alguns segmentos, como fica claro em relação 

ao campo do trabalho e da religião. As mulheres adentram 

novos espaços, mas com acumulação de funções, elas ainda são 

estigmatizadas como detentoras do trabalho doméstico, 

cuidadoras, responsáveis pelos filhos e maridos. E isso 

caracteriza o preconceito, como se algumas tarefas só devessem 

ser realizadas por mulheres.  

As mulheres que são mães e querem participar ficam com 

a responsabilidade de cuidar dos filhos nos ensaios e mesmo 

durante as apresentações, a mesma cena é rara de ser vista com 

homens. Aquelas que não são mães, ou os filhos já cresceram, 

acompanham os Conguinhos, que são as crianças que dançam. 
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Essas funções apresentadas nas imagens são um reflexo do 

espaço construído historicamente para as mulheres, são funções 

originárias do espaço privado.  

Del Priori (2000) aponta que a construção binária público 

e privado promove uma separação, configurando o espaço 

público como espaço das funções de decisões mais importantes, 

relacionadas ao campo político, como se o exercício do poder 

fosse atribuído somente nele. Já o espaço privado se configura 

como o espaço da não política, das funções menos importantes, 

ligadas ao cotidiano. 

Porém, Foucault (2002) faz reconhecer que o cotidiano 

está permeado de relações de poder, a que o autor denomina de 

micro poderes, estes estão diretamente ligados ao macro poder, 

às decisões com mais expressão na sociedade. O não 

reconhecimento desta relação dialética entre público e privado é 

que apresenta uma dissociação entre essas duas instâncias. 

Assim, as mulheres ocupam funções sem grande expressividade, 

mas, na realidade, o desempenho dessas funções tem papel 

importante no movimento da sociedade. E o Congado é um 

reflexo dessa análise.  

A participação das mulheres nos ternos de Congo exige da 

maioria grande esforço, mesmo daquelas que não participam 

diretamente, dançando ou trabalhando na organização da Festa, 

como é o caso de Cida, que é ex-esposa de um caixeiro, do 

Terno de Congo do Prego e, mesmo após a separação, participa 

acompanhando a filha. Quando indagada sobre sua rotina para 

participação da Festa ela aponta as dificuldades para 

acompanhar a filha e apresenta com clareza a força da divisão 

sexual do trabalho, que coloca as mulheres em uma situação de 

obrigatoriedade de algumas tarefas. 
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comecei a participar do terno ainda quando 

namorava, meu ex-marido nasceu no terno. Depois 

casei, separei e continuei indo por causa dos 

meninos. Minha filha gosta demais, mas meu filho 

só dançou quando era bem pequeno, agora não vai 

de jeito nenhum. Quando os ensaios começam é 

mais complicado, eu trabalho de segunda a sábado, e 

voltei a estudar à noite, só tenho o domingo pra 

organizar minha casa, durante a semana chego muito 

cansada, às vezes consigo passar roupa à noite, mas 

quando não dá fica tudo pro domingo. Mas eu gosto 

de acompanhar minha filha. Durante a Festa eu fico 

por conta dela no domingo e na segunda, que é 

feriado. Nos outros dias ela fica com as mulheres 

que acompanham os conguinhos. Acho que meu 

filho me puxou, eu gosto da Festa, mas nunca quis 

dançar, não gosto de dançar, mas gosto da Festa. Eu 

já fui muito criticada por não dançar e não ajudar na 

Festa, mas eu trabalho muito, não tenho tempo, até a 

roupa da minha filha eu pago pra fazer, além do 

mais não tenho habilidade pra costurar nem bordar, 

mas a família do meu marido me criticava, porque 

eles reuniam pra fazer as coisas da Festa, eu quase 

nunca ia, aí eles falam que meu filho não gosta de ir 

porque eu não vou, e eu não obrigo ele ir não. 

(Informação verbal, pesquisa de campo, 2014) 

O depoimento de Cida instiga várias reflexões, 

primeiramente, aponta um enfrentamento ao estabelecido pela 

‘tradição’, que acaba sendo coercitiva, uma vez que se uma 

família segue determinadas práticas subtende-se que todos e 

todas da mesma família devem também seguir. O fato de Cida 

resistir a essas práticas vem ao encontro do que propõe Foucault 
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(2002), que aponta o exercício do poder em que se opta por não 

ceder à coerção de se cumprir regras pré-estabelecidas.  

Em segundo lugar, o relato de Cida expressa a real 

condição das mulheres na sociedade como um todo: 

trabalhadora, dona de casa, mãe e estudante. Há um acúmulo de 

funções, que foi se tornando comum às mulheres. O fato de Cida 

não acumular mais uma função, que é a de trabalhar para a 

Festa, a coloca numa posição contrária à “ordem das coisas”, ou 

seja, ao modelo patriarcal que constituiu papéis para homens e 

mulheres. A postura de Cida permite ainda mais uma reflexão, 

ela poderia simplesmente resistir às coerções não participando 

da Festa, o que seria também uma forma de resistência, mas sua 

ação apresenta o conflito direto, apontando uma ressignificação 

do papel feminino.  

Vale ressaltar que Cida é uma mulher que se inseriu no 

contexto da Congada, ou seja, não nasceu em uma família de 

Congadeiros, assim, pode-se pensar que sua postura não sofreu 

grande influência da tradição da Congada, diferentemente das 

mulheres que sempre participaram dos ternos desde a infância. 

Entretanto, as transformações são reflexos da sociedade, desse 

modo, mesmo as mulheres que sempre participaram dos ternos 

demonstram que é necessário maior esforço para continuar nos 

ternos e se adaptar às transformações que ocorrem com o tempo. 

Como aponta a entrevista de Sandra, dançadora do terno 

Moçambique Mamãe do Rosário: 

meu pai começou a dançar, por causa do tio dele, ai 

ele levou muita gente, e nós crescemos participando 

do terno, dos três filhos eu sou a única que nunca 

deixou de dançar. Mas, desde pequena eu ia com 

minha mãe, ela nunca dançou, mas sempre ia. Hoje 

meu pai não participa como antigamente, ele fala 
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que tá cansado. Quando nós era criança parece que 

era mais animado, na época da Festa a família ficava 

mais unida, quando ia fazer as roupas era tudo junto. 

Teve uma época que nós rezava o terço, fazia uma 

novena antes da Festa. Agora a gente não tem mais 

tempo, só encontra nos ensaios. Eu só tenho um 

filho, por enquanto ele participa porque ainda é 

pequeno, vamos ver quando ele crescer. Mas eu 

quero que ele participa, é muito bom, parece que a 

Festa é outro tempo, a gente fica mais feliz, mais 

unido. Até as briga de família acaba durante a Festa 

(risos). Se a gente for deixar de participar porque é 

cansativo, os terno acaba, por isso que temos que 

incentivar as crianças. Porque quando a gente cansar 

vem outros no lugar, mas eu sempre vou participar. 

Igual minha mãe, mesmo não dançando ela sempre 

ajudou no terno. Hoje em dia todo mundo trabalha 

fora de casa, se a gente não tiver perseverança não 

faz nada, só fica por conta de trabalhar, cuidar de 

casa de filho. Muitas crianças até querem participar, 

mas tem mãe que não consegue acompanhar, ou tem 

preguiça mesmo (risos) eu faço o que posso, já 

bordei muita roupa, até pra quem não conhecia, fico 

com dó de ver os meninos querendo dançar. A vida 

é difícil, por isso a gente precisa de distração, de 

alegria, e pra mim, a Festa do Rosário é isso. 

(Informação verbal, pesquisa de campo, 2014) 

Na fala dessa dançadora, nota-se o reconhecimento da 

importância do trabalho feminino nos ternos, sendo apresentado 

como uma “ajuda”, mas que exige grande esforço das mulheres 

para assumirem mais uma jornada. Dentre tantas atividades, está 

a confecção das fardas e capacetes que é um trabalho minucioso, 
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cheio de detalhes que compõem a vestimenta dos/as 

dançadores/as. Além da costura, são dezenas de pedrarias 

coladas uma a uma, o que exige técnica e leva um longo tempo 

para ficarem prontas. Existe ainda o trabalho de reparo das 

fardas que estragam durante as apresentações. 

Na fala de Sandra, o trabalho nos ternos está associado à 

tradição, algo que se torna comum de tanto ser realizado, uma 

repetição, dificultando assim as contestações. A influência do 

patriarcado é visível, pois, mesmo sendo o pai quem a colocou 

no mundo da Congada, a referência que ela tem é da mãe e sua 

participação ativa no terno e, também, atribui a outras mães, e 

não aos pais, a responsabilidade da não participação de mais 

crianças. Há, então, uma associação da mulher ao trabalho 

doméstico, que se estendeu ao longo do tempo para a sociedade. 

A mulher cuidadora, responsável pela formação da prole em 

todas as esferas sociais, inclusive na cultura.  

Não há uma proposta de redefinição de papéis para a 

manutenção dos ternos, e sim uma necessidade de adaptação ao 

contexto atual, em que as mulheres vêm acumulando funções. É 

uma apropriação cultural do modelo que se fez em consequência 

de uma sociedade regida pela divisão de papéis de gênero, 

organizando a vida e o trabalho. O caráter doméstico do trabalho 

marca a vida das mulheres, ele é essencial à reprodução social. 

Perrot (2013) afirma que as sociedades jamais poderiam 

sobreviver sem as mulheres. O que é bem aplicado aos ternos de 

Congo, nos quais as mulheres atuam ativamente, porém, ainda 

estão nos bastidores, e seu trabalho, mesmo sendo essencial, 

ainda é visto como ajuda, um trabalho de apoio. 

Nas conversas informais e nas entrevistas realizadas, todas 

as mulheres afirmaram que têm prazer em participar da Festa e 

admitem que é necessário grande esforço para a realização do 
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evento. Quando questionadas sobre a visibilidade do seu 

trabalho, algumas apontam que o reconhecimento está no 

momento das apresentações, em que o público admira a riqueza 

na confecção das fardas, na comercialização dos alimentos nos 

eventos para arrecadar fundos, na satisfação dos participantes 

durante o café da manhã na alvorada, e/ou nos lanches e 

almoços oferecidos em diversas casas. Para muitas dançadoras, 

a recompensa está também nos aplausos diante dos movimentos 

coreográficos, como relata a dançadora Élida, 

pra mim a Festa só não é mais importante que o 

natal, que é o nascimento de Jesus, mas a gente 

comemora mais a Festa do Rosário do que o Natal. 

Pro Natal é só um dia de preparação, agora pra Festa 

é no mínimo dois meses. Cada ano que gosto de me 

arrumar mais, quanto mais bonito o terno, mais o 

povo gosta. Toda época a Festa é boa, quando a 

gente é criança, o povo adora ver os conguinhos, 

pede pra tirar foto, e quando a gente cresce é preciso 

ter alguma coisa diferente pra chamar atenção. Os 

homens também inventam principalmente os 

caixeiros e os instrumentistas, mas eu não gosto de 

tocar nada, então capricho na roupa e na 

maquiagem. Eu gosto de aparecer sim, senão que 

graça teria a gente trabalhar e cansar tanto? 

(Informação verbal, pesquisa de campo, 2014). 

Esse reconhecimento apontado pela dançadora está 

associado à visibilidade da aparência sem o reconhecimento da 

essência, da real atuação das mulheres nos ternos e na 

sociedade. O fato de as mulheres estarem em outros espaços traz 

a aparência de ruptura com a ordem andocêntrica, mas, na 
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realidade, o que há é uma transformação, ainda longe de um 

modelo social adequado à especificidade dos sexos. 

O trabalho tem uma força essencial na sociedade, 

principalmente no modo de produção capitalista, e o modelo 

patriarcal se manteve nesse modo de produção, definindo papéis 

diferenciados a homens e mulheres. Na Festa do Rosário, o 

trabalho está presente nas três dimensões: na religião, no 

econômico e na cultura. No campo cultural e religioso, o 

trabalho assume outras conotações, ele está atrelado à tradição e 

à fé, e, para as mulheres, essas duas vertentes mascaram a 

essência da participação feminina, ficando no campo da 

aparência, dificultando assim transformações mais 

contundentes. 

Durante uma das visitas em casa de Congadeiros, um ex-

capitão, associa a participação das mulheres nos ternos à 

organização de um lar  

você já entrou numa casa que só tem homem? É uma 

bagunça, porque é as mulheres que organiza a casa. 

Quando uma mulher fica viúva a vida pra ela é 

difícil, mas ela vai saber cuidar da casa e dos filhos, 

agora quando um homem fica viúvo aí é ainda mais 

difícil porque ele não tem destreza pra lidar com os 

filhos e com a casa. Nos terno é a mesma coisa, eu 

falo que a beleza dos ternos tá nas mulheres, é elas 

que sabem enfeitar, dançar com graça, nós homem 

tem que ficar é com trabalho pesado mesmo. Hoje 

em dia eu tento ajudar no trabalho das mulheres, 

mas não tenho muito jeito não. Quando tem terço 

aqui em casa eu ajudo nos biscoito, eu reconheço 

que vida de mulher não é fácil, é um serviço que 
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nunca acaba. (Informação verbal, pesquisa de 

campo, 2014) 

Esse é mais um relato que traz a cristalização de 

atribuições consideradas masculinas e femininas, associando o 

trabalho feminino ao trabalho doméstico, resultado da 

construção histórica, que é reproduzida por homens e mulheres. 

Entretanto, o movimento contrário a essa cristalização da 

associação da mulher ao trabalho doméstico aparece nos ternos, 

como foi apresentado na entrevista de Cida, mas, desconstruir 

um processo histórico demanda tempo e muitos conflitos, ainda 

mais em se tratando de uma Festa que agrega em seu contexto o 

caráter religioso. A religião, assim como a tradição, faz parte 

desta construção histórica de atribuições femininas, e, no caso 

da religião católica, fica mais evidente a submissão feminina e 

uma maior dificuldade de contestação e resistência, pois o 

campo da fé parece algo intocável, até que a “fé” ganhe novas 

conotações, como apresentado a seguir. 

 

Devoção e trabalho: renovar é possível 

 

A Festa do Rosário apresenta variantes na prática da fé, a 

preparação dos rituais católicos é realizada, em sua maioria, por 

senhoras denominadas católicas praticantes, que trabalham na 

preparação dos espaços e seguem todos os rituais: reza do terço, 

missa, procissão. A devoção é mais enfática à Maria, origem de 

todas as Nossas Senhoras existentes, pois há uma resistência da 

igreja católica em aceitar o culto há alguns santos, santas e 

algumas variações de Nossa Senhora.  

Já nos ternos, a prática da fé está associada à devoção à 

Nossa Senhora do Rosário e a Santos e Santas que intercedem 
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pelos excluídos da sociedade, como os negros. Os rituais nos 

ternos são diferentes dos rituais católicos, realizados pela igreja. 

Nos ternos há uma mistura de elementos e comportamentos, 

unindo catolicismo e outras religiões, como a umbanda. Todos 

os ternos adotam práticas da umbanda: uso de guias59, 

benzeção60 dos bastões dos capitães em terreiros de umbamba, 

rezas para trancar o terno protegendo da inveja e influência de 

espíritos maledicentes, benzeção para fechar o corpo dos 

dançadores, dentre outras. À exceção a estas práticas está um 

terno formado apenas por mulheres – o mariarte – que tem como 

intuito aproximar a Congada da Igreja Católica. Este terno não 

entra em nossa análise pois entendemos que ele é uma 

particularidade na sua composição e em seus objetivos, que não 

dialogam com a conquista de outro lugar para a mulher na 

Congada. 

No âmbito religioso as mulheres são maioria, durante a 

pesquisa de campo era comum ouvir que a mulher tem mais fé. 

O fato das mulheres serem maioria nas igrejas está relacionado à 

limitação de seu acesso ao espaço público, sendo permitido 

frequentar a igreja com bastante frequência, ou seja, a prática da 

fé também faz parte da construção histórica das atribuições 

feminina. 

Entretanto, a semelhança está na participação das 

mulheres, que nos dois espaços, na igreja e nos ternos, 

promovem a realização do evento através de trabalhos menos 

                                                           
59 Guias são colares que são entregues aos guias espirituais para serem 

consagrados e assim protegerem aqueles e aquelas que os usam. Fonte: 

http://www.http://umbandaeocaminho.blogspot.com.br 
60 Benzer significa tornar Bento ou Santo. Benzer uma pessoa ou objeto é o 

ato de rezá-la, pedindo que dela se afastem todos os males ou o mal 

específico que lhe esteja afligindo. Fonte: 

http://www.http://umbandaeocaminho.blogspot.com.br 
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visíveis. Trabalhos esses que são caracterizados como expressão 

de fé. É como se o trabalho fosse uma maneira de pagar uma 

graça recebida. Durante a procissão, são muitas as mulheres que 

acompanham filhos, filhas, netos e netas vestidos de anjos, em 

cumprimento a promessa feita à Nossa Senhora do Rosário, que 

acreditam ter atendido seus pedidos. Tais pedidos, na maioria 

das vezes, é pela cura de uma enfermidade. 

Vale ressaltar que, inseridas em uma sociedade que está 

em movimento, as práticas de devoção também se transformam 

e sofrem variações, como fica evidente entre as gerações de 

mais idade, que cumprem com rigor os rituais, enquanto que 

para as gerações mais novas, estas não são tão enfáticas, 

tomando outras expressões, como apresenta Laura, uma 

dançadora de 19 anos. 

Sempre dancei, quando eu era pequena eu ia nos 

terços com minha avó, agora quase não vou, nos 

terços vai mais gente de idade. Minha fé com Nossa 

Senhora do Rosário é praticada durante a festa, eu 

me enfeito pro povo ver, mas também pra santa. Eu 

acredito que quando a gente dança bonito alegra a 

santa também. Mas, todo ano vou na igreja rezar pra 

santa, agradecer e fazer meus pedidos. (Informação 

verbal, pesquisa de campo, 2014) 

As observações em campo comprovam a fala da jovem 

dançadora: os jovens são minoria na reza do terço, nas novenas 

e procissões. Essa evasão das jovens mulheres pode ser 

compreendida a partir da resistência feminina ao aprisionamento 

dos rituais católicos, sempre atrelando o papel da mulher às 

figuras femininas de resignação; são momentos melancólicos de 

repetição de palavras que trazem conotação de sofrimento, 

tornando-se monótonos e não convidativo aos (às) jovens. 
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A mãe da jovem Laura, dona Lídia, também não frequenta 

todos os rituais católicos da Festa, embora tenha crescido em um 

contexto de seguimento ao catolicismo, incentivado por dona 

Clarice, sua mãe, que ainda é assídua às missas e terços e relata 

que já trabalhou muito para a Festa como forma de praticar sua 

devoção 

hoje em dia é mais diferente, antigamente o povo era 

mais religioso, parece que tinha mais fé. Nós tinha 

uma turma grande de amiga que tava sempre juntas 

pra ajudar na Festa, enfeitava o ranchão, porque há 

muito tempo atrás era só o ranchão, não tinha o 

centro folclore não. A gente tava junto nos trabalhos 

e na fé também, quando a novena começava nós tava 

lá, sem faltar. Eu já fui muito agraciada por Nossa 

Senhora, já cumpri muita promessa, meus dois filhos 

que são formados eu agradeço a Nossa Senhora, 

meu netinho que nasceu com sopro no coração foi 

curado, graças a Deus e Nossa Senhora. Pra mim, o 

agradecimento tá no trabalho pra ajudar os outros. 

Eu trabalhei muitos anos no café da manhã, acho 

que foi uns sete anos, comecei pra cumprir uma 

promessa, e fui ficando porque eu gostava, agora eu 

não consigo mais ajudar. Acho que os jovens tinham 

que ajudar mais, pra ir repondo nós que já tá mais 

velho (risos), mas hoje os jovens vão na Festa é mais 

pra divertir mesmo, não é por causa da parte 

religiosa não. Graças a Deus minha neta gosta de 

dançar, é um jeito de participar né? Eu nem esperava 

que ela fosse dançar, porque na minha família 

ninguém dança. Acho que ela tomou gosto porque 

fez amizade com umas meninas que dança. 

(Informação verbal, pesquisa de campo, 2014). 
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Para a geração de dona Clarice a influência do catolicismo 

romano é mais acentuada, enquanto que para sua filha e neta o 

contexto religioso sofreu transformações, transformações estas 

influenciadas pelo movimento feminista, também. Entretanto, o 

trabalho feminino continua sendo a essência para a realização da 

Festa, que, seja na religião ou na cultura, está em movimento, 

assim como as ações dos e das participantes. 

 

O movimento feminino nos ternos 

 

Desde sua origem a Festa do Rosário é realizada através 

do trabalho de homens e mulheres. Oriunda do século XIX, a 

Festa ainda traz influências de um período marcadamente 

opressor em relação às mulheres, apresentando resistência às 

mudanças ocorridas no papel feminino desde então. Até os dias 

atuais as mulheres ainda são maioria nos trabalhos dos 

bastidores da Festa, aqueles trabalhos relacionados ao espaço 

privado, ou seja, os trabalhos domésticos, que são menos 

visíveis ou ignorados no espaço público. Para se tornarem mais 

visíveis, as mulheres vêm ressignificando seu papel na Festa e 

também na sociedade, porém, ainda não se tem uma ruptura com 

o modelo patriarcal, que estabelece funções para homens e 

mulheres.  

O movimento das mulheres nos ternos se faz por meio do 

acúmulo de funções, ou seja, as mulheres vêm ocupando outros 

espaços, e/ou renovando suas ações, sempre aliando trabalho e 

devoção, como é o caso da segunda capitã do terno Nossa 

Senhora de Fátima, “terno do Zé do Gordo”, que, além de 

trabalhar na confecção das fardas, na organização da casa para 
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recepção dos ensaios, também assume, sempre que necessário, o 

comando do terno, liderando orações e coreografias. 

Vale ressaltar que as transformações em relação ao papel 

feminino na sociedade são lentas e, por vezes, isoladas, assim, 

assumir outras ações nos ternos além dos trabalhos domésticos 

ainda é um desafio. O capitão do terno Moçambique Mamãe do 

Rosário relata que as mudanças em relação às novas ações 

femininas nos ternos ocorrem lentamente e ainda causam 

estranheza. Ele está no comando do terno desde 2008, quando 

foi convidado para ser segundo capitão, e, após o falecimento do 

primeiro capitão, Sr. Geraldo Dias, assumiu o comando do 

terno, iniciando então maior abertura à participação feminina em 

outros espaços. O terno Moçambique Mamãe do Rosário é 

responsável por conduzir a família real e os festeiros nos 

cortejos e na entrega da coroa, 

eu dançava no catupé amarelo desde os sete anos e 

lá as mulheres, como até hoje não dançam na linha, 

que é onde os caixeiros estão e no Moçambique a 

participação das mulheres também era mais restrita, 

embora já tinha um diferencial, que era a presença 

de uma segunda capitã e junto comigo foram 

convidadas também três mulheres. É claro que isso 

despertou o interesse de outras mulheres em dançar 

na linha. Antes se uma mulher fosse dançar na linha 

era vestida como homem. Eu sempre respeitei o Sr. 

Geraldo e somente após seu falecimento que 

comecei o que se chama de renovação, dando 

liberdade para as mulheres tocarem instrumentos.E é 

claro que todas as mudanças causam medo, 

estranheza, até mesmo por parte de algumas pessoas 

da irmandade, mas eu sempre tive os pés no chão e 
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não me incomodo com as críticas, mesmo aquelas 

destrutivas. A fé vem em primeiro lugar, e dançar 

para a Santa é muito bonito e alegre, não há 

diferença entre homem e mulher. A congada tem 

essa tradição mesmo, mais rígida, mas já foi pior. 

Pra se ter uma ideia a primeira bandeirinha só surgiu 

em 1938, até então quem carregava a bandeira era 

um homem. É claro que hoje em dia as mudanças 

estão mais rápidas, o terno Moçambique Coração de 

Maria já tem mulheres dançando na linha também. 

As mulheres são essenciais aos ternos, pois são elas 

quem mais praticam a fé, a presença delas nos terços 

e na cantoria é maravilhosa. (Informação verbal, 

pesquisa de campo, 2014). 

O fato de “dançar na linha” representa uma renovação 

expressiva para as mulheres, pois, como mostra a fala do 

capitão, esse movimento ainda causa estranheza, uma vez que, 

para muitos, o fato de tocar instrumentos é uma prática 

masculina atribuída ao fato da diferença biológica que confere à 

mulher uma fragilidade que a impede de ter força apropriada 

para a condução de alguns instrumentos, porém, as novas ações 

das mulheres apontam que esta fragilidade é sim uma 

construção histórica, pois existem mulheres dançando e 

manuseando instrumentos assim como os homens. Vários são os 

instrumentos, como as Gumgas, patagongas e caixas. 

Levando em consideração que somente após sessenta anos 

do início da Festa do Rosário uma mulher conduziu a bandeira, 

nota-se que as mudanças são lentas e adentrar à linha do terno é 

um passo importante para a ressignificação do papel femininos. 

A inserção das mulheres em novos espaços é uma possibilidade 



Meu povo de fé 

367 
 

de enfraquecer algumas ações do patriarcado que promovem a 

submissão feminina ao masculino.  

As mulheres nos ternos estão constantemente associadas 

ao trabalho doméstico, e, quando questionado sobre a 

importância das mulheres no terno, o capitão do terno 

Moçambique Mamãe do Rosário descreve o trabalho nos 

bastidores, afirmando, assim, a ligação feminina com o espaço 

menos visível, porém, reconhece que é esse trabalho que 

sustenta os ternos, 

te falo que seria impossível eu conseguir comandar o 

terno sem a ajuda da minha mãe, que desde os 

ensaios está comigo, é ela quem faz um café, 

enquanto isso minha irmã varre a garagem, minha 

namorada arruma um enfeite para o altar. Sem 

contar que sem as mulheres, talvez o terço nem 

existisse. Além do mais tem muito terno que mesmo 

tendo um homem como capitão é a mulher quem é a 

força maior. Várias mulheres é quem conduzem os 

trabalhos. Tem terno que o capitão morreu e o filho 

assumiu, mas quem da força e apoio pro terno 

continuar é a mãe, disponibilizando o espaço para os 

ensaios, ajudando na confecção das fardas daqueles 

que não tem como fazer. Ou seja, a mulher é a força 

do terno. Ela honra a fé e a tradição. (Informação 

verbal, pesquisa de campo, 2014) 

Nesse sentido, a fé e a tradição significam o cuidado, o 

zelar de alguém ou algo, e, na ordem patriarcal, esta função é 

destinada às mulheres. As práticas vividas e revividas passam a 

fazer parte do cotidiano tornando-se “naturais”, por isso é difícil 

romper com o modelo patriarcal, além do mais esse modelo 

também se reinventa diante das resistências, criando novas 
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formas que mascaram a real condição feminina, que atualmente 

é de acúmulo de funções, e é somente assim que as mulheres 

conseguem adentrar novos espaços. 

A fala do capitão demonstra que há um grande número de 

mulheres que trabalham nos ternos, ou para os ternos, e elas 

estão no denominado trabalho de apoio, que é a essência do 

evento, porém, quase não são percebidas. Por isso, o fato de 

avançar espaços nos ternos é tão importante, uma vez que é a 

aparência que traz uma visibilidade imediata. Isto posto, é 

importante ressaltar que a mudança de comportamentos 

femininos na Congada não tem um caráter claro de se romper 

com o modelo patriarcal que persiste na sociedade, elas são, na 

verdade, agentes de um contexto que vem se movimentando. 

Essa ruptura é declarada pelo movimento feminista, que, de 

maneira geral, objetiva uma sociedade sem hierarquia de 

gêneros, como demonstrou Ribeiro (2014). 

O patriarcado persiste porque sua estrutura se arraigou em 

todos os campos sociais, atingindo mulheres e homens, que, por 

vezes, não o percebem. A entrevista com dona Rosilda reflete 

essa persistência. Ela é viúva de ex-capitão, e, após o 

falecimento do marido, o sobrinho assumiu o terno como 

capitão, mas sua casa continua abrigando a organização do 

grupo, o que é comum também em outros ternos, sendo ela 

quem comanda a dinâmica dos trabalhos, mas sempre nos 

bastidores 

o terno era tudo pro meu marido, e pra mim também, 

é uma família mesmo, eu não quis tirar o terno daqui 

não, tenho medo dessa juventude mudar demais o 

rumo das coisa. A gente tem que seguir como 

sempre foi, por isso que os meninos tão sempre me 

perguntando, querendo saber se tá certo fazer tal 
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coisa, parece que aqui em casa o terno tem mais 

respeito, garante mais a tradição. E é minha alegria, 

de julho pra frente minhas vizinhas falam que eu 

mudo, fico animada, mas é porque a casa começa a 

ficar mais cheia. Dá trabalho, mas tô acostumada, e 

além do mais tudo que a gente faz com fé e amor 

não é trabalho não é prazer. Enquanto Deus me der 

saúde eu ajudo no terno pra alegrar minha santa. 

(Informação verbal, pesquisa de campo, 2014). 

 

A fala de dona Rosilda retrata a postura das mulheres que 

exercem esse trabalho de “apoio” aos ternos, que na realidade é 

a manutenção e garantia de realização da Festa. Acompanhar de 

perto um pouco do cotidiano das mulheres na preparação e 

realização do evento traz à tona a essência do evento. Nos 

ensaios, o que se visualiza são mulheres dinâmicas que andam 

de um lado para o outro, enquanto fazem café, organizam 

espaços, silenciam crianças. São mulheres prestativas, 

sorridentes e sempre dispostas. Por ser uma festa em louvor a 

uma santa, retrata bem a alusão à Maria, mãe de Jesus, uma 

mulher resignada, atuante no espaço que lhe é reservado. 

O mesmo contexto é observado nas residências que 

oferecem refeição aos ternos. Esses momentos também são 

essenciais para a manutenção do evento, as famílias que 

oferecem almoço ou lanche trabalham dois, três dias na 

confecção dos alimentos. A visita em uma dessas residências 

que oferece almoço no segundo domingo da Festa despertou a 

reflexão acerca da dimensão da participação feminina nos 

ternos.  
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A primeira visita foi no sábado, véspera do almoço. A 

casa é pequena, com poucos cômodos, ali estavam em torno de 

10 mulheres: a dona da casa, duas filhas, vizinhas, parentes e 

amigas. Aparentemente não houve uma programação para 

distribuição das tarefas, o que foi confirmado posteriormente 

pela dona da casa. Mas, tudo acontecia com organização e 

sequência de ações, como se as mulheres já estivessem 

programadas para a execução das tarefas. E realmente estavam, 

cada uma daquelas mulheres repetia ali seu cotidiano, porém, 

em outra dimensão. 

Naquele momento, ficou evidente que a situação feminina 

de aprisionamento aos trabalhos domésticos é menos 

questionada quando as atividades são praticadas para a religião e 

a cultura. Em nenhum momento houve lamentação ou indagação 

quanto ao fato de que somente as mulheres estavam trabalhando. 

E foram mais de oito horas de trabalho no sábado. 

No domingo, dia do almoço, o contexto foi diferente, não 

havia somente mulheres, como no sábado. Os homens estavam 

participando, carregando mesas e panelas, que eram colocadas 

na garagem, espaço utilizado para recepcionar o terno Catupé 

Cacunda Nossa Senhora das Mercês, conhecido também, como 

“Catupé amarelo”. O almoço foi servido pelas mulheres e foram 

também elas que cuidaram da limpeza e organização da casa 

após o fim da refeição.  

Outro ponto que despertou reflexão foi o fato de que a 

média de idade das mulheres que trabalharam na preparação do 

almoço era de 52 anos. Não havia jovens, o que pode ser 

compreendido como uma resistência das mulheres mais jovens 

em relação à extensão das amarras do trabalho doméstico que se 

estendeu para toda sociedade, conforme apresentado 

anteriormente neste capítulo, no depoimento de Cida. 
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A participação feminina nos ternos de congo da Festa do 

Rosário vai muito além do ato de dançar ou acompanhar os 

ternos durante as apresentações. As mulheres atuam em todos os 

momentos. As observações em campo possibilitaram visualizar 

a dinâmica que sustenta os ternos através do trabalho feminino. 

O ato de colocar um terno nas ruas exige uma estrutura 

organizacional baseada no trabalho coletivo de homens e 

mulheres, entretanto, são as mulheres que mais executam 

jornadas extensas de trabalho nos ternos.  

Esta realidade revela a persistência da divisão sexual do 

trabalho, pois até os dias atuais os trabalhos domésticos 

acompanham as mulheres em todos os segmentos sociais. 

Assume formas conjunturais e históricas, na tentativa de 

reforçar tradições masculinas e femininas. Mesmo tendo tanta 

importância, o trabalho feminino nos ternos ainda não tem a 

notoriedade equivalente, isso se faz pelo fato de ser um reflexo 

da situação feminina na sociedade regida pelo modelo patriarcal, 

em que se associou a mulher ao espaço doméstico, concepção 

que vem desde a era primitiva. Assim, a relação entre mulher e 

trabalho doméstico foi se tornando algo “natural”, uma prática 

vivida e revivida, como destaca Perrot (2013, p.114): “O caráter 

doméstico marca todo o trabalho feminino: a mulher é sempre 

uma dona de casa.”.  

Sendo fato que a divisão sexual existe e persiste, cabe 

então não somente resistir, mas, também, reconhecer a 

essencialidade do trabalho que se caracterizou como feminino. 

A presente pesquisa aponta que as mulheres estão por toda parte 

da Festa do Rosário e a maioria acumula duas, três ou mais 

funções, o que caracteriza a importância da participação 

feminina para a realização da Festa. Tão essencial quanto lutar 

pela especificidade dos gêneros é o reconhecimento e a 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

372 
 

valorização da ação feminina, que não deve ser caracterizada 

como inferior ou invisível. O trabalho das mulheres sempre foi 

essencial à manutenção da vida, como analisou Saffioti (2004), 

entendido como imagens que as sociedades 

constroem do masculino e do feminino, não se pode 

haver uma só sociedade sem gênero. A eles 

corresponde uma certa divisão social do trabalho, 

conhecida como divisão sexual do trabalho, na 

medida em que ela se faz obedecendo ao critério de 

sexo. Isto não implica, todavia, que as atividades 

socialmente atribuídas às mulheres sejam 

desvalorizadas em relação às dos homens. Nas 

sociedades de caça e coleta, a primeira atividade 

cabe aos homens e a segunda às mulheres. Enquanto 

a coleta é certa, a caça é incerta. [...] A rigor, então, 

a sobrevivência da humanidade, felizmente variando 

no tempo e espaço, com esta divisão sexual do 

trabalho, foi assegurada pelo trabalho das mulheres. 

(SAFFIOTI, 2004, p. 58). 

No que tange aos campos religioso e cultural, o 

reconhecimento da realidade feminina merece mais atenção, 

uma vez que a maioria das religiões e das manifestações 

culturais utiliza as mulheres como instrumento para conservar, 

promover e fazer avançar as “tradições” que aprisionam as 

próprias mulheres na invisibilidade e inferioridade em relação 

aos homens. É exatamente essa a realidade nos ternos de congo, 

desse modo, para terem mais visibilidade as mulheres adentram 

outros espaços, o que acontece lentamente, e a maioria age nos 

bastidores, e é esse espaço que merece maior visibilidade.  
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A festa feita por elas 

 

Durante uma, entre tantas, caminhadas pelas ruas em torno 

do Largo do Rosário, no momento da Festa, as imagens, sons e 

cheiros revelaram um espaço dinâmico, rico para reflexões. 

Propositalmente, as leituras daquelas fontes remetiam à 

participação feminina. E elas estavam por toda parte. Eram 

mulheres comerciantes vendendo suas mercadorias e/ou 

cuidando da organização da barraca. Algumas com crianças de 

colo, preparando ali mesmo suas refeições. Outras, preocupadas 

com os filhos que haviam deixado em casa. Em frente à igreja, 

na estrutura erguida para o evento, havia mulheres correndo em 

passos miúdos, preparando o altar para a celebração da missa. A 

passagem de som se misturava com o toque das caixas de algum 

terno que se aproximava, tendo em sua composição várias 

mulheres que cantavam e dançavam alegremente. 

A Festa se apresenta como um universo próprio, que se 

difere do cotidiano, principalmente para os integrantes da 

Congada. Para eles e elas, é uma oportunidade de vivenciar 

outra rotina, na qual assumem outros papéis. Como destacou 

Costa (2012), o pedreiro vira rei, príncipe, a empregada 

doméstica vira rainha, princesa. Entretanto, a Festa está na 

sociedade, e a invisibilidade da real atuação feminina é reflexo 

desta. A condição de “naturalidade” do exercício das atividades 

domésticas imposta às mulheres pelo patriarcado está em todas 

as esferas sociais. A Festa é feita pelas mulheres, elas estão 

muito além do dançar e tocar instrumentos. Elas estão por toda 

parte, desempenhando funções essenciais para a realização do 

evento. A pesquisa constatou que as mulheres são a essência da 

Festa, e, também, a essência para manutenção da sociedade, 

assim como destacou Perrot (2013), Saffioti (2204) dentre 
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outras e outros de importante relevância para o presente estudo e 

as questões de gênero. 

 

Considerações finais 

 

A pesquisa constatou que, na religião, em específico no 

catolicismo romano, as mulheres encontram maior resistência às 

mudanças. A igreja católica passou por uma restauração, e não 

por uma transformação no que tange ao papel feminino, mesmo 

a Teologia da Libertação, que foi um grande salto para o 

reconhecimento dos excluídos e que teve influências do 

movimento feminista, não conseguiu dar maior visibilidade às 

mulheres. Os laços com o patriarcado são muito fortes, e, 

aliados à religião, constituem uma barreira ainda difícil de ser 

ultrapassada.  

As mulheres continuam nos bastidores da Igreja, sem 

acesso a instâncias com poder de decisão. Mesmo sendo 

maioria, elas estão na base, pois o topo da hierarquia é 

constituído por homens. De todos os segmentos sociais, a 

religião é certamente o ambiente em que o patriarcado é menos 

abalado, pois se atrelou a questões divinas, como a associação 

das mulheres com Maria mãe de Jesus, exemplo a ser seguido, e 

de Eva, exemplo a não ser seguido. É como se ser mulher 

trouxesse consigo a obrigatoriedade da subserviência, 

estabelecendo o trabalho feminino como uma obrigação. Tendo 

ainda a religião forte expressão na sociedade ela reflete esta 

condição nas ações femininas em casa, no trabalho e nas 

manifestações culturais. 

O ponto positivo é que a ação direta no mundo do trabalho 

possibilita às mulheres apresentarem suas resistências à 
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subordinação ao patriarcado, redefinindo, desse modo, padrões 

sociais e culturais. As lutas pelo respeito às especificidades entre 

os sexos é um processo em construção e obtêm sucesso através 

da junção entre protestos dos movimentos sociais e atuação 

direta no processo de produção, no qual as mulheres mostram 

sua importância. Geram renda com o fruto de seu trabalho, 

competindo por cargos e funções que durante muito tempo 

foram exclusivos aos homens. Mais que a conquista de espaços, 

as mulheres buscam a igualdade no exercício do poder e assim 

serem mais visíveis no movimento da sociedade.  

No campo cultural, também houve transformações em 

relação à participação feminina, como constatou a pesquisa. No 

entanto, mais importante que perceber as transformações, o 

presente estudo desencadeou, a partir dos ternos de Congo e 

através do trabalho de campo, reflexões acerca da importância 

da participação feminina nas manifestações culturais. Durante a 

tabulação dos dados, as entrevistas, as imagens e as observações 

visuais registradas no diário de campo convergiam para 

compreensão da essência da realização da Festa do Rosário, que 

é o trabalho realizado nos bastidores do evento, tanto na parte 

religiosa, quanto cultural, a congada. Nessas duas dimensões, 

que foram as mais exploradas pelo estudo, a participação 

feminina é decisiva para a realização da Festa. Em todas as 

entrevistas, a unanimidade se fez em relação à importância do 

trabalho realizado pelas mulheres. 

É importante salientar que o reconhecimento não 

proporciona às mulheres maior visibilidade, a pesquisa apontou 

que o trabalho feminino, na Festa, ainda está atrelado à divisão 

sexual do trabalho, em que se delegou às mulheres uma 

“obrigatoriedade” com atividades domésticas. Mas, constatou-

se, também, que o movimento feminino dentro dos ternos é mais 
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expressivo do que nas outras dimensões. As mulheres estão 

ocupando outros espaços, ressignificando papéis, como o fato de 

dançar na linha, tocar instrumentos. Porém, o quantitativo de 

mulheres que agem nos bastidores da Festa é imensamente 

maior do que aquelas que estão em posições mais visíveis. 

Atuar em um terno é muito mais que dançar ou assumir 

comandos. Para a congada existir é necessária uma estrutura 

organizacional que contemple várias ações. Começando com a 

disposição em manter os laços com o evento, diante disso, as 

observações em campo demonstraram que as mulheres são 

atuantes, também, nessa posição: várias são aquelas que mesmo 

não sendo capitãs direcionam os ternos através de “conselhos”, 

disponibilizam e organizam espaços, costuram, bordam, 

preparam refeições. As mulheres trabalham na Festa e para a 

Festa. Ainda existem aquelas que mesmo não participando de 

nenhum terno trabalham para a continuação do evento, como as 

mulheres da comissão de festeiros, as cozinheiras do café da 

manhã para a alvorada e para os almoços nas residências. 

Contudo, a aproximação com a realidade do trabalho 

feminino na Festa permitiu compreender a essência da mesma, 

desencadeando algumas considerações. Primeiramente, a 

sociedade é movimento e todos os seus campos se interligam, 

uma vez que é formada por agentes sociais, com variados 

gêneros. Assim sendo, as coerções e os reflexos existem, bem 

como as resistências e suas várias facetas. Resistir a 

determinado modelo ou situação não está apenas na ruptura, 

mas, também, na ressignificação de papéis, como o fato de 

mulheres e homens assumirem posições contrárias ao que se 

promoveu durante todo um processo histórico.  

Outra constatação é que a resistência feminina ao 

patriarcado é fato, mas conquistar novos espaços ainda demanda 
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esforço, as mulheres estão se movimentando cada vez mais, mas 

esse movimento não representa uma ruptura com a divisão 

sexual do trabalho. As mulheres assumem novas funções sem se 

desvencilharem do trabalho doméstico, este ainda as acorrenta. 

Associado ao espaço menos visível, o trabalho doméstico 

aprisiona as mulheres a uma invisibilidade social, o que não 

condiz com a realidade, pois, através da festa do Rosário, foi 

possível constatar que as mulheres são promotoras sociais, elas 

estão por toda parte, e agem concomitantemente no espaço 

privado e no espaço público. 
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FESTA DE NOSSA SENHORA DA ABADIA E A 

TURISTIFIÇAÇÃO DA CIDADE DE ROMARIA, MG 
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Introdução 

 

O presente trabalho traz uma anáçlise das relações que se 

estabelece entre o turismo e o catolicismo popular, abordando 

com um olhar geográfico o turismo religioso na cidade de 

Romaria, MG e a relação entre peregrinação e o turismo 

religioso. Consideramos na pesquisa, algumas inquietações que 

nos conduziram ao levantamento de dados em campo: 

compreender o turismo como fenômeno e como ele se realiza, 

como os moradores da cidade receptora são envolvidas na sua 

dinâmica, como esse turismo (que é realizado uma vez no ano) 

afeta a cidade e sua população, observando os pontos positivos e 

os negativos dessa atividade. 

Para a elaboração do presente trabalho, foi escolhida 

Romaria, um município do Estado de Minas Gerais, por ser o 

principal centro de turismo religioso de todo Triangulo Mineiro, 

com significativo fluxo de visitantes e representativa 

movimentação financeira 

Além da revisão bibliográfica, foram realizados 

levantamentos de dados de fonte primária e secundária, bem 

como pesquisas feitas por meio da internet. Para o levantamento 
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de dados de fonte primária, realizou-se um trabalho de campo 

durante o qual pode-se aplicar questionários, realizar registros 

fotográficos, dialogar com sujeitos envolvidos na dinâmica do 

turismo local é registrar impressões pessoais por meio de 

observação direta.  

 

Romaria: o território da fé e da festa 

 

Como já dito, Romaria é um município brasileiro situado 

na região do Triângulo Mineiro, no Estado de Minas Gerais 

(Figura 1). Sua população estimada em 2015 pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) era de 3.596 

habitantes. 

Figura 1 - Mapa do município e malha urbana (2017) 

 
Fonte: IBGE, 2015. Org.: DUARTE, D. L.V 2017 
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A cidade é muito conhecida pela sua festa realizada em 

agosto, em que se comemora o dia de Nossa Senhora de Abadia. 

Esse festejo é realizado geralmente entre os dias 6 a 15 de 

agosto, mas já recebendo os turistas nos primeiros dias do mês, 

vindos de várias regiões do Centro-Oeste brasileiro e Minas 

Gerais.  

Existem duas rodovias que dão acesso à cidade, uma 

Estadual, a MG 190, sentido norte-sul, e outra Federal, a BR 

365, sentido leste-oeste. A cidade fica perto de alguns 

importantes municípios de Minas Gerais, como Uberlândia, 

Uberaba e Patrocínio. E será por essas rodovias que os turistas 

afluirão para Romaria, inclusive realizando longas 

peregrinações, que podem durar vários dias em importante 

demonstração de fé e penitência.  

De acordo com os dados do IBGE61, a cidade surgiu 

durante a fundação de um povoado, após a Guerra do Paraguai, 

o que se deu a partir da chegada de alguns garimpeiros liderados 

por um senhor de nome Sebastião, vindos da cidade de Estrela 

do Sul. Foram descobertas jazidas de diamantes em 1867 e, daí 

por diante, o córrego Água Suja, que desemboca no Rio 

Bagagem, tornou-se importante para o povoado, emprestando 

seu nome à povoação. 

De acordo com a mesma fonte, seus primeiros habitantes 

foram devotos de Nossa Senhora da Abadia. Com dificuldades, 

eles tinham o costume de todo ano ir à Vila de Muquém (Centro 

de Goiás) para cumprir suas promessas, participando de uma 

romaria que acontecia todos os anos naquela vila. 

                                                           
61  Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=315640. Acessado 

em: 01 ago. de 2017. Dados referente à origem do município. 



Meu povo de fé 

383 
 

Com o crescimento populacional de Água Suja e com as 

dificuldades de deslocamento dos devotos até a Villa de 

Muquém, surgiu a ideia de se criar ali mesmo, uma capela em 

louvor à Nossa Senhora da Abadia. Assim, entraram em contato 

com o D. Joaquim de Azevedo, bispo de Goiás, e trataram do 

tema com o mesmo, pedindo sua licença para poder construí-la. 

Ainda de acordo com o IBGE (2017), D. Joaquim 

Azevedo concordou com a criação da nova capela. Em 1870 foi 

construída uma pequena igrejinha provisória. Assim, logo 

providenciaram uma imagem de Nossa Senhora da Abadia, 

sendo a mesma encomendada direto de Portugal. A imagem foi 

transportada do porto do Rio de Janeiro à Barra do Pirai em 

lombos de animais, em seguida ela veio de trem e carro de bois, 

trazida pelo Português Custodio da Costa Guimarães. 

A população aguardava a chegada da imagem próxima ao 

Arraial Nascente, onde no mesmo local foi bentificada, e assim, 

com festas, fogos, a imagem que todos aguardavam foi recebida 

pelos devotos no povoado de Água Suja. Após sua fundação e 

com o termino das jazidas de diamante, a cidade começa outra 

pratica econômica ligada a atividades agropecuárias sendo sua 

principal pratica econômica até os dias atuais.  

Não se sabe ao certo o quando surgi o turismo na cidade, 

entretanto a visitação de romeiros ocorre a mais de 100 anos, 

para a igreja católica as pessoas que visitam os lugares sagrados 

são designadas de romeiros e, caso façam trajetos a pé, são tidas 

como peregrinas. Portanto, o fenômeno turístico surge a partir 

das peregrinações e romarias no momento em que o setor 

comercial do município se organiza para receber os visitantes 

não mais a partir de uma lógica religiosa, mas sim capitalista. A 

cidade de Romaria recebe, portanto, esse nome em decorrência 

da movimentação de religiosos que ocorre desde os primórdios 
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de sua fundação. Atualmente a população local não difere 

romeiros de peregrinos, conforme se constatou em campo. 

Todos são tratados como romeiros, ainda que a pratica da 

peregrinação (caminhar a pé) seja uma marca da religiosidade 

local.  

A maior parte da população é Católica, pois essa religião 

sempre foi fortemente relacionada a história e formação do 

município.  

Analisando a economia contemporânea do município, 

Romaria está ligada a três setores econômicos: o industrial, 

agropecuário e o de serviços. O município possui 65 pequenas 

fabricas, no campo, produz: café, maracujá e limão. O PIB do 

município é de RS137.160,00 e o PIB per capita de 

RS38.366,44. Observando os dados econômicos do município, 

de acordo com o IBGE (2016), não fica claro até que ponto o 

turismo atinge a economia do município, de forma que 

pesquisas mais aprofundadas se torna necessárias para aclarar 

numericamente o peso dessa atividade da dinâmica econômica 

do local. 

 

A fé produz o espaço 

 

Sagrado e profano são conceitos que se referem às 

características constitutivas e de uso de um dado espaço tido 

como de interesse religioso. Em Romaria, a relação sagrado-

profano faz parte do mesmo processo espacial, embora sejam 

características que se apresentem ocasionalmente em momentos 

distintos, com conteúdos próprios, que revelam usos 

diferenciados de uma mesma paisagem.  
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Na lógica do catolicismo (que nem sempre se aplica a 

outras religiões), para que o sagrado se apresente, é preciso que 

o profano abra espaço, pois estes usos são bem distintos ainda 

que posam se sobrepor um ao outro. 

Para Durkheim (1989), o profano e o sagrado são duas 

classes opostas. O sagrado se apresenta pelo fato de que está 

protegido por veto; profanas são as coisas sobre as quais as 

mudanças se aplicam. Durkheim (1989) diz ainda que a religião 

é um assunto comunitário: “A religião é um sistema unificado de 

crenças e práticas que congregam numa comunidade moral 

única chamada igreja todos os que a ela aderem”. Portuguez 

(2015, p. 20) entende a religião como: 

A religião [...] é por nós entendida como a 

estruturação formal do sistema de crenças, que se 

reflete na codificação dos princípios morais e éticos 

de uma determinada religiosidade. Trata-se de uma 

organização ritualística, que atribui sentido às 

normas de convivência de seus membros, assim 

como os princípios de uso dos espaços sagrados por 

determinado grupo religioso. 

A festa de 15 de agosto (Fig. 2) é uma atividade coletiva 

que reúne várias pessoas de diversas regiões tanto para a 

visitação quanto para atividades econômicas. Segundo 

Portuguez (2015), muitas vezes, certos locais que são utilizados 

como sagrados, ou que são permanentemente sagrados, podem 

ser utilizados de outras formas, como por exemplo, o uso 

turístico, que é profano pór essência. 
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Figura 2: Festa de Nossa Senhora da Abadia, 2017 

 

Fonte: Prefeitura de Romaria (2017). 

 

Por mais que algumas pessoas não considerem o evento 

como uma atividade de lazer, a festa acaba agregando essa 

característica. Ao mesmo tempo em que muitas pessoas fazem e 

pagam promessas, outras participam de atividades paralelas à 

prática religiosa. Durante os festejos, a cidade parece se 

transformar realmente em território sagrado, a religiosidade 

toma conta das pessoas, que rezam e cantam com muita fé e 

devoção. Entretanto, se tomamos por base as argumentações 

relativizadoras de Portuguez (2015), o profano ainda fica 

instalado na cidade, tendo os usos ordinários do espaço como 

seu testemunho. 
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O Sagrado manifesta-se em um determinado objeto e o 

mesmo passa ter um valor religioso para uma determinada 

organização social. Surge, assim, o conceito de hierofania: 

O homem toma conhecimento do sagrado porque 

este se manifesta, se mostra como algo diferente do 

profano. A fim de indicarmos o ato da manifestação 

do sagrado, propusemos o termo hierofania. Este 

termo é cômodo, pois não implica nenhuma precisão 

suplementar: exprime apenas o que está implicado 

no seu conteúdo etimológico, a saber, que algo de 

sagrado se nos revela (ELIADE, 2008, p. 17). 

Nesse sentido, o homem toma conhecimento do sagrado 

por meio da manifestação de uma determinada energia sagrada 

em pessoas, lugares, objetos e situações. Em Romaria, por 

exemplo, a hierofania se mostrará clara em locais de culto, na 

pessoa dos líderes religiosos e, importante citar, na imagem de 

Nossa Senhora da Abadia (Figura 3).  

Alguns conteúdos hierofânicos são inerentes aos lugares, 

como o interior dos complexos templários, sacralizados pelo e 

para os ritos ali desenvolvidos. Mas também a hierofania pode 

pertencer a determinados objetos, o que torna os lugares 

profanos abençoados, quando esses objetos são ali depositados 

ou expostos. A imagem da Santa, por exemplo, carrega consigo 

toda a sua sacralidade quando levada para abençoar as 

residências e propriedades rurais do município.  
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Figura 3 - Imagem de 

Nossa Senhora da 

Abadia. 

Figura 4 - Cavalgada que leva a imagem 

da Santa pelas fazendas até a Igreja 

  

Fonte: Trabalho de 

campo (2017) 
Fonte: Prefeitura de Romaria (2017). 

 

Atualmente, a economia municipal se beneficia 

imensamente com a fé. No segundo domingo de janeiro 

comemora-se o encontro das Folias de Reis62, e, nessa ocasião, 

muitas pessoas se reúnem para as festividades e isso movimenta 

o comércio local.  

                                                           
62 Folia de Reis festa religiosa celebra os Três Reis Magos em visita ao 

menino Jesus. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/manifestacoes-

culturais-negras. Acesso em 03 jan 2018. 
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No segundo domingo de maio é comemorado o Encontro 

dos Congados63. Centenas de grupos de congados se reúnem na 

Praça do Santuário, numa imensa festa de em comemoração à 

Nossa Senhora da Abadia. E no último sábado de junho ocorre a 

Cavalgada de São Benedito, quando centenas de cavaleiros 

participam do evento, conduzindo a imagem de Nossa Senhora 

da Abadia até residências e propriedades rurais.  

Todas essas atividades são importantes para consolidar 

Romaria como destino de milhares de romeiros e turistas 

motivados pela fé.  

 

O fenômeno turístico  

 

Segundo a Organização Mundial de Turismo, esse 

fenômeno seia o “conjunto de atividades que as pessoas 

realizam durante suas viagens e permanência em lugares 

distintos do que vivem, por um período de tempo inferior a um 

ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros”. 

O turismo representa uma forma especial de 

aproveitamento do tempo livre e de recreação. Uma 

definição do turismo que seja suficientemente 

abrangente não pode centrar sua atenção unicamente 

em seu aspecto funcional ou em seu agente ativo, o 

turista. Afinal o turismo é um fenômeno social que 

                                                           
63 O Congado, também chamado de Congo ou Congada mescla cultos 

católicos com africanos num movimento sincrético. É uma dança que 

representa a coroação do rei do Congo.  

Disponivel em: http://www.palmares.gov.br/manifestacoes-culturais-negras. 

Acesso em 03 jan 2018. 
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envolve o surgimento e desenvolvimento de 

instituições, relações interpessoais e situações 

peculiares (SANTANA, 1996, p. 10). 

O fenômeno de expansão do turismo ocorrido nos 

últimos 70 anos está diretamente relacionado à emergência da 

economia informacional, à concentração da população em 

espaços urbanos, a maior facilidade de comunicação e ao 

desenvolvimento dos transportes. Nesse sentido, o turismo 

assumiu papel de destaque na economia global, configurando-se 

como uma atividade complexa relacionada ao consumo de bens 

e serviços dos mais diversos, motivados pelos mais variados 

agentes indutores. 

Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2009), o 

turismo religioso enquadra-se como um segmento de turismo 

cultural, visto que se dirige a determinados locais, santuários e 

igrejas representativas para qualquer religião, constituindo-se 

como uma forma de conhecimento cultural. Para Beni (2000), o 

turismo religioso trata de uma demanda com características 

únicas, onde “esses peregrinos assumem um comportamento de 

consumo turístico, pois utilizam equipamentos e serviços com 

uma estrutura de gasto semelhante à dos turistas reais” (BENI, 

2000, p. 422).  

Mesmo possuindo características que tenham como fator 

a penitência e a valorização simbólica do sofrimento em 

algumas romarias e peregrinações, o turismo religioso se faz 

presente, sobretudo por meio dos atos de consumo e 

participação em atividades culturais profanas.  

No Brasil, o segmento do turismo religioso vem 

crescendo anualmente. De acordo com Andrade (1995, p. 79), 

depois do Turismo de Férias e de Negócios o segmento que mais 
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está em alta e o turismo religioso, visto que, “[…] além dos 

aspectos místicos e dogmáticos as religiões assumem o papel de 

agentes culturais pelas manifestações de valores antigos”. 

Nos dias atuais, as religiões acabam tendo e cumprindo o 

papel de reforçar a identidade como forma de demarca a cultura 

da sociedade. Burity (2002) afirma que o interesse pela 

identidade diz respeito à percepção das pessoas e seu lugar no 

mundo.  

 

Alguns aspectos do turismo religioso em Romaria  

 

O turismo pode fortalecer a economia de um município, 

criando as condições para a instalação de hotéis, restaurantes, 

pousadas, bares, boates, agências de recepção e emissão 

turística, etre outros exemplos (Figuras 5 a 7). No caso de uma 

cidade de turismo religioso, incentiva ainda a instação de 

comércio formal e informal de artigos religiosos dos mais 

variados. 

Na semana da festa em Romaria, as ruas são tomadas 

pelo comércio informal, com oferta de alimentos, lembranças, 

objetos sacros ou de uso religioso, entre outros (Figuras 8 a 10). 

Com a chegada dos peregrinos e os turistas, as ruas da cidade 

ganham novos usos, novas funcionalidades e a paisagem se 

enche de referências à fé e aos muitos milagresw atribuídos à 

Santa. 
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Figuras 5 a 7: Oferta turística formal de Romaria. 

 
 

Figuras 8 a 10 - Barraquinhas e ambulantes: comércio 

instalado durante a festa 

 
Fonte: Trabalho de campo (2017). Org.: Diogo  

Leonardo Vieira Duarte (2017). 
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O turismo é fruto de um sistema complexo de relações 

sociais, baseado na oferta e consumo de inúmeros produtos e 

serviços. Muitas vezes, quando os destinos são muito simples, 

dotados de baixa densidade técnica, a comunidade receptora se 

organiza para receber os visitantes, como pode observar nas 

figuras 11 e 12. Como a oferta de banheiros públicos é bem 

restrita e o fluxo de visitantes é muito volumoso, a comunidade 

se organiza para oferecer locais para banho, sanitários e té 

acomodações simples.  

 

Figuras 11 e 12 - Serviços oferecidos pelos moradores. 

 

Fonte: Trabalho de campo (2017). Org.: Diogo Leonardo Vieira 

Duarte (2017). 
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Ademanda turística está ligada ao número total de pessoas que 

viajam ou desejam viajar para usufruir das atividades e dos 

serviços em lugares diferentes. Para caracterizar os turistas de 

Romaria, aplicamos um questionário semi-aberto no dia 15 de 

agosto de 2015, com coleta de dados realizada njunto a 35 

depoentes. 

A prefeitura estimou, para aquele ano, público na ordem de 350 

mil pessoas, entre fiéis e visitantes de lazer. Essa seria, portanto, 

a demanda universal do evento pesquisado. Entretanto, tal 

estimativa nos pareceu bastante superestimada, pois ao 

acompanharmos a festividade, observamos que ao longo dos 15 

dias, a cidade não estava tão cheia a ponto de atingir o número 

de visitantes esperados pelo poder público local. Entretanto não 

houve, por parte de órgãos oficiais, nenhum tipo de controle de 

fluxo ou contagem mais adequada para sabermos de fato o 

montante de visitantes em Romaria.  

A pesquisa que fizemos tratou mesmo de alguns temas 

ponhtuais, apenas para se ter uma noção do que os visitantes 

achavam da cidade. Os resultados foram os seguintes: 
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Gráfico 1 – Romaria, MG: Principais espaços emissivos de fluxo para 

a Festa de Nossa Senhora da Abadia – 2015. 

 

Fonte: Análise dos dados dos questionários (2017). Org.: Diogo 

Leonardo Vieira Duarte (2017). 

 

Pode ser observado que 97% das pessoas são do Estado de 

Minas Gerais e de cidades próximas à Romaria e apenas 3% dos 

entrevistados são da cidade de Catalão, no estado de Goiás. 

Pelas cidades citadas, a festa possui capacidade atrativa para 

uma demanda regional. Os fiéis e turistas são 

predominantemente do Triângulo Mineiro pelo fato de outros 

destinos próximos (raio de 1000 km) possuírem outras cidades 

também caracterizadas por práticas religiosas de interesse 

turístico, o que geraria forte concorrência territorial entre os 

destinos. 

Das 35 pessoas entrevistadas, 33 são do sexo masculino e 2 do 

sexo feminino, com a média de idade de 30 a 60 anos. Sobre a 

questão econômica dos turistas (Quadro 1), foi utilizada a tabela 

de classe de acordo com o IBGE. 
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Tabela 1 – Romaria, MG: Faixas de renda. 

Divisão de 

classe dos 

Turistas de Romaria - MG 

A Acima de 20 Salários Mínimo 0,0 

B De 10 a 20 Salários Mínimo 0,0 

C De 4 a 10 Salários Mínimo 0,0 

D De 2 a 4 Salários Mínimo 70% 

E Até 2 Salários Mínimo 30% 

Fonte: Análise dos dados dos questionários (2017). Org.: Diogo 

Leonardo Vieira Duarte (2017). 

 

Analisando a tabela acima 1, vê-se que 70% dos questionários 

respondidos são de pessoas que se encaixam na classe D, 

considerada classe média baixa e 30% são da classe E, ou seja, 

população de baixa renda. Para 100% dos visitantes, a 

atratividade se deu por interesses religiosos e a Igreja Matriz foi 

identificada como ponto focal do espaço turístico (figura 13). 

Para poder se deslocar até a cidade, 93,88% das pessoas 

utilizaram carros próprios, e 6,12% viajaram em grupos 

organizados. As distâncias percorridas variam de 20 até 136 km 

e 100% viajaram na companhis de familiares (em média, quatro 

acompanhantes no mesmo carro). Alguns desses romeiros 

viajam a pé, em peregrinações de grande sacrifício físico que 

pode durar v´parios dias (Figura 14) 
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Figura 13 - Santuário de Nossa 

Senhora da Abadia 

Figura 14 - Romeiros da cidade 

de Uberlândia sentido Romaria. 

  

Fonte: Trabalho de campo (2017). 

Org.: Diogo Leonardo Vieira 

Duarte (2017). 

Fonte: Prefeitura de Romaria 

MG (2017).  

 

 

Todos citaram que já conheciam Romaria, ou dela já tinham 

informações, passadas sobretudo por parentes e amigos. 

Perguntados sobre os aspectos que mais gostaram na cidade, 35 

pessoas citam como aspectos positivos a devoção, a fé e a visita 

à imagem de Nossa Senhora da Abadia. 

Sobre aspectos negativos, todos citam: a deficiência notória na 

limpeza pública e o tumulto gerado pelo comércio temporário, 

mas mesmo com essas observações, todos pretendem voltar à 

cidade, pois ela correspondeu às expectativas dos visitantes. No 

quadro a seguir, pode-se ver dados sobre a satisfação dos 

visitantes. 
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Quadro 2 - Notas dadas aos serviços prestados na cidade, de acordo com os questionários. 

Itens de Serviço Ótimo Bom Satisfatório Ruim 

2 

Péssimo Não se 

aplica 

Informações turísticas 0 0 100% 0 0 0 

Segurança 0 0 100% 0 0 0 

Limpeza e conservação 0 0 0 100% 0 0 

Oferta de serviços 

(alimentação, saúde, 

etc.) 

0 14,50% 85,50% 0 0 0 

Qualidade dos produtos 

do local (Barracas) 

0 0 100% 0 0 0 

Eventos 0 100%  0 0 0 

Lazer e entretenimento 0 23,05% 76,95% 0 0 0 
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Hospedagem 0 0 0 0 0 100% 

Receptividade/ 

hospitalidade 

0 0 100% 0 0 0 

Acomodação  0 0 0 0 0 100% 

Oferta de banheiros 0 0 0 100% 0 0 

Qualidade dos 

banheiros 

0 0 0 100% 0 0 

Estacionamento para 

carro 

0 0 97,15% 0 0 2,85% 

Estacionamento para 

ônibus 

0 0 2,85% 0 0 97,15% 

Fonte: Análise dos dados dos questionários (2017). Org.: Diogo Leonardo Vieira Duarte (2017). 
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O trabalho de campo realizado durante a festa nos 

permitiu observar que o Poder Público atua de forma direta na 

dinamização dos recursos espaciais, o que se reflete em maior 

segurança e orientação da mobilidade durante os períodos de 

maior concentração humana (figuras 15 a 17).  Além do 

policiamento reforçado, como se trata de um tipo de viagem 

(peregrinação) que leva o romeiro à exaustão, é necessário 

tomar certos cuidados com a saúde, disponibilizando 

equipamentos que mermitam um pronto-atendimento em casos 

de insolação, desidratação, fadiga extrema, hipertensão e outros 

transtornos.  

 

Figuras 15 a 17- Viaturas da polícia e bombeiros militares de 

MG 

 

Fonte: Trabalho de campo (2017). Org.: Diogo Leonardo Vieira Duarte (2017). 
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A presença de muitos viajantes em um local pequeno 

como Romaria, onde a população residente é também pequena, 

gera impactos inevitáveis, tais como: insuficiência no 

fornecimento de água potável, descarte inadequado de resíduos 

em espaços públicos, perturbação da ordem e do sono, pisoteio 

de jardins, entre outros. Desses, o problema do descarte do lixo 

foi o mais observado, pois é notória a desordem deixada pelo 

grande público ao final de cada programação. As Figura 18 a 20 

mostram exemplos do que se está discutindo. 

 

Figuras 18 a 20 - Lixo deixado pelos visitantes em vias públicas e praças. 
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Fonte: Trabalho de campo (2017). Org.: Diogo Leonardo Vieira Duarte 

(2017). 

Esse tipo de pressão social sobre o espaço gera, 

ocasionalmente, conflutos severos, pois após a festa os visitantes 

se retiram da cidade e retornam para suas residências e, ao 

morador de Romaria, cumpre o dessabor de recolher, destinar e 

tratar de toneladas de lixo. Seria interessante, nesse caso, não só 

um estudo mais apurado para se dimensionar a necessidade de 

instalação de lixeiras em pontos estratégicos, mas também 

instaurar trabalhos efetivos de educação ambiental e 

sensibilização turística.  

 

Considerações finais 

 

Romaria é uma cidade de pequeno porte e com uma 

população reduzioda, que recebe um gigantesco contingente 

turístico, sobretudo nos primeiros 15 dias do mês de agosto, por 

ocasião da Festa de Mossa Senhora da Abadia.  

Esse fluxo tem incentivadop a economia local, mas ainda 

de forma bastante tímida, pois trata-se de um tipo de atividade 

turística que não se vincula exatamente ao lazer e ao 

consumismo, o que reduz a circulação potencial de valores no 

lugar turístico.  

O turismo religioso é, portanto, de alto fluxo, alto 

impacto territorial, mas de baixo retorno financeiro. Entretanto, 

do ponto de vista cultural, é uma atividade importante porque se 

vincula a todo um sentimento religioso e de identidade dos 

católicos do Triângulo Mineiro.  
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Do ponto de vista operacional, o turismo em Romaria 

atende minimamente às necessidades da demanda, embora o 

problema do lixo seja de fato algo a ser trabalhado. Também é 

necessário observar cuidadosamente a questão da oferta e 

distribuição dos banheiros.  

Do ponto de vista econômico, seria interessante realizar 

um planejamento mais cuidadoso do turismo local, para que esse 

potencialize mais a economia municipal.  Por fim, do ponto de 

vista identitário, o turismo em Romaria se mostra como 

consolidade, representativo da fé regional e de importância para 

se compreender jeito de ser do povo mineiro. 
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O ESPAÇO GEOGRÀFICO JUDAICO E A 

AMBIVALÊNCIA CULTURAL NA CONSTRUÇÃO DO 

LUGAR 

 

Carlos Alberto Póvoa 

Mauro Cristiano de Paula 

 

Introdução 

 

Cerca de seis ondas imigratórias oriundas do norte da África, da 

Europa Ocidental e da Europa Oriental constituíram as 

principais áreas de emigração dos judeus para o mundo. Esta 

mobilidade apresentou fases e intervalos, que somaram 

aproximadamente três séculos de imigrações, tornado singular 

na história da imigração brasileira.  

Esta mobilidade ocorreu nos períodos em que a história 

registrava os piores acontecimentos da humanidade, os 

PROGOMs, os movimentos nacionalistas, as ações anti-semitas, 

as perseguições religiosas e políticas, as fugas das mazelas 

econômico-sociais como a miséria e a fome. Foram tempos 

difíceis que causaram a “evasão” deste grupo para diversos 

lugares do mundo.  

A ocupação espacial dos judeus no Brasil se deu pela imigração 

direta, ou seja, do país de origem para o país escolhido ou 

também denominado adotivo. 

As ondas imigratórias judaicas se estabeleceram no Brasil do 

seguinte maneira: 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

410 
 

(1) 1630 os judeus batavos (sefaraditas em sua maioria) se 

situavam na cidade do Recife – PE, no período da invasão 

holandesa na região Nordeste, mais tarde foram expulsos do 

território pelos nativos e portugueses, conseqüentemente 

emigrando para outro lugar, e se destinaram para os Estados 

Unidos fundando a cidade de Nova Amsterdã, atual Nova 

Iorque; 

(2) 1810 centenas de famílias judias emigraram do norte da 

África – sobretudo do Marrocos (judeus maaravim) – 

estabelecendo-se nos Estados do Pará e do Amazonas. A 

imigração coincidiu com o início do ciclo da borracha; 

(3) 1890, no auge do ciclo da borracha, acostaram em terras 

brasileiras nova leva de maaravim, e centrando nas cidades de 

Manaus e Belém, porém com a expansão econômica e os 

crescentes investimentos estrangeiros no extrativismo 

amazônico, estes imigrantes direcionaram-se das capitais para o 

interior dos Estados do Acre, Pará e Amazonas constituindo ao 

longo do tempo novos povoados ribeirinhos.  

No mesmo período, dezenas de famílias em sua maioria de 

origem asquenazitas e algumas outras famílias sefaraditas, 

apoiadas pela organização J.C.A - Jewish Colonization 

Association – administrada pelo Barão Maurice Hirsch da 

Inglaterra, era responsável pela imigração dos judeus europeus 

Centro-Orientais e da Rússia, instalaram-se em áreas agrícolas 

do Centro-Oeste da Argentina na cidade fundada pela 

organização – Mosheville, na província de Santa Fé e na região 

sul do Brasil, sobretudo no Estado do Rio Grande do Sul nas 

Colônias Phillipson e Quatro Irmãos. Ambas localizadas nos 

municípios das cidades de Erechim e Passo Fundo; 



Meu povo de fé 

411 
 

(4)1920 vários judeus imigrantes das Europa Centro - Oriental e 

Centro -Ocidental, chegaram ao sudeste brasileiro 

desembarcando pelos portos de Santos – SP e do Rio de Janeiro-

RJ. Os chegantes pelo porto de Santos se dirigiram para a cidade 

de São Paulo onde reencontravam amigos, familiares e parentes.  

Alguns judeus já estabelecidos na capital paulista desde datas 

anteriores as grandes levas imigratórias, pois estes chegaram ao 

Brasil no início do século XIX, denominando-se de “imigração 

espontânea”. Os outros imigrantes, fora deste período, foram 

classificados como “imigração forçada”. Tal fato se deu devido 

à situação em que se encontravam na Europa, pois chegaram no 

final do século XIX e início do século XX e considerados 

enjeitados; 

(5)1935, os primeiros refugiados da Segunda Guerra Mundiais, 

judeus de origem alemães, húngaros, romenos, ucranianos, 

bessarábios, russos e poloneses, desembarcavam nas cidades do 

Rio de Janeiro-RJ e de Santos – SP. 

 Em sua maioria, avançavam para a cidade de São Paulo, já que 

na capital encontrava-se uma estrutura de vida mais sólida e 

uma comunidade mais organizada, com sinagogas e entidades 

beneficentes; 

(6) Por volta dos anos de 1957, outra leva imigratória do 

“Oriente Médio”, os Mizrahim, judeus originários do Líbano, 

Síria, Jordânia, Iraque, Palestina e Egito, chegaram ao Brasil 

depois da criação (1947) e independência (1948) do Estado de 

Israel na região da Palestina.  

Houve descontentamentos por parte dos palestinos e dos árabes 

que divergiam da ONU acerca do Estado Judeu, culminando 

num período de inúmeros combates entre judeus e palestinos, 

judeus e árabes. Desta maneira isso provocou uma imigração em 
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massa e forçada da  região na segunda metade do século XX dos 

mizrahim.  

As emigrações aconteceram com a ascensão de líder egípcio 

Gamal Abdel Nasser (جمال عبد الناصر) ao poder no Egito e com as 

Guerras de Suez, dos Seis Dias e do Yom Kipur.  

Os mizrahim chegaram em condições díspares dos demais 

israelitas, pois possuíam melhores condições econômico – 

financeiras e apresentavam uma vida mais equilibrada para 

ficarem ou não no Brasil.  

Entretanto inseriam-se novas técnicas à imigração, uma ampla 

facilidade de locomoção, o acesso aos aeroportos, que passaram 

a contribuir com fluxo e mobilidade das pessoas e entre os 

lugares. Marcava-se uma nova etapa e forma da imigração 

mundial.  

Segundo PÓVOA (2010), as várias vivências históricas do 

espaço apresentam aspectos relevantes para a concretização e 

esboço da relação sociedade – espaço. Não se trata apenas do 

fato que o povo judeu, singularmente oscilou entre longos 

períodos vividos em diásporas e outras imigrações / migrações, 

mas durante as quais dispunham também de uma soberania 

territorial. Isto é, corroborarado pela Toráh, onde mais de 2.500 

anos o povo judeu escreveu uma relação homem-espaço, 

expressa uma tensão mundo-lugar. 

Da relação entre homem – terra, o povo judeu ou a judeidade, 

buscou a sua própria identidade, diferenciada, projetando-se ao 

mesmo tempo na incomensurabilidade e incomparabilidade 

criadoras de suas idiossincrasias. 

É nesta dialética da tensão espacial, que o conceito de espaço 

como um produto social compreende suas estruturas, formas e 

formatos historicamente construídos. Estruturas formas e 
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formatos que podem resultar, nas construções materiais, como o 

de um bairro, de uma cidade ou mesmo de construções abstratas, 

como as das instituições, por exemplo, a forma e dimensão de 

uma nação. 

 

O espaço geográfico: o judeu e o não judeu na formação do 

lugar 

 

Segundo SANTOS (2002), o espaço é constituído de 

sistemas de ações e de objetos, assim como de 

intencionalidades, portanto ele é dinâmico, porque se apresenta 

de maneira constante na reformulação no uso do território, por 

cada momento da sua história.  

O espaço é a síntese, sempre provisória, entre o conteúdo 

social e as formas espaciais, mas a contradição central é entre o 

individuo judeu e o espaço, entre um presente invasor e ubíquo 

que nunca se realiza completamente, e um presente localizado, 

que também é passado objetivado nas formas sociais e nas 

formas geográficas encontradas. 

No momento da atribuição as novas funções, formas e 

organizações geográficas, com o passar do tempo houve uma 

metamorfização que inicialmente assimila alguns pontos para 

que adquira uma vida voltada para construção do cotidiano, ela é 

ao mesmo tempo uma (re)evolução deste espaço.  

Quando a comunidade judaica age sobre o espaço, ela não 

faz sobre os objetos como realidade física, mas como realidade 

social, formas-conteúdo, isto é, objetos sociais já valorizados 

aos quais o judeu ou mesmo o não judeu busca oferecer ou 

impor um novo valor, uma nova ordem e uma nova ação.   
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Para SANTOS (1996), esta ação se dá sobre objetos já 

agidos e que já existiam, portanto, são portadores de ações 

concluídas, mas ainda presentes. Esses objetos da ação são desse 

modo, dotados de uma presença humana e por ela qualificados. 

A dialética se dá entre ações novas e uma velha situação, um 

presente inconcluso querendo realizar-se sobre um presente 

perfeito. Observa-se que a dialética não é entre o judeu e a 

paisagem, mas entre o judeu e o espaço.  E vice-versa.  

Por meio do uso do território, permitiu-se observar a sua 

ocupação até e materialização como lugar, ou seja, a maneira de 

usar reflete de forma específica à identidade do judeu sobre o 

espaço, que já se encontrava realizado, planejado, elaborado e 

estabelecido pelo não judeu. Deste modo refleti-se como um 

lugar judaico na concepção de sua criação e na análise de sua 

dimensão até transformá-lo em uma realidade, enquanto 

densidade comunicacional, informacional e técnica. 

Demarca-se assim o território e as intencionalidades da 

comunidade judaica (e pelo individuo judeu) que introduz as 

técnicas que lhes são pertinentes e que lhes possam resultar nas 

ações diferenciadas sobre o antigo território e recriando uma 

psicosfera política, social, religiosa, cultural e econômica para 

consolidação deste novo lugar.  

Crê-se que a produção desse espaço judaico resulta da 

ação do judeu, por meio dos objetos artificiais. O objeto ou ação 

que se instala no lugar se fixa no tecido preexistente e seu valor 

real são encontrados na materialização deste ambiente, deste 

modo todos os lugares são virtualmente mundiais, contudo na 

observação de uma datação histórica e ou na concretização 

geográfica, o lugar só é possível quando este se torna definidor 

das técnicas. 
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Na verdade trata-se de um instante do tempo dando-se em 

um ponto do espaço. Estes eventos mudam as coisas, 

transformam os objetos, acrescentam-lhes novas características, 

e quando vindos dos eventos históricos, pressupõem uma ação 

do homem ou de um grupo social, religioso, étnico, cultural e 

econômico.  

As instalações dos objetos e das técnicas refletem na vida 

do judeu, tanto internamente quanto externamente, deste modo o 

lugar, passa a ser singular e não mais plural, já que as 

instalações vinculam-se-á uma “identidade” que se distinguirá 

nas estruturas espaciais dos comércios, dos costumes e nas 

instalações de sinagogas, ou seja, há um outro / novo estilo de 

vida.  

Nas relações com o externo (do judeu para com o não 

judeu / do seu “mundo em comunidade” para com o “mundo do 

outro em sociedade”), criam-se “novos hábitos”, o que 

denominamos de um lugar social ou realidade social. Isto é 

definido metodologicamente e teoricamente pela forma, 

estrutura e função significando que todo lugar social pode ser 

um objeto de análise formal, estrutural e funcional.  

Sempre se transformando e acompanhando os eventos 

conforme a necessidade, as técnicas recém introduzidas, 

tornaram-se uma constante tanto dos tempos e quanto das 

pessoas, já que as formas geográficas alteram-se de valor. O 

espaço se modificou e se modifica para atender às 

transformações de uma sociedade e posteriormente a de uma 

comunidade judaica.  

Nas relações internas (de judeu para com o judeu, dentro 

do seu próprio mundo judaico), insere-se uma compreensão para 

uma nova relação, porém que completa com algo que já estava 
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inserido dentro do cotidiano comunitário, social e familiar, 

contudo não se percebia, porque a relação cotidiana entre os 

judeus permaneceu a mesma durante séculos, de viverem em 

comunidades e de criarem o seu lugar – “o gueto”, laqueados 

por muros sociais imaginários. Por longos períodos da história, 

os “guetos” foram considerados o centro da vida judaica e de 

suas vidas, porém a partir da Segunda Guerra Mundial foram 

forçados a uma emigração em massa para outros continentes.  

Com o passar dos períodos, o judeu tornou-se parte do 

lugar social e das realidades. A vida em comunidade ficou mais 

ampla e plural, alterada pela técnica e pelo contato com a 

sociedade não judaica. È um fenômeno histórico possível de se 

identificar, pois registra o momento da chegada, data e ou a 

origem dos imigrantes judeus ao novo mundo.  

Esta datação e este fenômeno histórico, segundo SANTOS 

(2002) só é possível à escala de um lugar, quanto à escala do 

mundo. Ela é possível à escala de um país, ao considerar o uso 

do território como conjunto de lugares. 

A função da forma e da conquista espacial depende da 

redistribuição, de cada momento histórico. Esta relocalização e 

redistribuição devem tanto às heranças notadamente no espaço 

já organizado, como o do representar-se pela ação do modo de 

produção ou de seus momentos a uma futura ação e movimento 

do espaço, como a territorialização, pois os objetos nascem com 

uma vocação mercantilista ou não, mas diferenciando-se dos 

períodos anteriores.  

A cada novo período, o judeu se impõe espacialmente e 

revela-se apto aos novos sistemas de ações e conjuntos 

formados por objetos que tendem a ser mais produtivo 

economicamente e que constituem num dado lugar situações 
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hegemônicas. Os novos sistemas de objetos na produção põem –

se à disposição das forças sociais mais poderosas, quando não 

são deliberadamente produzidos para o seu exercício. Ações 

novas podem dar-se sobre velhos objetos, mas sua eficácia não é 

assim, limitada, ficando apenas no entorno da comunidade.   

Segundo SANTOS (2002), esta fluidez econômica não é 

uma categoria técnica, mas uma entidade sociotécnica. Ela não 

alcançaria as conseqüências atuais, se, ao lado das novas 

inovações técnicas, não estivessem operando novas normas de 

ação, a começar, paradoxalmente, pela chamada desregulação 

(na verdade, desregular significa multiplicar o número de 

normas – métodos de gestão). A economia não funciona sem um 

sistema de normas, adequadas aos novos sistemas de objetos e 

aos novos sistemas de ações, e destinados a provê-los de um 

funcionamento mais preciso.  

Quando todos os lugares se especializam, em função de 

suas virtualidades naturais, de sua realidade técnica, de suas 

vantagens de ordem social e isso conduz a uma heterogeneidade 

entre as unidades territoriais dos judeus, modo que se forem 

atingidos pelo processo produtivo criaram-se hierarquias e 

seletividade paralelismos de utilizações com a concorrência 

ativa e passiva entre os diversos agentes, cria-se uma 

reorganização das funções entre as diferentes frações de 

território. Isso correu devido ao não judeu, que já ocupava este 

território antes da chegada dos judeus. Nesta nova conquista 

cada ponto do espaço, torna-se importante, efetivamente ou 

potencialmente. A necessidade de ocupar pontos mais 

valorizados neste território que levou os judeus a assumirem a 

importância fundamental de se tornarem assisado com o espaço, 

pois sabe que eles se transformam em seu todo numa forma 

produtiva. Com a produção humana, há produção do espaço. 
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Para SANTOS (2002), as mudanças que o território vai 

conhecendo nas formas de sua organização acabam por invalidar 

os conceitos herdados do passado e a obrigar a revisão das 

categorias de análise. 

O que se pode considerar também é que este é o resultado 

da ação dos homens agindo sobre o próprio espaço, através dos 

objetos e criando para cada tipo de paisagem algo que a 

diferencie, ou seja, a paisagem é a reprodução destes níveis 

diferenciados de forças produtivas, materiais e imateriais, 

porquanto o conhecimento também faz parte do rol das forças 

produtivas. 

O imigrante geralmente é portador de uma memória, 

espécie de consciência congelada, provinda com ele de outro 

lugar. O lugar novo o obriga a um novo aprendizado e uma nova 

formulação. A memória olha para o passado. A nova 

consciência olha o futuro. O espaço é um dado fundamental 

nessa descoberta. Ele é o teatro dessa novação por ser, ao 

mesmo tempo, futuro imediato e passado imediato um presente 

ao mesmo tempo concluído e inconcluso, num processo sempre 

renovado que quanto mais instável e surpreendedor o espaço, 

tanto mais surpreendida será a pessoa e tanto mais eficaz será a 

operação da descoberta a consciência pelo lugar se superpõe a 

consciência no lugar. A noção de espaço desconhecido perde a 

conotação negativa e ganha um acento positivo, que vem do seu 

papel na produção da nova história.  

A forma é alterada, renovada, suprimida para dar lugar à 

outra forma, que os judeus colocam conforme a sua cultura 

religiosa ou social e que também atenda às necessidades da 

estrutura social gentia. 
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Nos lugares as formas envelhecem por inadequação física, 

quando, por exemplo, ocorrem os desgastes dos materiais, isto é 

algo previsível e esperado, no que tange as formas físicas e o 

tempo, mas o envelhecimento moral do judeu e de sua 

comunidade, mudam de acordo com o quadro político, 

econômico, social e cultural à medida que os mesmos 

direcionam-se para as áreas urbanas. Isso revelou que lugar é 

distinto, pois cada um tem a sua personificação, mas no caso 

judaico, que está visivelmente ligado a todos os demais lugares 

que a comunidade ocupou e ocupa por um nexo único dado as 

relações culturais, sociais, econômicas de e trabalho.  

Hoje, a concentração e formação sólida de lugar se 

tornaram praticavelmente uma regra para o judeu e sua 

comunidade, pode-se considerar que nos tempos atuais o 

repouso se sobrepõe ao movimento. Para ambos a circulação 

não é mais criadora que a produção. Os homens mudaram de 

lugar, mas também os produtos, a mercadorias, as imagens e 

idéias. Daí a idéia de desterritorialização. Isso é, há também um 

processo de desculturalização da comunidade no que abrange a 

cidade e em relação ao todo, vivendo o seu mundo. 

 

Uma abordagem da ambivalência cultural dos judeus 

 

Em conseqüência das mudanças ocorridas num período 

inferior a três gerações e em virtude da acelerada ascensão 

social e integração da quase totalidade dos filhos e netos de 

imigrantes judeus na classe média, surgiram situações de 

perplexidade e de ambivalência cultural, que se fazem sentir 

especialmente entre a adolescência.  

Os jovens geralmente são desnorteados e têm dúvidas 
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quanto à lealdade que devem à família e às normas da cultura 

milenar judaica, nem sempre compatíveis com suas aspirações a 

uma posição de destaque e de prestígio no seio da sociedade 

adotiva não judaica. 

 As novas gerações de judeus, aqui nascidos e educados, 

estão perfeitamente adaptados à sociedade ambiente e nela 

integrados, não sendo possível distingui-los de seus pares não 

judeus, por seus modos de vestir, falar, agir ou comporta-se nas 

diferentes situações sociais. Em conseqüência surge 

crescentemente a indagação entre os próprios judeus, sobre a 

identidade judaica, ou seja: “O que é um judeu?”. 

Para a finalidade deste estudo, temos que responder à 

pergunta “quem é judeu?”, com “uma definição das ”mais 

amplas:” aquele que assim se considere” e, portanto, que aja e se 

comporte como tal, a partir dessa auto-identificação. 

Para RATTNER (1977), isto não responde, todavia à 

primeira indagação sobre as características comuns, pelas quais 

os membros do grupo judeu se sentem solidários e mutuamente 

relacionados. Diversos autores ressaltam a dificuldade em 

encontrar denominador comum para um grupo que representa 

amplas variações, em seu comportamento religioso, em sua 

estratificação sócio-econômica, sua bagagem cultural e sua 

orientação ideológico-política. 

A definição de SARTRE (1995), pela qual “... o judeu é 

um homem que os outros consideram como judeu e que é 

obrigado a agir e a tomar decisões, a partir da situação em que é 

colocado”. Insiste nos aspectos negativos da self-fulfilling 

prophecy, ou seja, vê o judeu como produto dos preconceitos e 

estereotipas do mundo e do lugar. Tal posição, por ser 

extremamente estática e a-histórica, ignora simplesmente a 
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evolução do judeu nas diferentes sociedades adotivas, espaços e 

lugares, que implicou e causou o desenvolvimento de uma ética 

e de um conjunto de valores sociais comuns, que se tornaram, 

por sua vez, fator de sobrevivência grupal. 

Porém, o tema identificação tem sido tratado 

extensivamente, especialmente por sociólogos, antropólogos e 

psicólogos, mas por poucos geógrafos. Para as finalidades de 

nosso trabalho, atribuímos ao conceito o significado de 

identificação grupal, segundo o comentário de SHERIF (1956), 

pelo qual  

[...] no decorrer do desenvolvimento de um 

indivíduo, seu ego-identidade ou self relaciona-se 

com um grupo e suas ações experiências são 

profundamente afetadas por esse relacionamento, 

que o a considerar-se parte do mundo, sentindo 

como seus os triunfos e vicissitudes grupais.  

As polêmicas constantes a respeito do “quem é judeu e o 

que é judeu”, todavia, tornam bastante complexa a análise da 

identidade judaica. 

Diante dos múltiplos aspectos da vida comunitária judaica, 

suas diferentes correntes religiosas e ideológicas, bem como as 

diversas formas de organização comunitária, exigindo maior ou 

menor grau de adesão e participação, deixa aberto um vasto 

campo para a identificação dos judeus com seu grupo. 

Assim, aos que se consideram judeus, membros de um 

grupo religioso, aos que enfatizam a ideia nacional de um povo, 

aos que gostariam de perpetuar a cultura judaica, em seu 

conteúdo predominantemente ético, e aos que acalentam a idéia 

do povo eleito ou comunidade de destino, devem ser 

acrescentados os que CHEIN (pp. 219 – 222); apud RATTNER 
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– (1977), denomina judeus de bolso e judeus gastronômicos, ou 

seja, os que contribuem para diferentes finalidades filantrópicas 

e comunitárias, ou ainda alimentam-se com especiarias típicas 

judaicas e sentem-se em perfeita harmonia com sua consciência 

de judeu. Ademais, conforme acrescenta o mesmo autor, 

existiriam muitos judeus, os quais, embora se identifiquem 

como tais, não se preocupam, em absolutamente com qualquer 

coisa que seja judaica. 

Outra abordagem na discussão do conceito de 

identificação grupal é o de marginalidade empregado por 

STONEQUIST (pp; 137); apud RATTNER (1977), que definiu 

o homem marginal como um indivíduo que vive e interage em 

duas sociedades, onde existem bastantes incompatibilidades que 

tornam seu ajustamento difícil e problemático, sendo que não se 

sente plenamente em casa ou pertencendo a qualquer um dos 

dois grupos (dos judeus e do não judeus). As causas dessa 

situação precária podem residir no fracasso de esforços no 

sentido de ser aceito pela sociedade do lugar que ele escolheu 

que sua por sua vez, constrói barreiras à assimilação cultural. 

Encontramos na obra de LEWIN – 145 – 149 (1948), uma 

tentativa de formulação teórica dos problemas enfrentados pelos 

judeus na sociedade moderna. Admitindo diversos tipos de 

identificação para os indivíduos, Lewin assinala os conflitos que 

podem surgir a partir do momento em que os diferentes papeis 

ou funções a serem preenchidos pelo indivíduo se afiguram 

incompatíveis e, portanto, criam uma área ou psicosfera de 

incerteza e insegurança.  

A respeito dessa insegurança, PÓVOA (2010), descreve 

que para o judeu moderno existe um fator adicional para agravar 

sua incerteza. Freqüentemente, está incerto sobre a maneira pela 

qual pertence ao grupo judeu e o respectivo grau de pertencer. 
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Especialmente, desde que a religião diminuiu como fator social 

relevante, tornou-se mais difícil descrever positivamente o 

caráter do grupo judeu como um todo. Um grupo religioso com 

muitos ateus? Uma raça judia, apresentando uma imensa 

diversidade  de características raciais entre seus membros? Uma 

nação sem estado ou território e lugar próprio que concentrasse 

a maioria de sua gente? Um grupo composto por uma cultura e 

tradição. Porém na realidade, apresentando os diferentes valores 

e ideais das nações entre as quais vive? 

Sem pretender uma resposta conclusiva às indagações 

levantadas por Kurt Lewin, procuro neste trabalho, assinalar 

alguns aspectos que me parece característicos da vida judaica 

atual, significando ao mesmo tempo um certo tipo de 

relacionamento dos indivíduos com a comunidade. Incluo, 

portanto neste estudo, indagações sobre o tipo e forma de 

associação das famílias judaicas com as diferentes organizações, 

o grau e intensidade de educação judaica, ministrada às crianças; 

a contribuição carreada, a observância de preceitos e tradições 

religiosas, tais como podem ser observados na vida diária e nas 

ocasiões festivas. 

Como, então se identificam os judeus na diáspora e, 

particularmente no Brasil? 

Embora comunidade religiosa ainda pareça a 

caracterização mais acertada, fato é a maioria dos judeus 

especialmente das gerações mais jovens, não praticam ou apenas 

parcialmente obedecem os preceitos do código religioso, sem 

falar daqueles que abertamente se declaram ateus. 

A maioria dos casamentos é celebrado nas sinagogas e, 

indubitavelmente, os mortos são enterrados no cemitério dos 

judeus, mas os ritos e cerimônias associados com os principais 
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eventos na vida dos indivíduos, tais com nascimento e 

circuncisão, casamento e morte, parecem atender mais às 

exigências e expectativas da família e das relações sociais, do 

que às convicções e necessidades espirituais dos implicados. 

A sinagoga deixou de ser o centro da vida comunitária, 

como vimos, diminui de uma geração para a outra a observância 

dos ritos e das festas religiosas. Entretanto, os números 

referentes aos que jejuam em Yom Kipur ou assistem a uma 

celebração do Seder (de Pessach) indicam uma tênue e frágil 

ligação de aproximadamente três quartos das famílias com 

diferentes aspectos da tradição religiosa. Se fosse possível 

estabelecer um gradien, desde aqueles que,  sendo membros de 

sinagogas, praticam todas as seiscentas e treze prescrições do 

código religioso, até aos afastados que, eventualmente, 

apareçam uma vez por ano, no dia de Yom Kipur, aos serviços 

religioso, passando por aqueles que, espontaneamente, por 

motivos sociais e familiares freqüentam a casa de orações, 

teríamos uma imagem representativa da identificação religiosa 

entre os judeus.   

A unidade e coesão dos judeus não poderiam ser 

explicadas unicamente a partir de tipos de consciência e de 

concepção que deles têm os outros em diferentes partes do 

mundo, e do conseqüente tratamento que lhes é proporcionado, 

no sentido de maior ou menor aceitação ou discriminação. O 

senso da solidariedade e de destino comum, que permeia as 

relações entre os judeus de diferentes origens, línguas e posições 

sociais e culturais, parece fundamentado numa interdependência 

objetiva das diferentes comunidades. Espalhadas pelo cinco 

continentes, e que não estaria diferentemente relacionada ou 

dependente da vontade expressa e consciente de seus membros. 

É face ao enfraquecimento contínuo de muitos elementos 
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da cultura tradicional, substituídos geralmente pelas normas 

universalistas da sociedade ampla, que se coloca o problema de 

identificação para os judeus. Segundo HERKOVTS, (1960), 

para a geração que escapou com vida da catástrofe do judaísmo 

europeu, presenciou ao renascimento do Estado de Israel e veio 

em ondas imigratórias sucessivas, juntar-se-á novas 

comunidades judaicas no continente americano ou fundá-las, 

não somente desmoronará o judaísmo tradicional e secular do 

Steil ou das kehilot emergidas dos guetos medievais, mas o 

próprio problema da existência e da comunidade do judaísmo se 

colocará em termos novos, em condições sociais, técnicas e 

culturais completamente diferentes. 

Segundo RATTNER (1977), a maioria dos judeus 

sobreviventes da Europa, cuja vida judaica se baseava no 

convívio de um grupo fechado com seus próprios padrões e 

valores, tinha sido destruída irreparavelmente, ingressara nas 

sociedades dinâmicas não judaicas, em pleno desenvolvimento 

econômico - social, com possibilidades de mobilidades 

praticamente ilimitadas, porém sofrendo duplamente os efeitos 

desintegradores e despersonalizados da rápida urbanização e 

industrialização. 

Uma vez no papel e membros geralmente da classe média 

– sem raízes profundas na tradição social e cultural do lugar e, 

outra, como membros de um grupo minoritário cujas normas e 

valores, à medida que seus membros foram se integrando como 

forças aglutinadoras, viram diminuir a solidariedade dentro do 

grupo e seu controle sobre os indivíduos-membros. 

De acordo com PÓVOA (2010), os muros do “gueto” 

foram um símbolo e expressão das sociedades estáticas, nas 

quais viviam os judeus durante a Idade Média e, em certos 

lugares, até a metade do século passado. Derrubados os muros e 
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abertos os caminhos à ascensão social e à plena participação nas 

sociedades adotivas não judaicas, os judeus descobrem que não 

são mais suficientemente judeus para viverem isolados do resto 

do mundo e, ao mesmo tempo, não são ainda bastante aceitos 

por todos e não estão integrados o necessário para deixarem de 

conviver com judeus e deixarem de sentir e agir como judeus. 

Ademais dentro de uma sociedade aberta e secularizada, 

torna-se difícil definir as características que identifiquem o 

judeu: seria a religião, que a maioria deixou de praticar de 

acordo com os mandamentos bíblicos e talmúdicos? Tampouco 

poderia ser a nacionalidade, uma vez que a maioria dos judeus 

se considera cidadãos leais aos países onde residem. 

Quanto mais aberta a sociedade adotiva e mais tolerantes 

suas instituições políticas e culturais, tanto maior o número de 

contatos entre judeus e não judeus. Tanto em sua carreira 

profissional quanto no longo período de estudos e capacitação 

que a precede, o jovem judeu entra em contato com as camadas 

mais aperfeiçoadas, liberais e, portanto, menos presas a 

preconceitos ou praticas discriminatórias, no que se refere aos 

judeus ou qualquer outra minoria ética ou cultural. 

“O fenômeno da Assimilação” não é novo na história dos 

judeus. Se os judeus tivessem se dedicado à agricultura, ter-se-

iam dispersados por todo o país, no momento em foram 

obrigados a imigrarem para a Argentina e sul do Brasil, assim 

como para a região dos Estados do Pará e Amazonas, o que em 

poucas gerações teria causado a sua completa assimilação com o 

resto da população, apesar das diferenças religiosas. Mas, 

ocupados com o comércio e concentrados nas cidades, 

formavam comunidades separadas mantendo relações sociais e 

casando-se somente entre si (endogamia).  
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Segundo RATTNER (1977), em conseqüência do 

desenvolvimento capitalista e da liberalização dos regimes 

políticos, as portas das universidades e as diferentes carreiras 

abriram-se aos judeus, iniciando-se também um movimento 

sempre crescente de casamentos mistos, cuja freqüência era 

diretamente proporcional ao grau de desenvolvimento 

econômico e cultural do país ou da região. Contudo pode-se 

ressalvar que este “fenômeno” foi observado, com tendências a 

aumentar paulatinamente em todas as grandes cidades do 

mundo, onde há comunidades judaicas relativamente numerosas 

e importantes.  

Para RATTNER, (1977), efetivamente isso assegura aos 

judeus a própria capacidade de aplicar o seu domínio a 

“judeidade” ou de “judaizar” o lugar, além de reforçar as 

singularidades culturais, religiosas, sociais e econômicas frente 

à sociedade goy ou seja do não judeu. Isto é, ressaltado no 

acondicionamento da comunidade, bem como e na ação e na 

intencionalidade da ocupação do espaço, quando a preservação 

do lugar cria um contorno na formação do território, 

principalmente pelo seu uso cotidiano. 

Acredita-se que a partir das idiossincrasias idiomáticas, os 

judeus organizaram-se e regeram uma lógica pela sobrevivência 

do “ser judeu e pela manutenção do seu território: a composição 

de um espaço lingüístico e religioso”. Estes simulacros 

sustentam uma ordem de comunicação bem como uma vida 

mais dimensionada na religiosidade, ou seja, voltada para si 

mesmo, como também para dentro da comunidade judaica (estar 

no seio da comunidade – territorialmente e idiomaticamente). 

Permanecer em comunidade é viver a realidade judaica, e 

tornar-se ator das ações comunitárias, é admitir os pontos 

relevantes e expressivos para a preservação do seu território e do 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

428 
 

“ser judeu”, PÓVOA (2010). 

Para SARTRE (1998) o modo de vida dos judeus, a 

comunidade judaica criou um relativo distanciamento efetivo e 

afetivo à cultura de origem e uma adaptação à nova identidade. 

Esse judeu, por conviver em espaços denominados híbridos, 

ingere também alguns pensamentos da sociedade não judaica, 

que se poderia chamar segundo HALL (2001), de adotiva, 

porém ao mesmo tempo o judeu procura não fugir das raízes e 

nem porque ele pode, já que a maior parte da sua vida familiar e 

social será no Ishuv (comunidade). 

Nos estudos e conceitos definidos por RATTNER (1977), 

se podem levantar três hipóteses, na tentativa de interpretar o 

fenômeno de ambivalência cultural, espacial e de identidade na 

vida cotidiana dos judeus, relacionando-a com os processos e 

condições especificas da que ocorrem junto à sua comunidade. 

A primeira hipótese levantada foi à tensão e conflito que incidi 

durante a inserção do judeu no espaço do não judeu, ou seja, o 

medo de ser o diferente no espaço do outro. O temor do 

preconceito e de ser estigmatizado.  A segunda hipótese 

confirma-se o que os judeus sofreram durante a sua historia na 

civilização, incutiu-se um sentimento de desconfiança e medo 

para o não judeu. A terceira e última hipótese se baseiam no 

estudo das gerações dos judeus descendentes da terceira e quarta 

geração que trabalham e convivem na sociedade não judaica 

amenizando assim, os estereotipo do judaísmo e passando a ter 

um sentimento ambivalente na vida cultural e pluralista. 
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Considerações finais 

 

Discutir a variabilidade e a conjunção da dinâmica 

espacial no contexto da modernidade é fundamental, desta 

forma, os judeus compõem parte do tecido de um território 

como base de afirmação. O que afirma a demarcação do seu 

espaço e do seu território, é a ordem urbana e, em certo sentido é 

a vida, o pulsar da comunidade e que todo grupo social se define 

essencialmente pelas ligações que estabelece no tempo, tecendo 

seus laços de identidade na história e no espaço, apropriando-se 

de um território (concreto e ou simbólico) onde se distribuem os 

marcos que orientam suas práticas sociais. 

A possibilidade de que haja um processo de 

“desterritorialização” urbana por parte dos judeus sobre os 

territórios anteriormente usados é possível, mas acredita-se em 

uma não “desterritorialidade”, já que a construção de objetos 

como realidade física, todavia como realidade social, formas-

conteúdo, Isto é, objetos de valores que expressam as ações 

judaicas como um adensamento cultural e conseqüentemente 

algo que determina uma identidade ao lugar, mesmo que esse 

grupo judaico não ocupe mais maciçamente aquele ambiente. 

O espaço adquire um valor bem particular, pois reflete a 

multidimensionalidade do território “vivido”, pelos membros de 

uma coletividade e pelas sociedades em geral os judeus vivem 

ao mesmo tempo, um processo da construção do seu território e 

visa nele uma produção territorial por intermédio de um sistema 

de relações; quer se trate de relações de poder, sobre o seu 

espaço, o seu lugar, visto que há interação entre os judeus que 

procuram modificar tanto as relações com a natureza como as 

relações sociais. Esse poder é inevitável e, de modo algum é 
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inocente. Ele se torna fatal, seja pelo poderio econômico ou pelo 

poder político, ou ambos juntos, porém é impossível manter 

uma relação que não seja marcada por eles. 

Interpretar o espaço humano como um fato histórico é 

explicar que a história da sociedade mundial aliada à sociedade 

local pode servir como fundamento da compreensão da 

realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do 

ser humano. A história não se escreve fora do espaço e não há 

sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, é social. 

Para analisar em diferentes escalas a complexidade acerca 

da imigração e mobilidade dos judeus no espaço, tem-se que 

entender que o espaço é invariavelmente construído e a 

distribuição da população judia, por exemplo, não têm um papel 

neutro na evolução das formações econômicas e sociais, o 

espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas 

transformações são determinadas por necessidades socais e ou 

por grupos como os dos judeus interessados, com influências 

econômicas e políticas, deste modo o espaço reproduz-se, ele 

mesmo no interior da totalidade, mas o espaço também 

influencia outras estruturas e, por isso, torna-se um componente 

fundamental da totalidade social e de seus movimentos.  

Segundo PÓVOA (2010), a comunidade judaica não se 

distribui uniformemente num mesmo espaço: esta distribuição 

não é obra do acaso. Ela é o resultado de uma seletividade 

histórica e geográfica, que é sinônimo de necessidade. Essa 

necessidade decorre de determinações sociais fruto das 

necessidades e das possibilidades da comunidade em um dado 

momento. Mas ela é também determinada pelas formas 

preexistentes, portadoras de uma funcionabilidade precisa. 

Digamos que ela produz a paisagem, mas que isso jamais ocorre 

sem mediação. É por isso que ao lado das formas geográficas e 
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da estrutura social, devemos também considerar os processos 

que, através das funções, levam a energia social a transmutar-se 

em formas. Poderíamos reformular tudo isso em outros termos: 

os judeus e suas estruturas, isto é, as relações mantidas entre os 

indivíduos não judeus com o objetivo de reprodução da vida, 

segundo o sistema de produção; o próprio processo de produção, 

isto é, o controle do tempo e do espaço pelo trabalho social; o 

ato do trabalho em si mesmo, assim como todas as outras 

manifestações da vida coletiva, ou seja, o trabalho e o não 

trabalho, e todas as funções a eles ligadas; os objetivos naturais 

ou criados: a água, o sol, as plantas, assim como as ferramentas, 

os caminhos, todos os instrumentos e meios de trabalhos, e todas 

as outras obras do homem.    

A mobilidade tornou-se uma regra. O movimento se 

sobrepõe ao repouso e é mais criadora que a produção. Os 

homens mudam de lugar, como turistas ou como imigrantes. 

Mais também os produtos, as mercadorias, as imagens, as idéias.  

Os movimentos da totalidade social modificando as 

relações entre os componentes da comunidade com os nãos 

judeus alteram os processos, incitam a novas funções. Do 

mesmo modo, as formas geográficas se alteram ou mudam de 

valor; e o espaço se modifica para atender às transformações da 

sociedade. 

Talvez essa forma de organizar a comunidade crie 

subespaços dentro desse espaço, porém a comunidade não 

mudou culturalmente, ela permaneceu a mesma, com os seus 

valores religiosos, éticos e lingüísticos, o que variou nesta 

observação seria o enriquecimento financeiro e também a 

mudança das atividades profissionais de geração a geração 

desmistificou o comerciante para dar lugar ao profissional 

liberal bem sucedido, assim como a diferenciação da paisagem 
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urbana, onde cada subespaço apresenta a sua funcionalidade 

dentro da cidade e em razão dessa divisão territorial do trabalho 

é que o espaço sofreu em escalas a sua transformação. 
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A ALIYAH64 E OS IMIGRANTES BRASILEIROS 

EM ISRAEL 

 

Carlos Alberto Póvoa 

Débora Chaimovitch- Yehoshafat  

 

Introdução 

 

O presente artigo cumpre o propósito de apresentar uma 

pesquisa atualizada sobre a imigração de brasileiros judeus e não 

judeus para Israel nos últimos quarto anos (2012 a 2015), 

contudo, foi após as crises diplomáticas – Guerra de Suez 

(1956), Guerra dos Seis Dias (1967) Guerra do Yom Kippur 

(1973) que esta dinâmica imigratória tem se intensificado, 

porém, de forma bastante lenta. E ainda impulsionado, na 

década seguinte pelo fator de repulsão ocasionado pela crise 

brasileira dos anos 1980. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se uma 

bibliografia mais atualizada e diversificada, análise de dados 

obtidos em organismos de controle de Imigração Israelenses e 

Agências Judaicas no Brasil, entrevistas e trabalho de campo 

(Israel) que possibilitou apreender a realidade atual dos 

brasileiros que fazem a Aliyah e suas principais motivações 

referentes à detração da realidade brasileira e atrativos da nação 

israelense.  

                                                           
64 Nome dado ao movimento de imigração por judeus para Israel. 
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Tem-se, no entanto, o resultado de um estudo atualizado 

acerca da população judaica em Israel e no Brasil apresentados 

por meio de esboços, gráficos estatísticos obtidos no Ministério 

da Absorção (Tel Aviv, Jerusalém e Beer Sheva), constituindo 

assim num panorama da espacialização dos Olim65 no território 

de Israel.  

As buscas pela apreensão por novas informações e 

conceitos dos autores e suas temáticas acerca das questões 

imigratórias, bem como sócio espaciais, apresentaram 

determinadas seleções de leituras e igualmente de análises que 

tiveram uma expressiva contribuição para o entendimento sobre 

a compleição e o desenvolvimento da sociedade israelense e do 

imigrante Olê (singular da palavra Olim).  

No entanto resulta em uma relação muito interessante e 

enriquecedora, porém cheia de assimetrias, mas que ao mesmo 

tempo se apresentam simétricas pela questão religiosa judaica 

(em sua maioria) e cultural. Dessa forma pode-se afirmar o 

alcance de notáveis semelhanças que guardam seus limites nos 

interstícios das relações sociais. 

Entretanto, esta sociedade israelense não deixa de ser 

complexa pelo alto grau do seu multiculturalismo, 

multietnicidade e multinacionalidade, e porque não descrevê-la 

também como multireligiosa, onde as diversas religiões 

apresentam-se como coadjuvantes nesta relação entre as pessoas 

e ou grupos de pessoas. A sociedade israelense é tolerante aos 

imigrantes, assim como aos Olim, pois sabe da importância que 

eles têm na contribuição para a formação demográfica do país.  

                                                           
65 Nome que se dá às pessoas de origem judaica que fazem a Aliyah para 

Israel através da Lei do Retorno. 
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Os Olim brasileiros têm constituído um novo perfil66 de 

imigrante ao Estado de Israel que por um lado, somam-se aos 

tradicionais desejos de segurança e estabilidade no trabalho, 

educação de qualidade, seguridade social, enquanto fatores de 

atração. Por outro lado, a crise econômica brasileira, a 

inseguridade social e o aumento da violência urbana, 

constituem-se num fator psicológico relevante de detração para 

motivar a imigração. E é justamente a “classe média” que mais 

tem procurado melhores condições de vida fora do país, 

(SANTOS, 2010). 

Contudo, este novo contorno acaba por se inserir, segundo 

(ROCHA-TRINDADE, 1995), no modelo de atração - repulsão, 

ou seja, na proposta de que em ordem devem-se maximizar as 

vantagens e também ao mesmo tempo diminuir o confronto, 

onde estes imigrantes são conduzidos a efetuar escolhas 

racionais em função de determinadas “pressões” sociais e 

econômicas o que os empurram do seu local de origem, 

atraindo-os para outros lugares. 

Com base na discussão do Pensamento da Sociologia das 

Imigrações - PSI, o processo de imigração de brasileiros para 

Israel se dá por fatores menos complexos em relação aos países 

onde ocorrem ações antissemitas. Contudo, a imigração de 

brasileiros - Olim se restringe à esfera transnacional, e que 

acontece por ocasião de uma relação não só econômica, mas da 

identidade religiosa e étnico-cultural com Eretz Israel - Terra de 

Israel. 

                                                           
66 Este novo perfil é respaldado por profissionais liberais que se enquadram 

com rapidezes ao mercado de trabalho israelense, atuando nas mesmas áreas 

que atuavam no Brasil (principalmente nas áreas da Saúde, engenharias e 

comércio).  
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Assim, apreendem-se as mais diversas motivações para 

que o judeu brasileiro almeje realizar a Aliyah tendo à religiosa e 

a econômica como determinantes em razão do leque de 

consequências positivas que ambas trazem para o imigrante.  

 

Fundamentação Teórico-Metodológica 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma 

compilação de dados e leituras bibliográficas nas bibliotecas das 

Universidades de Ben Gurion of the Negev em Beer Sheva, 

Universidade Hebraica de Jerusalém, Ministério da Absorção 

(Beer Sheva, Tel Aviv, Jerusalém), Casa do Brasil – Beit Brasil 

em Ra’anana e Kibutz B’ror Haiyl em Israel; Universidade de 

São Paulo – USP, Agência Judaica, Arquivo Histórico Judaico 

Brasileiro – São Paulo e Ministério das Relações Exteriores em 

Brasília – Brasil; análise de dados obtidos em organismos 

estatísticos israelenses e brasileiros; entrevistas e trabalho de 

campo em Israel nos centros urbanos e nos kibuzim, assim como 

um aprofundamento sociológico nos estudos sobre formação da 

população israelense, os Olim, as Aliyot e os imigrantes 

brasileiros em Israel. 

O fenômeno imigratório tem levado pesquisadores a 

elaborar uma forma de abordagem mista, para se referir a uma 

cosmovisão sobre o tema cuja capacidade de compreensão 

alcance evidenciar a complexidade dos elementos envolvidos 

intrinsicamente na temática.  

Para Sayad (1998, p. 15) a atenção do pesquisador deve 

estar concentrada no imigrante e entende a imigração como um 

“fato social completo” o qual não pode ser entendido de modo 

fragmentado. Nessa perspectiva Sayad fundamenta: 
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[...] todo o itinerário do imigrante é, pode-se dizer, 

um itinerário epistemológico, um itinerário que se 

dá, de certa forma, no cruzamento das ciências 

sociais, como um ponto de encontro de inúmeras 

disciplinas, história, geografia, demografia, 

economia, direito, sociologia, psicologia e 

psicologia social e até mesmo das ciências 

cognitivas, antropologia em suas diversas formas 

(social, cultural, política, econômica, jurídica etc.), 

linguística e sociolinguística, ciência política etc. 

(SAYAD, 1998, p. 15). 

Esta perspectiva edificadora de uma epistemologia em 

maturação tem sinalizado a diversos estudiosos um aporte 

enriquecedor para o desenvolvimento adequado de suas 

pesquisas. As autoras Silva, Bógus e Silva (2017) se apoiam no 

panorama das variadas disciplinas para entenderem os processos 

sociais, culturais, políticos e econômicos: 

Desde meados da segunda metade do século XX, os 

estudos sobre as migrações alertam para a 

complexidade da questão social que envolve o tema 

e para o fato de que sua análise e compreensão não 

poderiam partir apenas de um viés cognitivo. Nesse 

sentido, conforme destacou Sayad (1998), o 

fenômeno migratório é um fato social completo, que 

necessita, para seus estudos, um itinerário 

epistemológico e cognitivo pautado no cruzamento 

das várias disciplinas que compõem as Ciências 

Sociais. (SILVA, BÓGUS e SILVA, p. 16, 2017). 
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Assim sendo, infere-se que um estudo sobre o processo de 

deslocamento do imigrante de maneira fragmentada deixa 

pontos cegos que exigem uma revisita somada a diálogos entre 

as mais diversas disciplinas.  

Nesta perspectiva, um estudo sobre imigrantes brasileiros 

para Israel que acontece no momento em que o Oriente Médio 

vive situações extremamente complicadas como a guerra na 

Síria, o Estado Islâmico e a Questão Palestina, exige uma 

abordagem multifacetada do tema.  

Segundo Senor e Singer (2011), Israel é hoje, um dos 

maiores centros de investimentos avançados em tecnologias do 

Oriente Médio e do mundo, assim como uma nação 

empreendedora, onde o milagre econômico move oportunidades 

e ganhos para o país, mesmo encontrando-se em situações de 

conflitos e guerras, a economia israelense cresce a passos largos 

e a sociedade tem o sentimento de segurança, o que torna e 

permite a Israel possuir amplas possibilidades e atrativos para se 

imigrar. 

De acordo com ROCHA-TRINDADE (1995), há no 

Pensamento da Sociologia das Imigrações - PSI, uma série de 

razões e motivações para se imigrar. Segundo a autora, as 

motivações são diversas e atingem todas as psicosferas possíveis 

dentro do mundo do imigrante, como os aportes econômicos, 

políticos, emergenciais, identitários, étnicos, culturais e 

religiosos, porém, afirma-se que a mais generalizada das 

motivações da imigração é a raiz predominantemente 

econômica. 

Neste caso, (ROSENTHAL, 2013), coloca-se sobre as 

necessidades que o governo de Israel tem de implantar uma 

política voltada para as ações assimilacionista junto aos 
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imigrantes e que sejam capazes de atingir os objetivos do bem 

estar social para o próprio benefício do Estado israelense, pois a 

assimilação postula que a heterogeneidade cultural e linguística 

pode fomentar uma desestabilização social e territorial, 

tornando-se indispensável criar um quadro de referências 

culturais comum a todos os possíveis grupos de imigrantes. 

Mesmo com a diversidade cultural e étnica, linguística e 

nacional, recebida pelos estrangeiros, o Estado de Israel 

consegue fazer a integração dos grupos majoritários com os 

minoritários, por meio das universidades e pelo serviço militar. 

Desta maneira quebram-se efetivamente as barreiras linguísticas, 

nacionais e culturais, e as diversidades, tornando-os um só povo 

para uma só nação (PÓVOA, 2010). 

Deste modo, para (LESHEM e SHUVAL, 1998), as 

abordagens sociológicas a respeito dos imigrantes e das 

imigrações para Israel, e da forma que acontecem, assim como a 

sua evolução e o seu processo, leva-se a entender as 

transformações geográficas, econômicas, sociais e culturais, 

relacionadas aos conceitos e aos métodos produtivos de cada 

grupo de imigrante, seja em áreas urbanas e ou rurais. Ao 

mesmo tempo entender a variação e classificação desse 

imigrante e no espaço israelense67. 

 

  

                                                           
67 Deste modo, estas leituras acrescentaram consideravelmente ao 

entendimento das questões imigratórias para Israel, assim como para um 

aprofundamento sistemático e teórico sobre o tema da pesquisa que foi 

reforçado por meio dos encontros com os supervisores que através das 

reflexões e análises descritas apontaram ideias, leituras e bibliografias para o 

melhor andamento da investigação. 
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Resultados e discussão  

 

Na tipologia de Sergio DellaPergola (2015) o aumento da 

atração de Israel pelos imigrantes, pode ser considerado um 

cenário otimista, pois, contribui com a Aliyah – imigrantes em 

número maior do que nos últimos anos, conjugada a uma queda 

moderada no número da Yeridá - emigrantes de Israel para 

outros países.  

Na diáspora, o número total de judeus será estável ou 

experimentará queda moderada, como resultado da melhora da 

autoconfiança, a queda na assimilação, a crescente disposição 

para declarar abertamente a identidade judaica, além da união de 

“tribos perdidas”, incluindo o sefaraditas Bnei Anussim, que são 

judeus da era da Inquisição (Portugal e Espanha).  

Já num cenário pessimista, o demógrafo Sergio 

DellaPergola (2015) relata que não há segurança em Israel, os 

conflitos são violentos; há erosão na economia, investimentos, 

emprego e renda. Contraponto os economistas Senor e Singer 

(2011). Estima-se que o número de judeus chegará a nove 

milhões, em 2050 (DELLAPERGOLA 2015), outro contraponto 

às expectativas do Ministério da Absorção, cujas estimativas são 

de retração da população, ou seja, o número de judeus cai para 

6,5 milhões, em 2030, e 5 milhões, em 2050. Os judeus da 

diáspora também são afetados por más condições de segurança, 

aumento da assimilação e do antissemitismo, taxa de natalidade 

baixa e níveis recordes de envelhecimento. 

De acordo com o que está colocada, a formação e 

composição da população israelense e a imigração para Israel, 

pode ser estudada a partir de cinco pontos principais: 
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1- Pela Lei do Retorno68, 

2- Por meio de Agências de Viagens - Turismo e pelo 

Turismo individual,  

3- Por fronteiras entre Israel – Egito/ Israel –Jordânia e 

Mar Mediterrâneo,  

4- Por solicitação de vistos temporários - trabalho e ou 

estudo, 

5- Pela Imigração de Olim da Ex-URSS, a maior da 

História demográfica de Israel.  

De acordo com o primeiro ponto, Pela Lei do Retorno, a 

imigração é amparada por uma Lei que garante o Retorno dos 

judeus a Israel, é um direito adquirido durante criação do Estado 

de Israel (1948), e promulgada em 05 de julho de 1950, assim 

como da Lei da Cidadania, criada em 1952 que complementa a 

primeira Lei.  

Ambas garantem aos judeus de todo o mundo retornarem 

para Israel, assim como todos os imigrantes judeus que chegam 

a Israel poderão obter a sua cidadania israelense depois do 

período de um ano e, portanto, saindo da Diáspora69, por meio 

do movimento da Aliyah e a obtenção da cidadania israelense.  

Esta forma de imigrar para Israel é garantida pelo Estado 

israelense, pois há dados absolutos da chegada de imigrantes, 

assim organiza-se e faz-se um planejamento em torno de uma 

                                                           
68 A Lei do Retorno, 5710-1950 Todo Judeu tem o direito de vir para este 

país como um Oleh. O Oleh deve receber visto para poder fazer Aliyah. O 

visto de um Oleh deverá ser concedido para cada Judeu que tenha expressado 

sua vontade de se estabelecer em Israel, salvo se o Ministro da Imigração 

estiver convencido que o requerente: esteja envolvido em alguma atividade 

contra o povo Judaico.  
69 Refere-se a diversas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo e da 

consequente formação das comunidades judaicas fora do que hoje é 

conhecido como Israel  
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economia, educação, seguridade social, habitação e trabalho 

(mão de obra), além de somar com a demografia do país.  

Há a inserção por parte da administração de Israel e de 

projetos governamentais para locação destes imigrantes e Olim 

em áreas urbanas e ou rurais (kibutzim70) e até mesmo para as 

Forças Armadas. Os imigrantes nos primeiros anos de sua estada 

em Israel têm o amparo legal do governo, desde que estejam 

legalizados no país.  

Deste modo a imigração realizada pela Aliyah, é vantajosa 

para os judeus de todo mundo que queiram o retorno e assim 

fazer parte de uma imigração oficializada e sistemática, 

gerenciada por Agências Judaicas localizadas em diversos países 

que possuem uma população judaica significativa.  

O número de pessoas que fazem as Aliyot é contabilizado 

e por solicitação da polícia de fronteira de Israel junto as 

Agências Judaicas e ou Agências da Aliyah, são fornecidas 

previamente uma listagem com os nomes e dados, e para qual 

cidades os mesmos serão designados.  

No encontro (Set/2015) com Marcelo Blacher, 43 anos, 

Arquiteto e residente em Tel Aviv, ele confirma o que a maioria 

dos Olim brasileiros fala a respeito da sua saída do Brasil:  

                                                           
70Da palavra “kvutza” em hebraico, que significa grupo, o Kibutz é uma ideia 

baseada em uma sociedade de voluntariado em que as pessoas vivem sob os 

termos de um contrato social específico, com os princípios sociais e 

econômicos igualitários e comunitários. As principais características da vida 

no Kibutz são o coletivismo em termos de propriedade, e a cooperação nas 

áreas de educação, cultura e vida social. O funcionamento do kibutz é 

baseado em uma premissa de que todas as receitas geradas pelo kibutz e seus 

membros são destinados a um fundo comum. Essas receitas são usadas para 

gerenciar o kibutz, realizar investimentos e assegurar o apoio e o respeito 

mútuo entre os membros.  
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“... Meu nome é Marcelo Blacher, tenho 43 anos, 

solteiro, sou formado em arquitetura pela FAU – 

USP e vivo aqui em Israel há 6 anos [...] fiz a Aliyah 

com meus pais, sou filho único [...] e aqui me tornei 

um empresário no final de 2014 para o início do ano 

de 2015 [...] sou um dos 3 sócios da representação 

de uma marca das sandálias brasileiras “Havaianas” 

aqui em Israel, temos uma loja na Dizengoff [...] eu 

acredito que o motivo para a “alta histórica” no 

número de brasileiros que trocaram o Brasil por 

Israel é especialmente pela violência e pela 

criminalidade elevada nas cidades brasileiras, a 

impunidade, a falta de segurança, uma política 

econômica retrógada e políticos descompromissados 

[...] enquanto o antissemitismo tem sido um motivo 

importante para o aumento da imigração de judeus 

da França, Argentina e da Ucrânia nestes últimos 

anos, [...] o que não acontece no Brasil, o Brasil não 

é um pais antissemita [...] este não é o caso do 

Brasil, onde judeus raramente se sentiram 

perseguidos e ou ameaçados [...] aqui tem os seus 

problemas, com os imigrantes ilegais que estão 

procurando trabalho [...] Israel também como em 

todo lugar do mundo tem sua violência, dizer que 

Israel é um país perfeito aí é exagero, mas tem 

muito, mas muito menos violência urbana do que no 

Brasil e a segurança aqui funciona [...] eu não penso 

em voltar ao Brasil para morar, mas para passear, 

rever os amigos os familiares, pois eu tenho tios e 

primos que moram lá.” (entrevista realizada em 

português, Tel Aviv. Set. 2015). 
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Fonte: Foto do pesquisador Póvoa, C.A, Tel Aviv, Set. 2015. 

 

No entanto, o processo da formação e composição 

multiétnica, multinacional e multicultural de Israel é histórica e 

principiou-se no final do século XIX e início do XX, quando o 

país nem ainda existia como Israel. Contudo os movimentos das 

Aliyot71 se ampliaram e desenvolveram ao longo dos séculos, 

antes e pós-fundação do Estado de israelense. 

                                                           
71 Palavra hebraica para designar plural de Aliyah. 
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Atualmente, em levantamento de novos estudos72, 

denominam-se 11 Aliyot num intervalo entre 1882 a 2015/16.  

São elas: 

1- Primeira Aliyah - (1882-1903)  

2- Segunda Aliyah - (1904-1914),  

3- Terceira Aliyah - (1919-1923),  

4- Quarta Aliyah - (1924-1929),  

5- Quinta Aliyah - (1929 – 1939), 

6- Aliyah Beit (Retorno para casa) - (1933-1948)  

7- Aliyah para o Estado de Israel - (1948- 1960),  

8- Aliyah de outras partes do Oriente Médio e Norte da 

África (de países árabes) - (1960- 1974), expansão 

islâmica no Norte da África. 

9- Aliyah dos Estados pós- ex- soviéticos - (1990 – 

1991), 

10- Aliyah da Ucrânia - (de 2011 aos dias atuais), 

conflitos na Ucrânia e a Guerra com a Rússia – 

Crimeia e Donbass, 

11- Aliyot da Argentina e da Francesa, início do ano de 

2015 aos dias atuais. Rebaixamento econômico na 

Argentina e aumento do antissemitismo na França. 

Segundo ROSENTHAL, (2013), todas estas Aliyot 

tiveram um papel fundamental na estruturação e consolidação da 

população israelense, assim como das comunidades judaicas em 

Israel e suas diferentes correntes, etnias, nacionalidades e 

culturas. 

                                                           
72 Fonte: GALILI, Lily. The Million that changed the Middle East. Matar 

Publishing House, Ltd. Tel Aviv; Israel. 2015. Organização de POVÓA, C. 

A. 
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Esta população estava dispersa pelo mundo, na Diáspora e 

em um ato de organização, trouxeram levas de imigrantes a se 

dirigem para o jovem Estado de Israel. Contudo, no início, o 

total da população israelense não somava mais que cerca de 650 

mil habitantes (1948), em entrevista com demógrafo 

DellaPergola, e ao longo da história demográfica, a população 

atualmente em Israel soma mais que 8,5 milhões de habitantes. 

(Central Bureau of Statistics/ 2015 – Israel). 

Entretanto, durantes estes 67 anos de existência do Estado 

de Israel, a população de imigrantes ultrapassou os 3,1 milhões 

de pessoas de acordo com Central Bureau of Statistics/ 2015 – 

Israel, o que de fato torna esta imigração um feito singular e 

diferenciado para os países da região do Oriente Médio e 

propriamente para Israel. Assim como por ser ainda um novo 

estado, pequeno em suas proporcionalidades territoriais e nas 

suas dimensões geográficas possui uma situação histórica e 

política extremamente delicada em razão de seus vizinhos e da 

sua localização no Oriente Médio.  

No segundo ponto aborda a imigração por meio de 

Agências de Viagens e por Turismo e Turismo Individual. 

Contudo discute-se acerca de uma imigração que não é 

organizada e nem selecionada por uma Agência Judaica, mas 

oportunamente acontece por acesso das Agências de Turismo e 

ou não.  

Estas viagens geralmente são bancadas por particulares, 

pessoas que estão a passeio - turismo por Israel, e reunidas em 

grupos via Agências de Turismo e ou como turistas individuais. 

Portanto, intencionalmente algumas pessoas que já havia se 

programado e contatado imigrantes anteriores e que se encontra 

por vezes ilegal em Israel, acolhem estas pessoas.  
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Em entrevista realizada em Israel, algumas Agências de 

Viagens fazem vista grossa ao acontecido e dão como um mero 

“descuido”, para estas pessoas que “abandonam” os seus grupos 

turísticos e, não retornam para seu país de origem. Agora, o 

porquê que estas pessoas decidiram ficar e se separarem dos 

grupos turísticos é uma questão que foi levantada e analisada 

durante o trabalho de campo em Israel. Assim como das 

companhias provedoras das excursões a Israel. 

Esta situação pode ser constatada pela entrevista 

concedida por uma guia de turismo em Jerusalém (09/2015), 

brasileira, 48 anos que comentou o seguinte: 

“... Meu nome é Deborah Levin Kraustz, tenho 45 

anos, sou historiadora, formada pela UERJ, no Rio 

de Janeiro, sou casada com um israelense, Omer 

Kraustz, e é dono de uma Agência de Cambio [...] eu 

trabalho aqui em Jerusalém há 23 anos [...] fiz o meu 

curso de turismóloga na Universidade Hebraica de 

Jerusalém [...] e uma especialização em Turismo 

Bíblico [...] é o que é mais procurado pelos turistas 

[...] pagam melhor quando se é qualificado nesta 

área bíblica, principalmente as igrejas evangélicas 

que querem saber tudo [...] sim, eu já recebi 

inúmeros grupos de brasileiros [...] chegam em 25 a 

30 turistas e terminavam em 22 a 26 [...] os 

participantes chegam “em” um número X, por 

exemplo, e vão embora “em” número menos Y [...] 

muitos não retornam com suas Agências de Viagens, 

o que cabe a nós como lhe disse, é passar os nomes 

para as autoridades israelenses que verificam 

durante o embarque de volta para o Brasil [...] talvez 

estas pessoas estejam ligadas não só a questão da 
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falta de segurança no Brasil, mas por uma vida 

econômica melhor, uma atividade que seja mais 

rentável e tenham melhores salários [...] mas eu 

creio mesmo que seja também e precisamente por 

uma ligação com o lugar santo [...] quem sabe pela 

religiosidade, né?! [...] aqui em Jerusalém tem muito 

disso, a pessoa chega e fica assim deslumbrada, até 

enlouquecida com as coisas e lugares bíblicos e surta 

[...] tem até uma “doença” muito conhecida aqui em 

Jerusalém que é a “síndrome de Jerusalém”, as 

pessoas se sentem santas, abençoadas e ou chamadas 

para estarem aqui por Deus e, muitos pulam das 

janelas dos hotéis e outros saem pregando pelas 

ruas, é uma loucura [...] eu não tenho ideia de 

quantas pessoas fazem isso”.  (A entrevista foi 

realizada em Set/ 2015 em português). 

Segundo ROSSINI, (2008), “são migrantes com 

escolarização, em sua maioria de nível médio e dispõem de 

capital para utilização do meio de transporte rápido – avião”. 

Além disso, esses imigrantes podem arcar com os gastos 

iniciais, o que inclui moradia, alimentação, transporte, até 

conseguirem um trabalho que as possibilitem sua permanência. 

A cada passo destas imigrações demostram que as 

relações de amizade e as redes de solidariedade já estão pré-

estabelecidas e organizadas. Contudo, isto tem causado sérios 

transtornos para o governo israelense, pois os mesmos não são 

contabilizados oficialmente nos censos, apenas no aeroporto, 

porto e nas áreas de fronteiras como turistas, o que gera uma 

dificuldade nos planos sociais do governo, pois se encontra em 

situação irregular, o que gera uma cadeia de ações também 

extralegais no setor tanto social quanto econômico, uma vez que 
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estes imigrantes optaram por viver na “ilegalidade”, burlando as 

fiscalizações e leis trabalhistas e que se arriscando pela 

sobrevivência.  

Quando apanhados, são detidos com prisão e 

posteriormente deportados sem nenhum direito de reserva 

financeira e ou bens materiais adquiridos no tempo que 

trabalharam e viveram em Israel, podendo colocar em risco 

também a pessoa que os acolheu durante este tempo da chegada 

e estabilidade.  

  No que se refere ao chamado Turismo individual, é 

bastante semelhante ao Turismo via Agências de Viagens, 

porém ele se reflete sobre a imigração individualizada realizada 

geralmente por pessoas mais jovens que buscam por meio das 

excursões particulares permanecerem no país e assim, de 

imigrarem. 

Na maioria dos casos, de acordo com (ROSENTHAL, 

2013), empregam-se em atividades menos qualificadas e com 

menor remuneração salarial, pois sem a devida documentação 

não podem se legalizar e deste modo, não há possibilidade de se 

colocarem no mercado de trabalho e de se beneficiarem dos 

direitos legais.  

Entretanto, para conter as imigrações ilegais, o governo 

Israelense aplicou medidas mais austeras que estão sendo 

apostadas para reprimir a entrada de imigrantes, haja vista a 

proporcionalidade territorial do país. (LESHEM e SHUVAL, 

1998).   

O terceiro ponto refere-se às fronteiras entre Israel – 

Egito/ Israel – Jordânia / Israel – Mar Mediterrâneo destaca o 

número de refugiados norte-africanos e do Oeste da África. Isso 

tem se tornando algo alarmante, pois de acordo com Central 
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Bureau of Statistics/ 2015 – Israel, estima-se que pelo menos 70 

mil refugiados, principalmente da Eritreia, Sudão, Sudão do Sul, 

Etiópia, Senegal, Uganda e Costa do Marfim residem e 

trabalhem em Israel, conforme informações obtidas no 

Ministério da Absorção durante o estágio de campo em Israel.  

Segundo o site de notícias YNET, estes grupos de 

africanos chegam a Israel pelo Egito, (Sinai) a pé e, com apoio 

de grupos nômades Beduínos que os conduzem pelo deserto do 

Saara até a fronteira. Como possuem passe livre para transitar 

por todas as fronteiras do Oriente Médio, facilitam a inserção 

destes grupos de imigrantes norte-africanos para dentro das 

fronteiras israelenses via Egito pelo deserto de Negev (sudoeste 

do país).  

De acordo com pesquisas de (ROSENTHAL, 2003), o 

início desta grande circulação pelo Sinai se deu na metade do 

ano de 2006 em meio à crise dos países norte-africanos e, a 

partir de dezembro de 2012, 37 mil eritreus e, 14 mil sudaneses 

haviam entrado em Israel por meio do Sinai, dados confirmados 

pelo Ministério da absorção (2015). O mesmo ocorre entre 

outros grupos de imigrantes oriundos da Ásia, como: Sri Lanka, 

Filipinas, Iraque, Vietnam, Índia e até mesmo do Paquistão, que 

tem sua entrada ilegal pelo lado leste de Israel atravessando a 

fronteira com a Jordânia. Atualmente algumas centenas de 

refugiados Cristãos da Síria têm entrado pelas Colinas de Golan 

e pela Jordânia, fugindo da guerra.  

Investigação recente, Central Bureau of Statistics/ 2015 – 

Israel, apontou que o número de imigrantes na cidade de Tel 

Aviv aproxima-se de 40.500 pessoas, o que representa 12% da 

população da capital. A grande maioria está vivendo na zona do 

sul da cidade em condições bem simples, mas não precárias, 

pois quando os imigrantes (maioria de não judeus) chegam, o 
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governo de Israel tenta dar o mínimo de segurança a estas 

pessoas.  

De acordo com a administração israelense, há significativa 

população de imigrantes africanos também nas cidades ao sul de 

Israel, como em Eilat, Arad e principalmente de Beer Sheba. 

Conforme a ONU (2015), Israel possui aproximadamente 54 mil 

refugiados que estão demandando pedidos de asilo. Destes, 37 

mil imigrantes partiram da Eritreia, três mil das Filipinas e 14 

mil são do Sudão, onde correriam riscos de violações aos 

direitos humanos, de acordo com a Word Right Human – WRH, 

(2015). 

Segundo o autor do relatório da WRH, Gerry Simpson “as 

autoridades israelenses desejam “complicar” a vida dos 

refugiados africanos, a ponto de terem que abandonar Israel, 

para depois dizer que estão voltando para casa por sua própria 

vontade”. 

No entanto, o governo de Israel, confirmou que o número 

de imigrantes ilegais oriundos do Sudão e da Eritréia, somam 

aproximadamente sete mil pessoas (2015). Estes imigrantes são 

obrigados a retornarem para os seus países de origem, onde 

alguns deles foram vítimas de perseguição religiosa, política, 

gênero e sexualidade, de acordo com a ONG WRH, (2015), mas 

muitos fogem da miséria e das mazelas econômicas que assolam 

o país, além da instabilidade política e econômica.  

Em entrevista (09/2015) com um Eritreu, na cidade de Tel 

Aviv, ele relata o seguinte: 

“... Meu nome é Michael Keblat, sou da Eritréia, e 

tenho 31 anos [...] na Eritreia, eu estudava 

Pedagogia na Universidade de Asmara, até a 

instituição ser fechada pelo regime militar do país 
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[...] lá, não se pode estudar mais, ninguém estuda, 

apenas os mais importantes e ricos mandam seus 

filhos estudarem na Europa e Estados Unidos [...] Eu 

fui preso e obrigado a servir o Exército do meu país 

e fiz trabalhos forçados [...] Em 2006 eu consegui 

fugir para o Egito com uns amigos e, de lá, 

atravessei a fronteira para Israel, aonde cheguei aqui 

em 2007 [...] nenhuma autoridade e ou representante 

do Estado de Israel falou comigo desde que cheguei 

[...] se eles ouvissem a minha história entenderiam 

que sou um refugiado político e que fugi do meu 

país porque estava correndo risco de morrer [...] eu 

pedi por documentação este asilo ao Estado de 

Israel, mas ainda não tenho resposta [...] eu gostaria 

de ser professor, mas não me deixaram na Eritréia 

[...] eu moro no bairro de Neve Sha’anan com meus 

amigos também da Eritréia [...] no meu bairro tem 

muitos africanos [...] estou trabalho na limpeza das 

ruas, praças e praias [...] uma ONG me emprega [...] 

queremos trabalhar [...] somos pessoas dignas e não 

queremos favores de ninguém, só queremos 

sobreviver até que seja possível retornar ao nosso 

país [...] aqui eu já sofri muito preconceito como de 

não poder entrar em um supermercado, ou numa 

sinagoga [...] quando você anda de ônibus muitos 

nem sentam perto de você [...] não sei se no Brasil é 

assim [...] não falo com meus pais e familiares há 

muito tempo [...] sinto muita falta dos meus pais e 

irmãos [...] a internet na Eritréia é controlada e não 

posso aparecer isso pode comprometer minha 

família e daí ela ser perseguida, mas uns amigos que 

estão com visto de trabalho entram e falam com eles 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

454 
 

daí eu vejo [...] e fica mais fácil ver os familiares e 

amigos que estão na Eritréia e a cada dia isso me 

desanima, pois a situação lá não está fácil e eu fico 

preocupado com meus familiares [...] com o que eu 

recebo da ONG, não dá ainda para ajudar e mandar 

dinheiro, mesmo porque o que eu ganho como 

limpador de ruas ainda não é o suficiente para viver 

aqui em Israel [...] e caso eu venha a mandar 

dinheiro para Eritréia é arriscado de não chegar ao 

meu pai, pois a corrupção de lá faria com o dinheiro 

não chegasse nas mãos dele [...] Você me deixa feliz 

em falar com você sobre mim e para os seus estudos 

no Brasil [...] obrigado [...] como se diz obrigado no 

Brasil? [...]”. (entrevista realizada em Set/2015 em 

Inglês e traduzida pelo pesquisador). 

Os Imigrantes africanos já são maioria nos bairros mais 

pobres de Tel Aviv, como Neve Sha’anan e Shapira. Segundo 

organizações em defesa de direitos humanos, os imigrantes não 

têm recebido ajuda suficiente do governo. Sem moradia, muitos 

deles acabam dormindo ao relento em parques da cidade. ONGs, 

juntamente com a prefeitura da cidade tentam prestar alguma 

assistência aos imigrantes.  

O quarto ponto consiste por solicitação de vistos 

temporários - trabalho e ou estudo. É uma imigração pessoal e 

transitória, porém programada pelo governo israelense. Segundo 

(ROSENTHAL, 2013), para estes casos, os grupos de 

imigrantes, recebem do governo uma permissão para trabalhar e 

ou para estudar (com tempo determinado de quatro anos).  

Embora a autorização dê a este imigrante a oportunidade 

de apresentar e desenvolver as suas habilidades e, deste modo, 

contribuir com a sociedade, economia e ou com as investigações 
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científicas de Israel, que está aberto à participação destes 

imigrantes temporários a participar de projetos israelenses que 

os colocam como força de trabalho ativa e especializada no 

cenário produtivo da nação, seja nas áreas da saúde, tecnologia, 

construção civil, agricultura e ou mesmo para as forças armadas 

e áreas comerciais, (ROSENTHAL, 2013). 

Em entrevista (09/2015), ao estudante de mestrado em 

Agronomia pela BGU, Giorgio Poukulos, grego, ele relata o 

seguinte:  

“... Meu nome é Giorgio Poukulos [...] tenho 31 

anos e sou estudante do mestrado em Agronomia 

[...] eu estudo e pesquiso sobre Irrigação [...] aqui no 

Departamento de Agronomia da BGU [...] Sou 

Grego [...] lá na Grécia, temos muitos problemas 

com a falta de água, é geral, por isso estou aqui para 

estudar os processos de irrigações que Israel 

desenvolveu ao longo de sua existência [...] meu 

visto é de dois anos a três anos para somente estudar 

[...] não posso trabalhar em hipótese alguma, mas 

posso fazer voluntariado [...] sim, eu tenho bolsa do 

governo israelense, além de morar no conjunto de 

residências [...] moro no residencial universitário 

Dalet, perto de onde você está hospedado [...] 

pretendo voltar para Grécia depois que terminar o 

mestrado [...] mas também gostaria de morar em 

Israel, [...] quem sabe eu volte para fazer mais 

alguns estudos [...] porque o país oferece de tudo 

para pesquisa, quando se trata de estudar e 

pesquisar, aqui eles não economizam, investem em 

você e pedem retorno, você sabe disse, está aqui na 

BGU [...] além de uma estabilidade econômica e 
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segurança...”. (entrevista realizada em Beer Sheva, 

Set/ 2015 e em inglês e traduzida pelo pesquisador). 

Para o quinto ponto, a Imigração da ex-URSS, o tópico 

mais relevante da história das Aliyot e também da imigração 

para Israel, devido ao grande número de pessoas que saíram da 

ex-URSS e a sua representação na narrativa demográfica do 

país, que pode ser entendida e observada no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Imigração para Israel (1948 – 2012) 

 

 

Segundo (ROSENTHAL, 2013), esta imigração, teve dois 

períodos emblemáticos para a história de Israel. No primeiro 

momento, imigraram 163 mil judeus entre os anos de 1970 a 

1974 vindos de diversas Repúblicas ex-Soviética, o segundo 
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momento ocorreu entre os anos de 1989 e início de 1992, 

período da Glasnost e Perestroika, com uma saída de quase um 

milhão de pessoas em três anos e meio.   

É possível considerar no Gráfico 1, a grandiosa 

representatividade deste grupo frente aos demais grupos de 

imigrantes na composição da população israelense, são 71,0% 

do total da população de Israel.  

Estes imigrantes da ex-URSS/FSU73 chegaram em 

numerosas levas imigratórias principalmente da Rússia 

(Europeia), Ucrânia, Bielorrússia e Moldávia, segundo os dados 

do Central Bureau of Statistics/ 2015- Israel.   

Ainda conforme apresentado no gráfico os brasileiros 

possuem uma pequena participação na composição da Aliyah, 

pois se colocam em segundo lugar na América Latina, depois da 

Argentina. No ranque mundial, a comunidade brasileira está em 

nona posição, com uma população de 107.331 judeus, de acordo 

com o IBGE, (2010), isto é, se declararam judeus numa 

população de quase 201 milhões de habitantes segundo o censo 

demográfico IBGE/2010. Isso representa apenas 0,056% da 

população brasileira, ou seja: 5,627 judeus para cada 10 mil 

habitantes. A CONIB74, estima-se um pouco mais, cerca de 

120.000 judeus, sendo que a comunidade judaica de São Paulo é 

a maior do Brasil, apesar de não haver dados estatísticos 

precisos.  

Mas quantos brasileiros vivem no exterior e em Israel? De 

acordo com os dados do Ministério das Relações Exteriores 

(MRE, 2014), residiam no exterior cerca de 2.802.249 

                                                           
73   Former Sovietic Union. 
74 Fundada em 1948, a CONIB - Confederação Israelita do Brasil é o órgão 

de representação e coordenação política da comunidade judaica brasileira.  
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brasileiros. Segundo o MRE, 42.603 brasileiros vivem no 

Oriente Médio, e 12 mil e um brasileiros estão em Israel, ou 

seja, 28,57% do total de imigrantes brasileiros do Oriente Médio 

vivem em Israel, conforme o Gráfico 2, (MRE, 2014). 

 

Gráfico 2- Imigrantes Brasileiros no Oriente Médio e em Israel – 

2014. 

 

Fonte: MRE – Itamaraty, 2014 / Organização: Carlos Alberto 

Póvoa – 2016. 

 

Segundo o censo do IBGE (2011), 1,6% dos brasileiros 

moram fora do Brasil. Relacionado à imensidade territorial 

nacional, pode-se comentar que a nossa emigração internacional 

é pouco expressiva, ainda mais se comparada ao predomínio das 

migrações internas, (SANTOS, 2010).  
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Conforme encontro (09/2015), com o professor demógrafo 

Sergio DellaPergola, hoje no Brasil, a crise econômica e a 

violência urbana têm provocado uma onda de imigração de 

judeus brasileiros pra Israel, e que a imigração destes Olim do 

Brasil para Israel dobrou nos últimos quatro anos.  

Em 2015, houve aumento de 77% do número de Olim 

brasileiros que totalizou 496 brasileiros tornando-se israelenses; 

39% a mais do que no ano anterior 2014 que era de 290; e mais 

que o dobro de 2013 cerca de 180 a 220.  

De acordo com o Central Bureau of Statistics/ 2015 – 

Israel, em média 200 a 250 judeus brasileiros se mudam para 

Israel a cada ano. No ano de 2016, entretanto, o número deve 

chegar a mais de 500 Olim Brasileiros, segundo estimativas do 

jornal “Haaretz”, 08/01/2016.  

De acordo com Sergio DellaPergola (2015), o perfil atual 

dos Olim brasileiros esta em 65% a 70% de jovens com idades 

entre 18 a 30 anos, além de famílias jovens com casais de cerca 

de 45 anos com crianças pequenas.  Para o professor há também 

entre os Olim, pais que seguem os seus filhos. São casais mais 

maduros que decidem realizar o sonho de fazer a Aliyah.  

  

http://www.cbs.gov.il/israel_in_figures/mainmenu-e.htm
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Gráfico 3 – A Aliyah de Brasileiros para Israel entre 2012 a 2015 

 

Fonte: Central Bureau of Statistics/ 2015 – Israel. / Organização: 

Carlos Alberto Póvoa, 2016 

 

Entretanto em conversa com a Gladis Berezowsky 

consultora de Aliyah e Klitá em Israel e colaboradora do Beit 

Brasil75 (Set. 2015) "... Eles querem um futuro melhor [...] os 

Olim e ou imigrantes recebem também ajuda financeira, escola 

boa e de graça pras crianças, aposentadoria imediata pros idosos 

e um sistema de saúde pública de alto nível que pra um jovem 

                                                           
75 O Beit Brasil surgiu há dois anos, com a união de brasileiros residentes em 

Israel que há anos ajudavam localmente novos Olim e que resolveram unir as 

forças e criar o Beit Brasil, com a ajuda do Fundo Comunitário e da Olei – 

Organização de Olim da América Latina, Espanha e Portugal para facilitar a 

absorção e integração de brasileiros que fazem a Aliyah. 

http://www.cbs.gov.il/israel_in_figures/mainmenu-e.htm


Meu povo de fé 

461 
 

custa o equivalente a 60 reais por mês...”. Este valor, Entretanto, 

equivale atualmente a 70 reais mensais.  

Segundo a entrevistada, a Aliyah chega de todo Brasil, 

sendo a grande maioria de São Paulo, 45% do total, além de 

35% vindos do Rio de Janeiro e o restante de diferentes pontos 

do país, desde Manaus até Porto Alegre. 

 

Conclusão  

 

De acordo com o observado em campo e pelas narrativas 

das entrevistas, bem como pesquisas documentais junto a 

Agência Judaica no Brasil e órgãos responsáveis pela absorção 

destes imigrantes em Israel, confere o aumento do número de 

brasileiros judeus que buscam fazer a Aliyah, assim como o 

elevado número de brasileiros não judeus que procuram Israel 

como país de destino.  

Constatou-se assim que os principais motivos para a saída 

do Brasil e ida para Israel dá-se por conta de: questões 

econômicas, segurança, qualidade de vida, educação e saúde, 

identidade cultural e religiosa.   

Com a contínua crise econômica brasileira e a violência 

nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, Recife, e outras importantes regiões, ainda desperta na 

comunidade judaica brasileira o desejo de se fazer a Aliyah.   

Contudo, pode-se afirmar que os Olim brasileiros são um 

grupo ainda minoritário dentre os grupos de imigrantes que 

chegam a Israel. A distribuição geográfica desta comunidade de 

Olim está territorializada, principalmente, em quatro cidades: 

Beer Sheva (ao sul), Ra‟anana (ao centro-norte), Tel Aviv-
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Yaffo (Capital) e Jerusalém (a centro-leste), além do kibutz – 

Bror Hayil (a sudoeste). 
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RELIGIÃO E MÍDIA: NOVAS ESTRATÉGIAS DE 

DIFUSÃO DA FÉ CATÓLICA NA 

HIPERMODERNIDADE 

 

Jefferson Rodrigues de Oliveira 

 

 

Introdução 

 

O termo hipermodernidade foi criado a partir dos 

pensamentos do filósofo francês Gilles Lipovetsky, professor da 

Universidade de Grenoble, na França. Sua principal 

característica, é o prefixo “hiper” que acompanhado do termo 

modernidade – hiper+modernidade, traduzem uma exacerbação 

de valores, uma cultura do excesso e uma superabundância de 

produções que gera por consequência seu consumo. 

(LIPOVETSKY e SERROY, 2011).  

Além dessas informações, podemos ainda acrescentar 

marcos da prática do individualismo, a busca pelo self – meu eu, 

a estética, a ótica do mercado em progressão geométrica, os 

hipershows, hipereventos, entre outras ações que caracterizam 

segundo o autor, aquilo que seria hoje uma das marcas altas do 

capitalismo, o capitalismo estético (LIPOVETSKY e SERROY, 

2015).  

Inseridos neste contexto estético de sociedade 

hipermoderna, outros autores também comungam com esses 

estudos e ideias, de maneira que nos permite uma melhor 

compreensão dessa teoria e seu estudo.  O sociólogo polonês 
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Zygmunt Bauman (2007, 2008) destaca em seus estudos essas 

novas práticas a partir dos estudos sobre modernidade líquida, 

cultura líquida, cultura do consumo, consumo de massa e 

sociedade individualizada. Segundo o autor, o mundo 

contemporâneo é marcado por uma sociedade líquida, cujos 

laços e posições sociais são fluidos e incertos, acarretando uma 

busca para as práticas religiosas, numa procura por referências 

extraterrestres.  

O sociólogo francês Michel Mafessoli (1998) em seu livro 

– O Tempo das Tribos, retrata não apenas a questão da 

individualidade, mas o nascimento e construção de tribos de 

grupos sociais. Podemos ainda acrescentar os grupos políticos e 

religiosos que possuem conexões de afetividade e interesse em 

comum, visto que a individualidade por si só não se completaria. 

As tribos construídas a partir desse processo, não auxiliam na 

diminuição do individualismo, mas o reforça ainda mais. 

Destacando que existem na sociedade líquida de hoje, tribos 

com espacialidade e temporalidades únicas para determinado 

grupo social individual, mas coletivo em comunidade – tribo do 

surf, tribo de grupos religiosos, dos geeks – grupo coletivo que 

curtem tecnologia, jogos eletrônicos, histórias em quadrinhos, 

livros, filmes, animações japonesas e séries, tribo das músicas 

eletrônicas e do culto ao corpo entre outros.  

Podemos ainda retratar um grau ainda mais profundo 

dessas relações entre Individualidade X Tribos X Outsiders. O 

sociólogo americano Howard Becker (2008) em seus estudos 

sobre os outsiders afirmou que são grupos sociais que por não 

aceitar ou seguir uma determinada imposição da sociedade 

capitalista estética hipermoderna induz, ficam a margem, 

reclusos, excluídos, sendo chamados de outsiders, o outro, o 

estranho, o diferente, o estrangeiro. 
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Ainda nesse campo, podemos destacar que o avançar 

desse encadeamento social hodierno, estão também nas relações 

que se intensificam cada vez mais abraçadas pelos processos 

ligados ao avanço das redes de comunicação, em uma sociedade 

em redes (CASTELLS, 1999), e principalmente interligada pelo 

ciberespaço e pela cibercultura. Estudos estes discutidos pelo 

filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da 

comunicação Pierre Lévy (1996, 1999).  

Na hipermodernidade uma das principais características 

além do termo hiper ligado a exacerbação dos valores criados a 

partir da pós-modernidade e elevados de forma exponencial ao 

consumo em excesso, ao individualismo, podemos destacar que 

quanto mais intensas e aceleradas são as atividades do coletivo, 

mas os indivíduos sentirão o tempo de maneira corrida e 

acelerada. A percepção cada vez mais da temporalidade que 

conhecemos e que vivenciamos tem perpassado em aceleração 

constante.  

A temporalidade na realidade não é o que acelera, visto 

que o tempo não é algo substancial, visível, mas sim sua noção 

dotada de significado, que se traduz e que o ser humano 

experiencia na contemporaneidade, na hipermodernidade, ou até 

mesmo na perspectiva da modernidade líquida muito bem 

trabalhada nas reflexões do autor Bauman (2003, 2008). 

Estamos vivendo uma ressignificação do tempo, em um tempo 

acelerado e comprimido de maneira aguda gerando uma 

aceleração social como nos aponta os estudos do sociólogo e 

filósofo alemão Hartmut Rosa (2010).  

Segundo Lipovetsky e Charles (2004, p.26), em “uma 

sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, pela fluidez, 

pela flexibilidade”, a temporalidade deve ser interpretada hoje 

com a espacialidade num estudo geográfico que faremos 
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“[...]Indiferente como nunca antes se foi aos grandes princípios 

estruturantes da modernidade, que precisaram adaptar-se ao 

ritmo hipermoderno para não desaparecer”. Essas reflexões 

podem sugerir uma sociedade hipermoderna. Assim nossas 

ideias comungam com as do autor: “apresenta como a sociedade 

em que o tempo é cada vez mais vivido como preocupação 

maior, a sociedade em que se exerce e se generaliza uma pressão 

temporal crescente” (LIPOVETSKY e CHARLES, 2004: 75). 

Como nosso campo de analise recai sobre os estudos 

geográfico da religião, a partir da dimensão do sagrado, 

buscaremos analisar as novas relações existentes entre a religião 

e mídia na conjuntura hipermoderna buscando elucidar essas 

relações – tempo, hipermodernidade, mídias, ciberespaço e 

novas práticas religiosas.  Nesse aspecto, o tempo aqui analisado 

como uma categoria de analise geográfica (ADAM, 2004; 

CORRÊA 2011), será analisado evidenciado a partir dos estudos 

da geografia da religião. 

 

O sagrado na era hipermoderna  

 

A religião se adapta diante das práticas sociais. A Igreja 

conservadora da nova realidade de comunicação e com a perda 

de fiéis em suas igrejas entende que o domínio poderoso da 

comunicação religiosa deve ser de extrema relevância e 

oportuna na manutenção do poder de gestão evangelizadora no 

mundo. 

O Ciberespaço, o Mass Media e as Online Communities, 

ou os meios de comunicação - TV, Rádio, Internet - e sistemas 

operacionais móbile - como Android da Google e iOS da Apple 

– e as mídias/redes sociais no ciberespaço – Facebook, 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

470 
 

Snapchat, YouTube, Twitter, Tumblr, Google+, Instagram, 

Flick, WhatsApp, são novas estratégias que possibilitam a Igreja 

ter ação de poder, domínio e controle dos fiéis. 

A difusão da fé através dos meios de comunicação em 

suas diferentes esferas e escalas de uso possibilita ao devoto 

uma aproximação com o divino. Um comportamento de 

mudança na tradicionalidade da Igreja. Antes o ritual com o 

divino só poderia ocorrer dentro das Igrejas. A mudança ocorre 

no rito da difusão por contato atualmente no período pós-

moderno ou hipermoderno. A prática devocional da difusão por 

contato ocorre também fora da Igreja, a apropriação da forma 

midiática, porém com a mesma função devocional. Podemos 

acrescentar a condição da sociedade pela busca do seu self, da 

individualidade da prática que favorece ao devoto sua 

participação na Missa; da reza do terço; da leitura da bíblia e do 

evangelho do dia; a participação em shows, em palestras e 

inúmeras outros rituais religiosos sem sair de sua casa. A TV, a 

Internet ou o celular permitem a vivência religiosa no tempo e 

no espaço.  

A dualidade espaço e tempo religioso se insere até mesmo 

nos tipos de peregrinações (OLIVEIRA, 2011, 2015) e ao 

mesmo tempo em que traz o novo, apresenta a estratégia da 

Igreja em apresentar à sociedade a sua busca tradicional, 

permanecendo o conservadorismo na Igreja (CARRANZA E 

MARIZ, 2009). Nesse sentido, ressaltamos que apesar de existir 

novas frentes de evangelização, o católico praticante continua 

participando dessas práticas dentro da Igreja. O contato físico no 

lugar – Igreja. 

A relação do homem com a divindade apresenta-se 

variada em múltiplas religiões. A subjetividade, na identidade 

religiosa, faz parte deste diálogo. “Por que as religiões são 
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diferentes? ”, perguntam-se as pessoas e a resposta é “porque as 

experiências individuais são diferentes. Quando se reúnem em 

torno de um denominador comum, configura-se uma religião” 

(SKORKA e BERGOGLIO, 2013 p.27). 

A difusão da fé on-line e os diferentes tipos de expansão 

da devoção em fluxo de mensagem na mídia permitem atingir 

inúmeros devotos. Representa um fluxo de informações da 

mensagem religiosa por diferentes meios de diferentes novos 

usos da informática. A Igreja Católica Apostólica Romana a 

partir de suas diferentes frentes de difusão da fé, como as 

comunidades de vida e aliança ligadas ao movimento de 

Renovação Carismática Católica se utilizam das novas 

tecnologias e das mídias para comunicação da boa nova. Trata-

se de estratégia na divulgação de suas ideias, a de cunho 

religioso tem sucesso, como exemplo dos canais e páginas 

católicas no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flick, 

entre outros. 

Consideramos que o homem religioso na 

hipermodernidade não apenas possui suas características e 

práticas tradicionais do viver e sentir o sagrado, como destacado 

pelo autor Greco (2009) e Rosendahl (2012), mas também 

apresenta novas práticas de vivência da fé a partir dos meios de 

comunicação e o ciberespaço, ou seja, uma prática religiosa 

virtual, imaginária e simbólica. “O homem religioso é aquele 

que foi tocado pela potência sagrada. Ele pode orar, oferecer 

sacrifícios, realizar atos religiosamente motivados, uma vez que 

foi atingido pela manifestação do Sagrado (...)”, esse sagrado, 

“transforma seu ser e sua existência, tornando-o seu interlocutor 

e solicitando sua resposta. É constituído como sujeito de uma 

experiência, enquanto é o “objeto” da ação divina (GRECO, 

2009 p. 87-88). 
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A partir dessa dinâmica, o homem religioso participa de 

missas e eventos que são transmitidas através de redes de 

televisões católicas, a partir da internet e de aplicativos em 

smartphones. O tempo religioso entre o homo religiosus e o 

sagrado pode vir a ocorrer também através de capelas virtuais, 

velas virtuais e aplicativos como o da bíblia. O pensamento do 

autor Bauman (2008) com as ideias de Lipovetsky (2004) e as 

análises de Goffman (1988) se completam em nossa reflexão 

investigativa. A sociedade pode estar inserida na 

hipermodernidade através da busca pelo self e o individualismo, 

mas também na amálgama da modernidade líquida onde as 

perdas de valores e a necessidade de se expor no grupo ganham 

destaque na sociedade.  

Ainda comungando com as ideias de Zygmunt Bauman, o 

autor revela a relação entre a cultura líquida em uma sociedade 

de valores duos e se configura quando aquilo que antes era 

privado, no self do individualismo, torna-se coletivo no 

ambiente virtual como frente de exposição. Bauman revela que 

“os adolescentes equipados com confessionários eletrônicos 

portáteis são apenas aprendizes treinando e treinados na arte de 

viver numa sociedade confessional”, ou seja, “uma sociedade 

notória por eliminar a fronteira que antes separava o privado e o 

público, por transformar o ato de expor publicamente o privado 

numa virtude e num dever público (...)” (2008, p. 9).  

A definição de Pierre Lévy (1999) sobre ciberespaço e a 

cibercultura é de extrema relevância, principalmente por buscar 

um entendimento das relações existentes entre um espaço 

geográfico físico, concreto, para estudarmos um espaço 

geográfico virtual, ou seja, um novo mundo ligado a partir de 

redes de informação – internet.  
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Essa perspectiva entraria no contexto da dimensão de 

análise na Dimensão do Política da Fé em que podemos 

destacar a difusão e abrangência da fé através da Internet e 

tecnologias da informação; a Cibercultura; a Ciberteologia; 

Religião Virtual; Mídias Sociais/Redes Sociais; Smartphones, 

Tablets entre outros.  

O interessante nessa perspectiva, é trazer para o estudo 

geográfico essas relações sociais plurais. Pois, se encontra em 

larga expansão num universo paralelo, que é individual, mas ao 

mesmo tempo coletivo a partir das mídias e redes sociais. 

Gostaríamos de ressaltar que o objetivo deste capítulo, não é dar 

uma profundidade aos estudos e trabalhos voltados para o 

universo do marketing digital e publicitário76, mas sim entender 

a dinâmica atual em que se insere o grupo social religioso.  

A partir disto, poderemos buscar verificar que a partir de 

um universo paralelo ou digital que concentra 3,773 bilhões de 

pessoas no mundo (WEARESOCIAL, 2017), estar inserido 

nessas redes de informações e no ciberespaço para manutenção e 

difusão de um domínio religioso. Podemos considerar como 

estratégia forte sendo adotada. A figura 1 evidencia alguns 

dados importantes sobre o mundo hiperconectado através das 

redes de informações e internet. Nela é possível perceber um 

pouco mais da metade da população mundial tem acesso à 

internet. Desse total, quase que três bilhões de pessoas possuem 

                                                           
76 Durante as pesquisas de gabinete percebemos o grande universo 

corporativo dos estudos voltados para a análise das mídias e redes sociais 

principalmente a partir do marketing digital e publicitários, que através de 

levantamentos estatísticos, conseguem elaborar projeções e métodos para 

empresas e outros setores que veem nesse setor uma ótima oportunidade de 

crescimento para suas empresas ou negócios.  
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acesso as mídias sociais e dois bilhões e meio são usuários 

ativos nas mídias e redes sociais.  

 

 

Figura 1: Mundo hiperconectado. 

Fonte: Autor, 2017, baseado nos dados do Digital in 2017 – Global 

Overview77 

 

 

  

                                                           
77 Site de informações sobre mídias e internet referentes ao ano de 2017. Site: 

https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview. 

Acesso em: 15 ago. 2017. 
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A difusão da Igreja Católica na Hipermodernidade 

 

Ao pensarmos no quadro atual religioso no Brasil, 

podemos destacar a efervescência de um pluralismo religioso. 

Os avanços da sociedade no século XXI possibilitaram ao 

homem conhecer novas formas de proximidade com o sagrado, 

a partir de diferentes práticas religiosas e ações, desde a busca 

no lugar sagrado, assim como, numa experiência a partir do 

ciberespaço e meios de comunicação (OLIVEIRA, 2014). Essas 

mudanças a partir de uma sociedade hipermoderna, trouxe 

também a proliferação de diversas doutrinas, seitas religiosas e 

até mesmo pseudorreligiões (ELIADE, 1962) que buscam, a 

partir desta nova conjuntura, criar novos territórios religiosos 

para exercer a sua territorialidade religiosa, permitindo ainda 

mais a diversidade religiosa no Brasil.  

A religião católica ainda é considerada a principal religião 

do Brasil, representando em torno de 64,6% dos brasileiros, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-

IBGE (2010). No senso realizado no ano 2000, pelo mesmo 

Instituto, o número de católicos representava 73,6% da 

população brasileira.  

O sociólogo Flavio Pierucci, em uma entrevista78 

concedida ao Programa Teodiversidade, da TV PUC, de São 

Paulo, destacou sobre o panorama das religiões no Brasil. 

Segundo o sociólogo, em um país que apresenta determinada 

religião dominante, como no caso da religião católica no país, é 

muito comum que, com o tempo, essa religião majoritária 

                                                           
78 Link da entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=9HbncepXhkQ. 

Acesso em: 10 fev. 2016. 
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apresente uma diminuição de fiéis, pela perda de fiéis para 

outras doutrinas religiosas.  

Ao observarmos essas mudanças, torna-se necessário para 

a religião majoritária criar estratégias de difusão e manutenção 

de seus territórios tanto em escala física, quanto na escala do 

ciberespaço e através dos meios de comunicação (OLIVEIRA e 

ROSENDAHL, 2014), para sua continuidade no poder.  

Quando pensamos em território religioso e territorialidade 

religiosa da Igreja Católica, destacamos a obra da geógrafa Zeny 

Rosendahl (2012) chamada Primeiro a obrigação, depois a 

devoção: Estratégias espaciais da Igreja Católica no Brasil de 

1500 a 2005. Neste livro, a geógrafa destaca as diferentes 

estratégias espaciais de manutenção e difusão da fé católica no 

Brasil em diferentes períodos históricos.  

Para poder realizar a gestão de seus territórios, a Igreja 

Católica criou a partir de uma territorialidade religiosa, ações 

para melhor controle. Em relação à territorialidade, devemos 

destacar que se trata de uma ação realizada de maneira 

individual ou em grupo, na busca de realizar uma influência ou 

controle de pessoas, fenômenos e relações, possibilitando desta 

maneira o controle sobre uma determinada área (SACK, 1986). 

Segundo Rosendahl (2002, 2003, 2012), interpretar o fenômeno 

religioso neste contexto é de extrema importância para perceber 

a inquirir a estratégia geográfica de controle de pessoas e coisas 

em territórios onde a religião se estrutura enquanto instituição.  

Deste modo, a territorialidade em um contexto religioso, 

ou seja, uma territorialidade religiosa a partir do viés geográfico, 

seria um conjunto de práticas que uma determinada instituição, 

grupo social religioso ou leigo desenvolve com o objetivo de 

controlar um dado território religioso. Neste território, o sagrado 
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e seu efeito de poder transmite uma identidade de fé em um 

sentimento de propriedade mútuo (ROSENDAHL, 2001). Se 

trouxermos a interpretação da territorialidade religiosa para a 

abordagem da geografia cultural pós-1980, teremos em seu 

significado um conjunto de práticas desenvolvidas por 

instituições ou grupos religiosos, para manter, controlar pessoas 

ou objetos em um território religioso legitimando determinada fé 

(ROSENDAHL, 2005, 2008). 

Ao longo da obra de Rosendahl (2012), a autora destaca as 

ações realizadas pela Igreja Católica desde 1500 até o ano de 

2005, ou seja, 505 anos de estudos sobre a gestão e criações de 

territórios religiosos, que são controlados a partir de uma 

territorialidade religiosa. Apesar de exercer de maneira 

qualificada a gestão de seus territórios, vide que a instituição 

católica existe no mundo a mais de 2000 mil anos, novas 

estratégias para o controle de sua organização espacial deveriam 

ser criadas para possibilitar a continuidade de suas relações de 

poder em seus territórios (FOUCAULT, 1979). 

Nos estudos de Rosendahl (2012), a paróquia como 

território religioso, possui um papel estratégico dentro da Igreja 

Católica, visto que representa para o homem religioso um 

território religioso próximo, onde as ações da Diocese e o 

Vaticano atinge o devoto, um lugar simbólico, um elo de ligação 

entre ele e a divindade. Neste caso, observamos uma forte 

identidade religiosa no lugar. A paróquia é tida como um 

território religioso principal da vida das comunidades locais. Ela 

como território, torna-se reconhecida visto que nela ocorre o 

controle da liturgia diária, estando assim, na escala da 

convivência humana.  

A Igreja Católica em toda sua construção hierárquica, 

mantém até os dias atuais seus territórios religiosos a partir de 
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ações e práticas desenvolvidas, no sentido de controlar pessoas e 

objetos, legitimando e mantendo sua existência através de uma 

territorialidade religiosa. A hierarquia territorial da Igreja 

Católica é construída a partir de redes, que é constituída 

inicialmente a partir do Vaticano onde o Papa comanda todas as 

unidades territoriais, os arcebispos sobre as arquidioceses, os 

bispos sobre as dioceses, e os sacerdotes com jurisdição em suas 

paróquias (ROSENDAHL, 2012).  

Agora, não apenas os territórios religiosos controlados por 

um profissional religioso em seus três níveis hierárquicos 

(ROSENDAHL, 2012) tornam-se necessários para a 

continuidade institucional, como temos em escala decrescente 

de importância hierárquica político-administrativo na Igreja 

Católica como o Vaticano, Dioceses e Paróquias, mas também 

se torna necessário a expansão de suas fronteiras territoriais para 

outros territórios como o ciberespaço e os meios de 

comunicação.  

Os territórios oriundos através do ciberespaço – sites, 

blogs, Facebook, jogos, aplicativos para smartphones, canais 

no YouTube e dos meios de comunicação – redes de TV 

católicas, rádios, são vitais para auxílio da continuidade da 

Igreja. A partir do Concílio Vaticano II, o surgimento do 

Movimento da Renovação Carismática Católica - RCC está 

propiciando um recrudescimento religioso, por ser tratar de um 

movimento que consegue ter acesso mais aberto com os 

jovens79, além de fomentar uma renovação e fornecido a criação 

                                                           
79 A relação entre a juventude católica e a Renovação Carismática Católica, 

pode ser analisada a partir da leitura do livro Religião e Juventude: os novos 

carismáticos de autoria do sociólogo Flávio Sofiati (2011), que aborda a 

temática da juventude e sua relação com o movimento de RCC, assim como, 

as novas transformações socioculturais na sociedade contemporânea que 
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de novas estratégias para difusão da fé católica, diminuindo 

assim a perda de fiéis (OLIVEIRA, 2014, 2015).  

No contexto pós-moderno, em especial a partir da 

hipermodernidade, onde temos o contexto da difusão da fé 

através das mídias e do mercado, podemos destacar que o 

pensamento de Silveira (2014, p. 221), 

Desencaixadas de seu lócus de origem e circulando 

por meio do consumo de bens simbólicos-materiais, 

as representações imagísticas são catapultadas pelas 

mídias de massa e eletrônicas, em um processo de 

convergência com novas plataformas físicas 

(celulares, ipads, iphones), potencializando o 

circuito do consumo e afetando fortemente a 

maneira como se concebe o religioso, a experiência 

do sagrado e as religiões.  

Ainda segundo Emerson Silveira (2014, p. 221), “é na 

hipermodernidade, entendida como aceleração da modernidade 

capitalista em suas dinâmicas e contradições internas, que a 

religião interage com o consumo e o espetáculo, dilacerada entre 

a autonomia e a heteronomia, o endurecimento e a liquefação, as 

reiterações e as invenções. ”. Essa afirmação demonstra a 

liquidez do fenômeno religioso no atual período que a sociedade 

está inserida.   

A partir da hipermodernidade, o avanço das tecnologias e 

de novas maneiras de ver e sentir o sagrado, a territorialidade 

católica, alcançou novos patamares a partir da difusão através 

das mídias, englobando aqui TV, Rádio e Internet.  Antes a 

paróquia como principal lugar de contato e vivência da fé 

                                                                                                                             
imprime uma nova característica e ação da juventude católica que vivenciam 

sua prática religiosa diferenciada da juventude secular, ou seja, não religiosa. 
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católica, passou a dar lugar para a experiências fora de suas 

fronteiras físicas, ou seja, ocorre uma expansão do polo 

hierofânico.  

O destaque para essas transformações ocorre através das 

mídias – programas de rádio, como o do Padre Marcelo Rossi, 

permitem ao devoto transcender para um espaço sagrado 

imaginalis – espaço de encontro com o sagrado (ROSENDAHL, 

2002).  

Desta maneira, podemos destacar a difusão da fé católica 

no período hipermoderno a partir de dois pontos: a) a difusão 

através das mídias – TV, Rádio e Internet e; b) através da ótica 

de mercado, seguindo a lógica midiático-consumeristas – shows, 

eventos musicais, padres cantores e escritores, livros voltados 

para o mercado religioso, bandas religiosas de pop, rock, pop-

rock, entre outras ações, vide figura 2. 

 

 

Figura 2: A difusão da fé católica na hipermodernidade. 

Fonte: Autor, 2017, baseado em Silveira, 2014. 
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A partir da imagem anterior podemos determinar que o 

estudo geográfico da religião, a partir da hipermodernidade, é 

dividia em duas partes. Na primeira apresentada, o item A, 

temos por enfoque, o estudo das mídias e seu processo de 

difusão. Como a religião se apropria desses meios para 

propagar/difundir sua doutrina?  

No item B, o prisma está voltado a partir da perspectiva do 

consumo e da produção de bens simbólicos religiosos, assim 

como, a ótica de mercado dos grandes eventos, shows. Apesar 

de nossa ênfase estar centrada no catolicismo – RCC, a mesma 

análise poderá ser realizada para outras doutrinas religiosas que 

estão inseridas no contexto de difusão da fé on-line.  

Segundo o cientista da religião e comunicólogo Jorge 

Miklos (2012) as religiões passaram a utilizar as mídias, com 

uma justificativa oficial de conversão. Em nosso estudo, no Vale 

do Paraíba Paulista, como veremos nos capítulos seguintes, 

observamos uma variedade de programações de rádios e 

especialmente na TV focados em doutrinas religiosas católicas 

ou cristãs de cunho protestante pentecostal e neopentecostal 

através de jornais, revistas, sites especializados em conteúdos 

voltado para o público gospel. Observamos uma teia de inter-

relações e a construção de um mercado consumidor em elevada 

expansão e que possui um púbico que consome aquilo que é 

produzido.  

Para Miklos (2012, p. 20), os meios de comunicação e a 

religião estão interligados, possuindo assim “uma relação de 

interdependência, passam a formar um conglomerado complexo 

– uno e diverso”, ou seja, um canal, “um caminho de difusão de 

bens simbólicos, especificamente dos emblemas religiosos que 

pautam a visão de mundo proposta pela religião que utiliza esses 

meios eletrônicos” (MIKLOS, 2012 p. 29). 
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Em relação a Igreja Católica Apostólica Romana no 

Brasil, a preocupação maior seria em manter a sua hegemonia à 

frente de outras doutrinas religiosas. Com as mudanças sociais e 

culturais na sociedade ocorridas a partir do final do século XX e 

início do século XXI com uma ampliação na difusão dos meios 

eletrônicos, a evangelização que ocorria especialmente de 

maneira tradicional através de missas presenciais, passa a ter um 

novo alcance e abrangência a partir de massas consumidoras 

cristãs ou não (MIKLOS, 2012).  

O também comunicólogo e jornalista Moises Sbardelotto 

em seu livro “E o verbo se fiz bit”: a comunicação e a 

experiência religiosa na internet (2012), faz alusão a palavra 

bit, que da informática significa digito binário, e a menor 

unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida 

para retratar as novas relações entre o homem religioso e o 

sagrado no período pós-moderno. Se antes o verbo físico e 

concreto era a palavra de Deus, nos dias atuais um novo verbo 

surgiu, ou seja, Deus é disponibilizado na rede, e a partir desta, 

o homem religioso pode ter acesso a diferentes interações com o 

sagrado em uma ambiência religiosa e digital.  

Hoje, por meio das mídias digitais – especialmente 

da internet –, manifesta-se a configuração de um 

“novo verbo”, de um novo tipo de relação fiel-

sagrado. Em uma “sociedade da comunicação 

generalizada”, especialmente a partir do surgimento 

das mídias digitais, percebemos que a internet passa 

a ser também um ambiente para as práticas 

religiosas, que caracterizam um fenômeno de 

midiatização das sociedades contemporâneas 

(SBARDELOTTO, 2012, p. 23). 
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A mídia no contexto hipermoderno, possui uma 

importância vital de inteligibilidade para compreensão das 

novas relações sociais. Comungando com as ideias de Joana 

Puntel (2012, p. 63), a mídia “é um sistema complexo que 

envolve não mais simplesmente os meios, mas o sujeito, os 

meios (artefatos), as organizações de mídia com as suas várias 

combinações e articulações: publicidade, marketing etc.”. Desta 

maneira, continua a autora ao relacionar mídia como um sistema 

complexo, onde “é nele que o homem contemporâneo se move, 

se articula, se alimenta, produz, consome e “satisfaz” seus 

desejos, através da variedade e diversidade das ofertas sempre 

em crescente inovação” com isso, “(...) para as novidades que 

poderiam atrair e despertar as necessidades, reais ou 

imaginárias, dos consumidores”.  Essa afirmação da autora, vai 

de encontro com os pensamentos de Roger Silverstone (2002, 

p.9) quando ele frisa que não podemos escapar da mídia “ela 

está presente em todos os aspectos de nossa vida cotidiana”.  

 

A religião e o poder das mídias no Brasil  

 

O Brasil ainda é reconhecido internacionalmente, não 

somente pelas belezas naturais e culturais, mas também por 

aquilo que é produzido e difundido no exterior através dos 

meios de comunicação, em especial a teledramaturgia. Nesse 

ínterim é perceptível o interesse do brasileiro pelas mídias e na 

última década em especial um crescimento do uso da internet e 

das mídias sociais. Para as religiões presentes no Brasil, adentrar 

no ciberespaço e no poder midiático é favorecer um crescimento 

substancial e na difusão de ideias.  
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No ranking atual do Wearesocial para o ano de 2017, de 

todos os países do mundo interligados nas mídias sociais em 

especial, pelo tempo de conexão na internet por dia, o brasileiro 

aparece em segundo lugar com uma média de acesso diário de 

3h e 43 minutos, perdendo apenas para as Filipinas com 4 horas 

e 17 minutos e estando à frente de países desenvolvidos e de 

reconhecimento em participação ativa na internet, como os 

Estados Unidos, Japão, China e alguns países europeus. Em uma 

escala global, esses dados revelam informações importantes de 

como o ciberespaço é algo a ser explorado não somente no 

sentido comercial e econômico, mas no social, no cultural e nos 

estudos acadêmicos.  

Geograficamente analisando esses dados e informações, o 

ciberespaço se torna hoje uma das principais ferramentas de 

difusão de informações econômicas, políticas e sociais, em uma 

escala planetária. Ainda segundo dados do Wearesocial e seus 

dados para o Digital in 2017 Global Overview o Brasil não 

apenas fica em segundo lugar em horas de conexão por dia, 

como apresenta também mais de 90% de conexão diária na 

internet por parte da população conectada. Com uma população 

estimada em mais em mais de 207 milhões de pessoas (IBGE, 

2017), mais da metade desse total possui acesso à internet, 

estamos falando de mais de 100 milhões de usuários isso com 

base nos dados de 2015, do IBGE. 

O amor dos brasileiros pelas redes sociais teve seu start 

inicial a partir de 2004 quando uma das primeiras redes sociais 

que se tornou febre no Brasil, foi o Orkut, criado pelo 

engenheiro turco Orkut Büyükkökten que trabalhava na Google, 

tornou-se sucesso quase que instantâneo em número de 

participantes, que buscavam nessa rede de relacionamento 

social, fazer novas amizades, rever antigos amigos e 
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principalmente participar de comunidades variadas com 

conteúdo de cunho cultural, político, econômico, social, 

tecnológico entre outros. Em períodos anteriores, o uso do MSN, 

ICQ, bate-papos do Yahoo, AOL, IG, UOL entre outros, eram os 

principais canais de trocas e vivências sociais no universo on-

line. 

Porém, estando inseridos em um mundo globalizado, 

pautado pela cultura-mundo, a cada novo dia, não somente a 

tecnologia dos smartphones evoluem em um processo quase que 

diário, buscando sempre novos consumidores aficionados pela 

tecnologia, como também, as redes e mídias sociais estão em 

constante mudanças e em processos de evolução, adequando a 

nova realidade ao internauta. Se antes estávamos pautados a 

uma Web 1.0 onde a interação entre usuário x computador e 

internet era quase nula, a Web 2.0 veio para quebrar novos 

paradigmas e trazer aos usuários a interação – surgiram aí as 

redes, mídias sociais, YouTube e outras ferramentas de 

acessibilidade.  

Voltando ao caso do Orkut, que foi febre em especial em 

terras nacionais, a partir de 2014 com o aumento de outra rede 

social global chamada Facebook e sua entrada no Brasil, o 

Orkut foi desaparecendo. Atualmente, a rede social criada pelo 

norte-americano Mark Zuckerberg e amigos, conta com um 

pouco mais de dois bilhões de contas (STATISTA, 2017) e só 

no Brasil a rede possui mais de 100 milhões de cadastros / perfis 

(WEARESOCIAL, 2016).  

E perceptível que mais 80% da população brasileira ativa 

na internet, possui uma conta de acesso na rede social. Além do 

Facebook, outras redes sociais e aplicativos se destacam como o 

WhatsApp – aplicativo de mensagens, áudio e vídeo com mais 

de 1 bilhão e 200 milhões de usuários; o YouTube – rede de 
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vídeos com mais de 1 bilhão e 500 milhões de usuários; o 

Instagram – rede social de fotos com mais de 700 milhões de 

usuários (STATISTA, 2017). Todos esses dados ratificam a 

importância do ciberespaço na análise da religião e sua prática 

virtual.  

Esses espaços virtuais inseridos no ciberespaço é um 

campo de luta no caso brasileiros de igrejas cristãs e outras 

doutrinas religiosas em busca de seu território virtual. Ter um 

território virtual no Facebook, um canal no YouTube, um perfil 

social no Instagram ou Twitter é hoje ferramenta de difusão dos 

conteúdos religiosos e da palavra de Deus. Os territórios 

virtuais em sua maioria são geridos pelas próprias instituições 

que realizam um processo de territorialidade virtual nesses 

espaços e/ou lugares virtuais e que são defendidos, difundidos e 

compartilhados pelos seus devotos.  

Tal defesa vem com o Papa João Paulo II durante a 36° 

Dia Mundial das Comunicações Sociais, no ano de 2002, que 

frisou a importância da internet para a Igreja, segundo ele a 

internet se constitui como um novo foro, uma nova frente de 

evangelização. Ele ressalta ainda que a internet pode vir a ser 

usada tanto em aspectos benéficos, como também na ação de 

expor os piores aspectos da natureza humana. Para ele o “(...) 

espaço cibernético que é, por assim dizer, uma nova fronteira 

que se abre no início deste novo milênio” e ainda continua ao 

enfatizar que para a Igreja, “ o novo mundo do espaço 

cibernético é uma exortação à grande aventura do uso do seu 

potencial para proclamar a mensagem evangélica. ” (PAPA 

JOÃO PAULO II, 2002).  

Considerado por muitos um Papa mais acadêmico, o Papa 

Emérito Bento XVI durante o 47º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais, realizada no ano de 2013, também 
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ressalta a importância do ambiente digital e das redes sociais 

como ferramentas que propiciam ao homem uma oportunidade 

de oração, meditação ou partilha da palavra de Deus. Ainda 

segundo Bento XVI, as redes oferecem abertura para outras 

dimensões da fé a partir da vivência on-line no que tange as 

relações entre comunidade e até mesmo peregrinações. Desta 

maneira “procurando tornar o Evangelho presente no ambiente 

digital, podemos convidar as pessoas a viverem encontros de 

oração ou celebrações litúrgicas em lugares concretos como 

igrejas ou capelas. ” (PAPA BENTO XVI, 2013). Ele termina 

sua fala salientando que não deve ocorrer falta de coerência ou 

unidade entre a expressão e o testemunho da fé tanto na vivência 

física ou digital. 

Seguindo a mesma estratégia dos Papas João Paulo II e 

Bento XVI, o atual Papa Francisco durante uma Plenária do 

Pontifício Conselho das Comunicações Sociais (PCCS), no ano 

de 2013, ressaltou que é importante a presenta da Igreja no 

mundo da comunicação “para dialogar com o homem de hoje e 

levá-lo ao encontro de Cristo, na certeza, porém, de que somos 

meios e que o problema fundamental não é a aquisição de 

tecnologias sofisticadas, embora necessárias para uma presença 

atual e válida. ” (CANÇÃO NOVA NOTÍCIAS, 2013). 

 

Considerações finais 

 

A partir da hipermodernidade, o avanço das tecnologias e 

de novas maneiras de ver e sentir o sagrado, a territorialidade 

católica, alcançou novos patamares a partir da difusão através 

das mídias, englobando aqui TV, Rádio e Internet. Antes a 

paróquia como principal lugar de contato e vivência da fé 
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católica, passou a dar lugar para a experiências fora de suas 

fronteiras físicas, ou seja, ocorreu uma expansão do polo 

hierofânico.  

A difusão da fé on-line e os diferentes tipos de expansão 

da religião em fluxo de mensagem na mídia permitem atingir 

inúmeros devotos. Representa um fluxo de informações da 

mensagem religiosa por diferentes meios de diferentes novos 

usos da informática. Consideramos que o homem religioso na 

hipermodernidade não apenas possui suas características e 

práticas tradicionais do ver e sentir o sagrado (GRECO, 2009; 

ROSENDAHL, 2003), mas também apresenta novas práticas de 

vivência da fé a partir dos meios de comunicação e o 

ciberespaço, ou seja, uma prática religiosa virtual, imaginária e 

simbólica.  

A tecnologia e os meios de comunicação aqui 

representados pelo termo mídias favorece, hoje, essas relações e 

trocas. As mídias possuem influência de fomentar uma catálise 

que favorece mudanças na sociedade. A religião tenta 

acompanhar esse processo, criando estratégias para assegurar 

seus devotos frente a essas mudanças. Essa relação dialética 

pode também favorecer pontos positivos e negativos em uma 

crescente dualidade. A primeira pode o tornar o homem 

religioso mais vivente em sua prática religiosa a partir das 

mídias e do ciberespaço a partir das diferentes estratégias 

criadas pelas religiões em suas diferentes temporalidades e 

espacialidade; e a segunda, no afastamento e distanciamento do 

homem religioso de suas práticas religiosas a partir de um 

distanciamento da fé, causadas pela busca da individualidade e 

do uso excessivo da tecnologia. 
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O ESPIRITISMO E AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS NO 

INTERIOR DE MINAS GERAIS, ANOS DE 1950 

 

 

Nicola José Frattari Neto80 

 

 

Considerações iniciais 

 

Em meados dos anos de 1950, os espíritas da cidade de 

Ituiutaba, Minas Gerais, uniram-se em defesa do que nomearam 

por Pacto Áureo. A União da Mocidade Espírita de Ituiutaba 

UMEI organizou-se, juntamente com a comunidade espírita e 

local, para efetivarem quatro grandes obras assistenciais na 

cidade: O Sanatório dos Dementes, O Educandário Ituiutabano, 

O Abrigo dos Velhos Bezerra de Menezes e o Orfanato Lar da 

Criança. 

Essas instituições foram instaladas em meio a um 

paradoxo econômico e político local, pois no momento a cidade 

de Ituiutaba possuía o título de A Capital do Arroz, sendo líder 

na produção de grãos e abastecendo os grandes centros, em 

período de industrialização nacional. Mas, por outro lado, 

possuia mais de 60% de sua população analfabeta, dados 

alarmantes de mortalidade infantil, entre condições precárias na 

saúde e assistência social. 

Os espíritas da UMEI lideraram campanhas ininterruptas 

em meio a comunidade local até que conseguissem construir e 

instalar essas quatro instituições sociais, que funcionam ainda 

hoje na atualidade. 

                                                           
80 Docente da Universidade do Estado de Minas Gerais Unidade Ituiutaba – 

UEMG. Doutorando do Programa de Educação e Ciências sociais da 

UNICAMP. Mestre em Educação pela UFU. 
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Para nossa compreensão desse momento, passamos a um 

mergulho no contexto histórico, social e filosófico, bem como a 

apropriação e dimensionamento do fenômeno espírita no Brasil 

e especificamente em Minas Gerais. 

 

Espiritismo: filantropia ou caridade? 

 

Segundo Abbagnano (2007), o conceito de filantropia se 

remete a Aristóteles e aos estóicos, significando a amizade de 

um homem com outro homem, constituindo um vínculo natural 

em que toda a humanidade está constituída. Já mais adiante 

Cícero aprofundou o conceito, explicando que a solidariedade 

deve existir entre os homens pelo simples fato de serem todos 

homens. Mas Platão haveria de desdobrar o conceito em três: 

saudação, ajuda e hospitalidade. Na modernidade, somente a 

palavra ajuda já designa a atitude de benevolência, podendo ser 

traduzida por altruísmo. O Dicionário de ciências sociais da 

Fundação Getulio Vargas (1986) usa como sinônimo de 

filantropia a palavra beneficência. Nesse sentido, encontramos 

que beneficência é a capacidade de bem fazer e de auxiliar ao 

próximo, atenuando ou colocando fim a um estado de 

necessidade material ou moral. Sendo ainda sinônimo de 

assistência a palavra caridade. Conforme o Dicionário de ética e 

filosofia Moral: 

O conceito de cáritas pertence ao campo semântico 

latino dos termos amor, dilectio e amicitia; na 

origem, ele designa o amor do homem por Deus, em 

oposição ao amor naturalis, considerando como uma 

tendência fundamental e natural do ser. Por sua raiz 

etimológica, caro (carne) designa também o aspecto 

afetivo do amor. Nesse sentido, a “caridade” pode, 
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na teologia mística, servir para designar a ascensão 

da alma a Deus e a contemplação divina de Deus 

(2003, p. 1999). 

Para Paulo de Tarso, a caridade é a virtude fundamental do 

cristianismo, ressaltando-a entre a fé e a esperança em suas 

cartas. Também a caridade se remete ao princípio de se fazer, 

aos outros, o que se gostaria que se fizesse a si, em atribuir às 

crenças e às linguagens alheias a mesma racionalidade e 

coerência que atribuímos, por direito, às nossas crenças e às 

nossas linguagens (ABBAGNANO, 2007, p. 136), ou seja, é 

uma condição de possibilidades de interpretação, maximizando 

ou minimizando o acordo entre os seres humanos. 

Se a beneficência, ou caridade, atenua ou põe fim a um 

estado de necessidade material ou moral, de acordo com o 

Dicionário de Ciências Sociais, esta passa a ser instituição 

(...) num dado momento histórico, formando um 

conjunto integrante de intenções e ações com as 

mesmas características já descritas. Esta 

organização, enquanto forma institucionalizada de 

solidariedade particular, atende a necessidades 

definidas (doenças, desemprego, velhice e outras). 

Assim, hospitais, asilos, orfanatos, por exemplo, são 

locais onde é praticado o bem-estar, na forma de 

auxílio concreto ou de serviços. Nessa perspectiva o 

enfoque institucional permite alargar o sentido 

próprio do termo concernente às condições nas quais 

é exercida a ação beneficente (1986, p. 119). 

É assim que iremos observar a formação de instituições 

filantrópicas, em maior ênfase, com a passagem do feudalismo 

para o capitalismo, pois esta traçou, para a Europa, um caminho 

que chegou ao processo da industrialização e urbanização 
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intensas, promovendo o acúmulo de pessoas nos centros urbanos 

vindas do campo. Como o mercado de trabalho não conseguia 

absorver aquele volume de trabalhadores, o resultado imediato 

foi a miséria, a formação de uma classe paupérrima que não 

podia se garantir, muito menos garantir a sobrevivência dos 

filhos. Além disso, as condições para aqueles que estavam 

empregados eram desesperadoras, pois não possuíam recursos 

legais que os amparassem, ficando à mercê do controle e da 

disciplina do patrão, aceitando trabalhar por horas e turnos e a 

receber castigos e multas. Nas fábricas, o trabalho estava pouco 

à frente dos escravos, pois freqüentemente recebiam seus 

pagamentos em mercadorias miúdas ou eram obrigados a morar 

em casas fornecidas pelo patrão. 

O caos urbano e habitacional em que vivia a classe 

trabalhadora, o infanticídio, a prostituição, o suicídio 

e a demência têm sido relacionados com este 

cataclismo econômico e social. Associado ao 

problema do álcool e ao aumento de criminalidade e 

da violência, tudo levava à desmoralização da classe 

trabalhadora (FEITAL, 2004, p. 176). 

De acordo com Leite (1996), foi assim que vimos surgir a 

Roda dos Expostos, na França e em Portugal, com maior ênfase, 

depois em vários países da Europa, sendo trazida para o Brasil 

no século XVIII. Foi criada na tentativa de salvar os recém-

nascidos, pelos governantes, e garantir que estas crianças fossem 

encaminhadas mais tarde a trabalhos forçados na tentativa de se 

formar uma classe trabalhadora, afastando-as da vadiagem e da 

prostituição. A roda era uma prática muito discutida nos países 

em que existia, pois se acreditava que ela incentivava a 

irresponsabilidade dos pais, pois lhes permitia anonimamente 

abandonar as crianças, frutos de seu prazer. Nesse momento, a 
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Igreja tomava conta desses princípios de caridade, tendo 

profunda atuação em sua manutenção, provocando o surgimento 

da consciência moral, para se pensar nessa exclusão social. 

Até o início do século XIX, existia certa indiferença com 

relação à criança. O abandono e a mortalidade infantil eram 

vistos como práticas comuns na Europa, influenciadas por 

fatores econômicos, sociais e culturais como a própria questão 

da implantação da urbanização. Pouco a pouco, as questões 

educacionais modificariam esse painel. No Brasil, a situação 

agravou-se porque havia condições que iam além da miséria 

européia nos séculos XVIII e XIX: a escravidão, a exploração 

sexual das escravas e da criança escrava foram aspectos capazes 

de manter a roda em atuação. E, de acordo com Leite, 

Apesar das discussões sobre a imortalidade da 

instituição e a alta mortalidade dos internatos, que se 

prolongaram até o século XX, a instituição 

sobreviveu, com alterações internas e maior controle 

estatístico e sanitário de seu funcionamento até 

1948, no caso de São Paulo (1996, p. 100). 

Voltando ao século XVIII e XIX na Europa, com o efetivo 

crescimento das massas empobrecidas e, conseqüentemente, da 

mendicância, da prostituição e da mortandade infantil pelo 

advento da industrialização e urbanização aceleradas, foi 

necessário que o Estado voltasse suas atenções para o controle 

da ordem social, apontando o trabalho como único meio de 

garantia de vida ao indivíduo. Foi então que a filantropia 

começou a sair das mãos da Igreja, ganhando uma política social 

mais evidenciada na Inglaterra. A pobreza era vista como 

viciada, e as multidões eram tidas como perigosas, capazes de 

promover grandes desordens sociais e, também, revoluções. Foi 

instituída a pauperologia, ou ciência dos pobres, destinada a 
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reverter esse quadro de miséria social ou controlá-lo. Médicos 

higienistas, juízes e advogados tornaram-se os atores sociais 

responsáveis por fazer a passagem da caridade (momento em 

que era controlada pela Igreja) para a filantropia (como foi 

designado) com a criação de instituições que fariam a 

higienização social: as workhouses ou asilos. Essa prática foi 

passada a toda Europa, principalmente para a França. Consistia 

em regenerar os pobres moralmente abandonados ou ainda 

disciplinar as classes perigosas (FEITAL, 2004, p. 177). 

O pobre passou a ter, pela primeira vez, uma política 

voltada a sua assistência, com leis e decretos que impunha mais 

deveres que direitos, e sua vida passou a ser controlada pelo 

Estado. Para ser ajudado, o indivíduo precisava ter um atestado 

de pobreza, que o garantia merecedor e isento de envolvimento 

com a vadiagem. Surge então a Sociedade Filantrópica (1780), a 

Sociedade da Caridade Maternal (1788) e a Sociedade de Apoio 

Judiciário (1787). 

De um modo geral, essas associações reportavam-se 

às classes indigentes, subsidiando a velhice 

trabalhadora, assistindo à maternidade, prevenindo 

os abandonos das crianças e defendendo na Justiça 

os direitos dos acusados necessitados. Para receber o 

auxílio era preciso ser trabalhador sem qualificação 

ou estar num estado de pobreza absoluta 

(“indigência constatada”) (FEITAL, 2004, p. 179). 

Já exclusivamente no século XIX, a questão torna-se mais 

grave, e o Estado, na França, vê-se na obrigação de pensar em 

uma previdência. Os pobres se vêm na condição de 

comercializarem as próprias produções, e, com a estagnação das 

fábricas, os investimentos diminuíram, reduzindo a admissão de 

trabalhadores. Os pobres agora se dividiam entre os aptos e os 
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inaptos para o trabalho, havendo distinção entre a pobreza 

natural e aquela decorrente do mundo do trabalho. O Estado 

resumiu seus debates na reforma das Poor Laws, na Inglaterra, 

com emenda na Lei dos Pobres, de 1834, que chegou à França 

no século XIX. Essa lei estabeleceu as bases e foi o ponto de 

partida para o capitalismo moderno. 

No surgimento do Espiritismo, na França do século XIX, 

todas essas discussões estavam em voga, e embora tenha surgido 

em meio a um caráter científico e filosófico, o Espiritismo 

possui um terceiro aspecto, o religioso. Voltado aos ideais 

cristãos de caridade, comungava dos ideais filantrópicos do 

Estado com pouca diferenciação para as correntes materialistas 

como o marxismo, que via as práticas espíritas assistencialistas 

como obscurantistas. Na visão espírita, o conceito de caridade 

amplia-se, havendo uma caridade material e outra moral, o que 

foi mal interpretado naquele momento, colocando-o nas mesmas 

medidas das outras religiões ou do Estado. 

Para os espíritas, a caridade material é aquela feita na 

construção de instituições destinadas a cuidar dos 

desfavorecidos, como escolas, orfanatos e abrigos, mas que 

também pode ser realizada num âmbito mais particular, como a 

doação de donativos, remédios e cobertores, muito difundida 

nos centros espíritas da atualidade, em seus trabalhos 

assistenciais e visitas a lares necessitados. Já a caridade moral, 

consiste em soerguer o homem necessitado, vai além da 

assistência à pobreza, pois esta articula ajuda com qualquer 

indivíduo. Busca amenizar a dor moral e confortar as penas e 

desolações cotidianas. Essa prática hoje também é difundida nas 

casas espíritas por meio de trabalhos chamados de acolhimento 

fraterno ou atendimento fraterno. E, segundo o texto de Allan 

Kardec O evangelho segundo o Espiritismo, está na caridade 

moral o exercício do verdadeiro cristão, pois a caridade material 
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é obrigação do homem, portanto do Estado, que deve suprir as 

necessidades básicas dos indivíduos, tais como alimentação, 

saúde e educação. 

Como o Estado se opõe a essas práticas, na maioria das 

vezes sendo o sistema insuficiente para atender à demanda 

crescente de necessitados, o Espiritismo, ao longo do século 

XX, principalmente no Brasil, país em que mais se desenvolveu, 

“auxiliou” o Estado na construção de escolas, hospitais e asilos, 

colaborando no processo de higienização do país em momentos 

importantes de seu desenvolvimento. 

 

Presença Espírita no brasil 

 

Procuramos fazer uma análise da presença espírita no 

Brasil e não dispormos a (re)construir uma história do 

Espiritismo no Brasil. Compreendermos o momento histórico 

que o Espiritismo atravessava, constatando a consolidação de 

uma corrente que, se não influenciou o país, conseguindo um 

grande percentual de adeptos, conquistou o respeito do povo 

brasileiro e também seus aspectos legais81, principalmente pela 

                                                           
81 Houve uma contradição entre a Constituição de 1891, que apontava para 

uma liberdade religiosa, e o Código Penal de 1890, que considerava crime a 

prática do Espiritismo e de atividades de cura por pessoas sem habilitação 

formal. Tivemos dois casos famosos de perseguição a espíritas: o primeiro 

ocorreu entre 1904 e 1905, quando foi processado o então presidente da 

Federação Espírita Brasileira e o médium Domingos Filgueras, no Rio de 

Janeiro, por prática ilegal da medicina. Mas ambos foram absolvidos. E o 

segundo em 1917, quando Eurípedes Barsanulfo, em Sacramento-MG, 

também foi denunciado por prática ilegal da medicina; o inquérito policial 

acabou sendo arquivado. No Estado Novo, entre 1937 e 1945, a repressão ao 

Espiritismo sofreu grande aumento, mas foi na Reforma de 1940 do Código 

Penal que a prática do Espiritismo deixou de ser explicitamente criminosa. 
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atuação espírita nos campos da assistência social e educacional, 

garantindo e mantendo esse painel até a atualidade. 

Consideramos o surgimento do Espiritismo na França, no século 

XIX, como o primeiro momento de sua expansão e o 

Espiritismo no Brasil, o segundo momento. 

Um dos princípios utilizados por Allan Kardec, o 

codificador do Espiritismo no século XIX, na França, foi a 

comparação entre as mensagens psicografadas pelos espíritos e 

recebidas por diferentes grupos espalhados por vários países. 

Dessa maneira, ele mesmo comprovou que o Espiritismo não foi 

dado de maneira completa a nenhum lugar, que essa não foi 

propriedade exclusiva de seu grupo de estudos e pesquisas, e 

sim de uma coletividade que o aprimorou. Explica que o 

Espiritismo: 

(...) engloba um número tão grande de observações, 

assuntos tão diversos, que exigem ou conhecimentos 

e aptidões mediúnicas especiais, que seria 

impossível reunir num mesmo ponto todas as 

condições necessárias. Como o ensinamento deve 

ser coletivo e não individual, os Espíritos dividiram 

o trabalho disseminando os objetos de estudo e de 

observação, como, em certas fábricas, a confecção 

de cada parte de um mesmo objeto é repartida entre 

diferentes operários (KARDEC, 1966, p. 59). 

Assim, Kardec deixa claro que o ensinamento espírita, 

pela vastidão de assuntos abordados, foi dividido e espalhado 

pelos diversos pontos de pesquisa, cabendo a ele apenas o papel 

de codificador. Acrescenta ainda que 

                                                                                                                             
Um pouco mais tarde, a Constituição de 1946 garantiu plena liberdade 

religiosa, terminando os conflitos com a lei (SANTOS, 1997). 
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A revelação foi assim feita parcialmente, em 

diversos lugares e através de um grande número de 

intermediários, e é dessa maneira que ela prossegue 

ainda neste momento, pois nem tudo está revelado. 

Cada centro encontra, nos outros centros, o 

complemento do que obtém, e é o conjunto, a 

coordenação de todos os ensinamentos parciais que 

constitui a doutrina espírita (KARDEC, 1966, p. 59 

e 60). 

Podemos compreender aqui mais um dos aspectos do 

Espiritismo que remete a sua forma construtiva. Kardec explica 

que essa religião não está encerrada a um lugar ou àquele lugar 

onde foi codificada, deixando margem para compreendermos o 

seu caráter de expansão, principalmente em conformidade com 

seus aspectos científicos e filosóficos.  

No Brasil, o desenvolvimento do Espiritismo ganhou 

maior vulto que em qualquer local do mundo, até mesmo a 

França. Seja pela presença do médium Francisco Cândido 

Xavier (1910-2002), que psicografou mais de quatrocentas obras 

espíritas, desdobrando o pensamento kardequiano, seja pelo 

grande número de seguidores. Constatamos que ocorreu no 

Brasil o desdobramento do Espiritismo, como o próprio Kardec 

salientara essa possibilidade. 

Assim, o Espiritismo vagarosamente conquistou espaço, 

desde a república brasileira, em meio a uma predominância 

católica, atravessando momentos de lutas, tensões e algumas 

vitórias. Vamos nos ater à compreensão do painel espírita 

nacional na década de 1950, período em que várias instituições 

sociais foram fundadas por espíritas na cidade de Ituiutaba, 

Minas Gerais. Nesse momento, já na metade do século XX, o 

Espiritismo encontrava-se sedimentado e mais aceito por seus 
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adversários. Para o pesquisador Silva, por volta de 1950, o 

movimento espírita já havia, há um certo tempo, amenizado seus 

conflitos com o clero, já não tão ferrenhos como eram (2005, p. 

246). 

Para compreendermos essa atuação espírita em 1950, 

definiremos, primeiramente, uma linha histórica para 

compreendermos o Espiritismo brasileiro, se assim podemos 

considerá-lo. No que veremos, o Espiritismo brasileiro é 

simplesmente a continuação da proposta de Allan Kardec, agora 

no Brasil, possuindo seu aspecto religioso dilatado pela maioria 

de seus adeptos, principalmente no que aponta para práticas 

mais filantrópicas. Vamos analisar o que algumas correntes 

propõem: 1) os que defendem que o Espiritismo brasileiro 

sofreu distorções de sua origem francesa; 2) os que defendem a 

idéia da originalidade de sua reconstrução no Brasil; e 3) a idéia 

de que o Espiritismo está no Brasil, obedecendo a um segundo 

momento de seu desenvolvimento. 

Para o pesquisador Bigheto, 

(...) o espiritismo perdeu o seu vigor filosófico e 

científico inicial. Os adeptos da doutrina de Kardec 

no Brasil, em sua maioria, foram pessoas cujos 

interesses se relacionavam pouco com as questões 

científicas, sociais, filosóficas e educacionais, seus 

interesses giravam em torno das questões religiosas 

(2006, p. 75). 

A pesquisa de Bigheto refere-se ao Espiritismo na 

Primeira República brasileira, na análise que faz do Colégio 

Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais, nos primórdios do 

Espiritismo no Brasil. Essa idéia confirma a hipótese de que, no 

Brasil, o Espiritismo sofreu uma deformação do Espiritismo 

francês. Mas, conforme Silva (2005) há outra hipótese a ser 
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seguida: o Espiritismo poderia ser uma reconstrução original: 

O Espiritismo no Brasil não é um simples desvio de 

uma doutrina racional de origem européia e que 

sofreu uma contaminação do mágico e do místico, 

graças a uma predisposição do povo brasileiro para o 

maravilhoso. É uma reconstrução original 

influenciada pela formação cultural brasileira que já 

possuía elementos que foram reinterpretados pelo 

Espiritismo, assim como ele foi reinterpretado por 

estes mesmos elementos: crenças indígenas, 

africanas e populares de origem européia. Dessa 

forma, acreditamos não ser possível ao Espiritismo 

manter uma “pureza” onde quer que fosse difundido 

(SILVA, 2005, p. 32). 

Quando analisamos essas questões, ou essas duas 

hipóteses, encontramos que, na época da codificação 

kardequiana, foi necessária a ênfase filosófica e científica por 

dois aspectos distintos. O primeiro diz respeito à própria gênese 

do Espiritismo, que surgiu não entre a classe pobre ou a classe 

trabalhadora européia, mas entre os intelectuais. Esse caráter de 

análise científica foi decisivo em sua gênese pela necessidade de 

comprovação dos fatos que permitiram Allan Kardec codificar o 

Espiritismo em seu aspecto tríplice: ciência, filosofia e religião, 

da maneira como foi, ou seja, pela intervenção do chamado 

plano espiritual ou dos espíritos superiores, necessitando tal 

rigorismo empírico. 

O segundo ponto relevante a ser analisado no momento 

histórico da codificação espírita e que deve ser constatado é o do 

predomínio do poder católico na França do século XIX e em 

toda Europa. Assim, o caráter científico e filosófico ganhou 

primeiro destaque, pois o próprio livro O evangelho segundo o 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

506 
 

Espiritismo, obra básica que apresenta sua parte moral ou 

religiosa, não foi a primeira a ser lançada ao público, 

compreendendo que esta seria a parte mais difícil da 

consolidação do Espiritismo pelas revelações teológicas, que 

chegariam até o clero da época como blasfêmia e heresia. 

Conforme escrito no livro Obras póstumas, somente com o 

lançamento de O evangelho segundo o Espiritismo, a nova 

religião se afirmaria como uma tradição cristã. E, por essa 

afirmação, compreendemos o porquê dos ataques e as 

perseguições que tanto o Espiritismo quanto seus seguidores 

sofreram naquele primeiro momento, na França, e nos anos 

posteriores, para a sua implantação no Brasil. 

Assim, o Espiritismo no Brasil não fugiu à tradição 

francesa, filosófica e científica, mas é uma expansão da própria 

codificação num segundo momento, apoiada, principalmente, 

pela presença do médium Francisco Cândido Xavier, que não só 

desdobrou a codificação espírita, para que esta não ficasse 

apenas entre os círculos de intelectuais, mas também garantiu a 

afirmação de seu caráter religioso, exemplificando a máxima do 

próprio O evangelho segundo o Espiritismo: Fora da Caridade 

não existe salvação, por meio de campanhas e distribuições a 

milhares de necessitados.  

 

A presença Espírita em Minas Gerais 

 

Pretendemos discorrer sobre alguns vultos que 

influenciaram o Espiritismo em Minas Gerais. Não na pretensão 

de ressaltar toda história dessa religião no estado, mas sim na 

tentativa de construir um painel sobre a implantação do 

Espiritismo em Minas Gerais, por meio de líderes e médiuns que 

se destacaram e por sua consequente influência na pequena 
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Ituiutaba. 

Seria impossível discorrer sobre Espiritismo em Minas 

Gerais sem considerarmos, inicialmente, a presença de 

Eurípedes Barsanulfo (1880-1918). Quer por sua ação que 

auxiliou sobremaneira a consolidação do Espiritismo no Brasil, 

quer por seu trabalho na pequena cidade de Sacramento, nos 

campos assistencial e educacional. Além do receituário 

homeopático que fazia, fundou a primeira escola espírita do 

Brasil, quiçá uma das primeiras do mundo, o Colégio Allan 

Kardec, em 1908. Sobre o trabalho de Barsanulfo na educação, 

encontramos mais recentemente as dissertações de Alessandro 

César Bigheto e Anderson Cleytom Ferreira Brettas. Aqui nos 

ateremos à influência de Barsanulfo em Minas Gerais num 

âmbito geral, mostrando sua atuação no movimento espírita.  

O trabalho efetivado por Barsanulfo, embora na Primeira 

República, influenciou e continua influenciando, sobremaneira, 

o Espiritismo em Minas Gerais e no Brasil, principalmente por 

sua atuação como médium curador e receitista. De acordo com 

Corina Novelino (2007), sua principal biógrafa e uma das 

continuadoras de seu trabalho, Barsanulfo rompeu com o 

Catolicismo dominante na pequena Sacramento assim que 

conheceu O livro dos espíritos. Barsanulfo era um educador 

católico e havia auxiliado a implantação da estrada de ferro 

como vereador. A partir de sua conversão ao Espiritismo, as 

perseguições se fizeram tão arraigadas por parte dos líderes 

católicos de Sacramento, que seu primeiro Educandário acabou 

fechado pela evasão dos professores e pela requisição do prédio 

por seus proprietários. Criou, então, o Grupo Espírita Esperança 

e Caridade, em 1905, e, a partir daí, uma farmácia e um 

laboratório alopático, mas também trabalhou com a homeopatia. 

Acima de tudo, a repercussão de seu trabalho ganhou o Brasil 

por utilizar sua farmácia e laboratório para aviar as receitas que 
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recebia mediunicamente e, também, pelas centenas de curas que 

fazia por meio do passe. 

A perseguição a Barsanulfo estendeu-se por muito tempo 

e, em 1917, ele foi denunciado por prática de espiritismo e 

curandeirismo, de acordo com o Código Penal de 1890. 

Denunciado pelo Círculo Católico de Uberaba, Barsanulfo foi 

apoiado pelos adeptos do Espiritismo e pelas centenas de 

simpatizantes, muitos deles acolhidos por ele quando doentes, 

tanto de Sacramento quanto de várias cidades interioranas da 

região. O inquérito seguiu por um ano até ser arquivado pelo 

juiz de direito de Uberaba, sem muito entusiasmo. Sua presença 

ficou marcada não só em Minas Gerais, seja por seus dons 

mediúnicos, seja por ser o fundador do primeiro colégio espírita 

do Brasil, influenciando confrades por todo o país. 

(NOVELINO, 2007). 

Além de Eurípedes Barsanulfo, a presença norteadora do 

Espiritismo no país no século XX foi, sem dúvida, a de 

Francisco Cândido Xavier. Nasceu a 2 de abril de 1910, na 

cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Passou do 

catolicismo, sua religião de berço, ao Espiritismo logo que sua 

irmã doente conseguiu cura no centro espírita de Pedro 

Leopoldo. De acordo com seus biógrafos, Chico Xavier já 

possuía visões desde os 4 anos de idade, estando em constante 

conflito com seus familiares e com os padres que o 

catequizavam. Aos 18 anos de idade, Chico Xavier já recebia 

suas primeiras mensagens psicografadas, lançando o livro 

Parnaso de além-túmulo, um pouco mais adiante, em 1932. Esse 

livro causou grande movimentação no mundo das letras e da 

imprensa nacionais, pois nele havia poemas de poetas 

brasileiros e portugueses que já haviam “morrido”.  

O fato tornou-o um fenômeno, e a pequena Pedro 

Leopoldo era visitada constantemente por jornalistas, críticos e 
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eruditos que queriam conhecer aquele rapaz ignorante, atendente 

de balcão e com a 4ª série primária. Os jornais impressos 

noticiaram toda essa movimentação, principalmente o jornal O 

globo, do Rio de Janeiro, por meio do repórter Clementino de 

Alencar, por volta de 193582. 

Após um longo trajeto de livros que se seguiram, inclusive 

livros psicografados por Humberto de Campos, o médium foi 

processado pela família deste, que queria receber os direitos 

autorais do morto. O caso ganhou fama nacional, mas mesmo 

sendo arquivado mais tarde, em 1959, Chico Xavier transferiu-

se para Uberaba, em Minas Gerais, dando continuidade ao 

trabalho espírita desenvolvido, tanto da psicografia quanto da 

assistência social, por meio de peregrinações e orientações que 

assistiam centenas de pessoas carentes. O médium ganhou mais 

notoriedade, pois, a partir dessa época, as cartas psicografadas 

por ele chamaram a atenção das famílias que haviam perdido 

filhos em acidentes automobilísticos ou por outras formas, 

atraindo para Uberaba, principalmente, pessoas que estavam em 

evidência no meio político e artístico brasileiros. 

Para compreendermos o fenômeno Chico Xavier, 

procuramos observá-lo, primeiramente, por pesquisas 

acadêmicas realizadas em áreas distintas e, a seguir, pela 

exposição do pensamento de alguns indivíduos mais próximos 

de sua caminhada na cidade de Uberaba, para, enfim, obtermos 

uma compreensão mais elaborada de sua expressão, defensora 

do Espiritismo de Kardec e da religiosidade que está implícito 

neste. 

Menezes (2006) analisou os espaços criados pelo 

Espiritismo por meio do médium Francisco Cândido Xavier em 

                                                           
82 

 
Todas essas reportagens estão contidas em: ARANTES, Hércio Marcos 

Cintra (org.). Notáveis reportagens com Chico Xavier. Araras, Editora IDE. 

2002. 
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Uberaba, Minas Gerais, para compreender o que denominou de 

processo de sacralização, deste. Analisou seus espaços, como a 

casa e/ou museu (atualmente), a livraria, o centro espírita e o 

grupo espírita, espaços estes criados no entorno de sua 

expressão; e o mausoléu, construído após seu falecimento. A 

pesquisadora tratou o assunto seguindo correntes das ciências 

sociais e da geografia, apoiada no trabalho de campo que 

favoreceu o contato com os lugares e alguns informantes-chave, 

que estiveram na companhia do médium, como também de 

literatura específica. 

Destacamos de sua pesquisa quatro pontos relevantes. 1) 

O catolicismo de Uberaba, com a vinda de Chico Xavier, em 

1959, teve seus alicerces balançados pela presença deste e pela 

forte disseminação espírita, principalmente pelo trabalho 

assistencial do médium e pela apropriação de alguns valores 

católicos assumidos por ele, quer por sua formação católica 

original, quer por colocar o cristianismo e o respeito a todas as 

crenças em primeiro lugar. 2) Os seguidores83 de Chico Xavier 

continuam atentos aos ideais, exemplificados por ele, de amor e 

de caridade acima de qualquer mácula ou contradição. 3) Os 

lugares apropriados por ele passaram a ser ponto de 

convergência dos ideais espíritas, pois, como salienta, os 

lugares sagrados e institucionalizados para a difusão dos 

preceitos religiosos do Espiritismo em Uberaba possuem um 

papel, fundamentalmente, ético e moral do ponto convergente 

de organização e prática social (2006, p. 31). 4) Seus espaços 

continuam representando toda sua humildade, esperança e fé 

(2006, p. 31) e permanecem difundindo ideais de caridade e 

                                                           
83 Chico Xavier sempre se colocou em nome do Espiritismo e a serviço da 

doutrina espírita. Apesar das multidões que o acompanhavam e o seguiam, 

sempre se definiu como um trabalhador do Cristo ou simplesmente um 

“Cisco”, como ele mesmo dizia, sem nunca pretender lideranças.  
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imortalidade. 

Já Lewgoy (2006) faz uma leitura antropológica, 

procurando estabelecer contatos entre Espiritismo e catolicismo, 

por meio de atributos que caracterizariam a “santidade”84 do 

médium mineiro e estabelecendo que este fez a ponte simbólica 

do sincretismo existente entre as duas religiões. Considera 

Chico Xavier, 

Personalidade singular, fundador de um modo 

próprio de conceber e viver o espiritismo, (...) fez 

uma original articulação entre o sistema personalista 

de valores, caro ao catolicismo luso-brasileiro, e o 

reencarnacionismo cármico de Allan Kardec. Em 

outras palavras, ele articulou crenças populares 

católicas com o rigorismo ético do espiritismo 

europeu (2006, p. 213). 

Francisco Cândido Xavier, pela leitura de Lewgoy, 

também amoleceu o anticatolicismo entre os kardecistas (...) 

enfatizando a conciliação e a caridade (2006, p. 213). E é nessa 

perspectiva que o autor o coloca, sob a representação do modelo 

de santidade do século XX, que engloba a renúncia, a caridade 

e a doação gratuita aos pobres – tal como Madre Tereza de 

Calcutá (2006, p. 216). Outro aspecto importante é salientado 

quando o médium foi indicado ao prêmio Nobel da Paz, em 

1981, valendo mais a indicação para a própria divulgação do 

Espiritismo. 

                                                           
84 Para o Espiritismo, não há o conceito de “santidade” utilizado no 

catolicismo. Como são reencarnacionistas, acreditam na evolução do 

Espírito, que poderá chegar cada vez mais a maiores estágios de evolução. O 

símbolo máximo conhecido na Terra de Espírito evoluído é o do próprio 

Cristo, que seria o governador do planeta, também criado por Deus, sendo 

nosso irmão maior. 
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Silva (2006) aponta como consenso a questão da 

prevalência do aspecto religioso do Espiritismo no Brasil, o que 

considerou como um dos fatores centrais para disseminar o 

espiritismo no país (2006, p. 241). Aponta para dois aspectos 

norteadores para essa centralidade: 1) a pobreza e a necessidade 

do próprio povo brasileiro, que buscou em Chico Xavier, como 

no costume antigo nas crenças mágicas e afro-brasileiras, a 

resolução para as  mazelas e dores do cotidiano; e 2) quando o 

espiritismo incorpora à sua prática valores da cultura religiosa 

ocidental como a santidade, assumindo um matiz 

perceptivelmente católico. 

Como foi um homem que dedicou sua vida ao próximo 

desde a infância sofrida e pobre, em Pedro Leopoldo, foi 

natural, ante sua preocupação em servir, que, à sua volta, as 

multidões o acompanhassem, quer pelo sofrimento que envolve 

o povo brasileiro, pela necessidade material que o acompanha 

ou pelo desejo de orientações espirituais e psicografias. Pois os 

seus livros apontam para um Chico Xavier que fez prevalecer o 

desdobramento da obra kardequiana, continuando fiel aos 

mesmos ideais de instrução, filosofia e ciência, determinantes na 

obra básica de Allan Kardec. 

Para seu grupo, em Uberaba, Francisco Cândido Xavier 

conseguiu unir, assim, os alicerces fundamentais do Espiritismo 

concretizados na trindade religião–ciência–filosofia, seja na 

obra psicográfica apresentada, seja na ação assistencial, por 

meio de peregrinações e distribuições de gêneros alimentícios, 

remédios, dinheiro e, principalmente, pelo exemplo ou pelo 

modelo de homem que foi, constatado por vários autores: 

modelo de filho, modelo de funcionário público, modelo de 

homem de bem, como enfatiza o Espiritismo. Por todos esses 

apontamentos, Chico Xavier é considerado como a expressão 

máxima, depois de Allan Kardec, no desenvolvimento do 
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Espiritismo no Brasil, não por inovar, mas por dilatar o 

Espiritismo, fazendo-o chegar, por meio de seu trabalho ou sua 

condição de vida, a um maior número de pessoas. 

Outro fenômeno em matéria de mediunidade que obteve 

grande destaque nacional e internacional foi José Pedro de 

Freitas, ou simplesmente Arigó (1921–1972), na cidade de 

Congonhas do Campo. Não poderia ser esquecido, quer por sua 

mediunidade diferenciada, quer pela projeção alcançada. 

Eurípedes Barsanulfo foi médium, trabalhou no receituário 

mediúnico e nos passes de cura e fundou a primeira escola 

espírita do Brasil. Francisco Cândido Xavier ficou conhecido 

pelas notáveis campanhas assistenciais, pelas cartas que recebia 

mediunicamente do chamado Além e, sobretudo, pelas obras 

espíritas psicografadas. E José Arigó, em sua trajetória, ficou 

conhecido pelo receituário mediúnico desafiador e pelas 

“intervenções cirúrgicas” tão temidas e comentadas, sem deixar 

nenhum legado educativo ao Espiritismo85, ganhando inclusive 

o apelido de “o médium da faca enferrujada”. 

Arigó, como ficou conhecido, prescrevia, pelo receituário 

mediúnico, remédios em desuso ou em doses cavalares, 

contrariando o consenso médico com combinações inaceitáveis, 

às vezes colocando o nome de remédios que só seriam lançados 

mais adiante ou medicamentos que haviam sido condenados. 

Nas cirurgias espirituais, tomado pelo espírito do Dr. Fritz, 

utilizava-se de canivetes, facas ou qualquer coisa que lhe caísse 

                                                           
85 Sobre o médium José Arigó, encontramos livros como: PIRES, Herculano. 

Arigó: vida, mediunidade e martírio. 4ª edição. Capivari/SP, Editora EME. 

1998. VALÉRIO, Cícero. Fenômenos parapsicológicos e espíritas. São 

Paulo, Editora Piratininga, 1962. RIZZINI, Jorge. José Arigó, revolução no 

campo da mediunidade. São Paulo, Edição Cidade da Criança, s/d. LOPES, 

Jair Leonardo. Em defesa de Arigó. Belo Horizonte, s/e. 1965. 
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às mãos, cravando o objeto no paciente e ocasionando curas 

consideradas como fantásticas, divulgadas e pesquisadas em 

países da Europa e na América do Norte, ficando os médicos 

brasileiros apenas com a preocupação de desmascarar suas 

“fraudes”. De acordo com Pires (1998), ninguém conseguiu 

provar fraude; aliás, conta-se que, quando a pessoa não 

alcançaria a cura, ele mesmo já dizia e não a operava. 

Arigó contrariou até os preceitos espíritas de utilização da 

mediunidade. Arrastava uma multidão de seguidores contrários 

aos seus métodos, entre não espíritas e espíritas, dentre a 

multidão de doentes e curiosos que o seguia dia e noite em 

Congonhas. Foi preso duas vezes por utilização indevida da 

medicina. Na primeira prisão, em 1958, foi indultado por 

Juscelino Kubitschek, a pedido de pessoas importantes; na 

segunda, em 1964, não aceitou o indulto, dizendo nada ter feito 

de errado para ser perdoado, cumprindo uma pena de um ano e 

quatro meses. Durante o tempo que esteve preso, as multidões 

continuaram o seguindo. Ao sair, continuou seu trabalho, até 

falecer por acidente, em 1972. 

Em vista do trabalho desenvolvido por esses três vultos 

aqui selecionados pela expressão nacional e internacional 

alcançadas, procuramos mostrar a influência do Espiritismo 

mineiro no painel nacional religioso. Longe de terem sido os 

únicos, pois sabemos da existência da União Espírita Mineira, 

em Belo Horizonte, atuando, desde 1904, no movimento espírita 

mineiro, e de centenas de grupos que se formaram ao longo do 

século XX por todo interior do estado, com a presença de outras 

importantes personalidades, embora circunscritas, em sua 

maioria, a um âmbito mais regional. 

Assim, seja pelos fenômenos mediúnicos que chamaram a 

atenção não só do estado mineiro, mas também do Brasil, ou 

pela presença desses e outros médiuns, que, aproveitando sua 
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notoriedade, difundiram os preceitos espíritas, e, diga-se de 

passagem, havendo sempre uma ruptura com o catolicismo; 

verificamos que o Espiritismo, na década de 1950, já era bem 

conhecido no país e bastante difundido, embora nem sempre 

aceito pela maioria católica. Conquistava respeito da população, 

que começava a diferenciá-lo, principalmente, dos cultos afro-

brasileiros, ao qual era sempre comparado, pois, principalmente 

com Francisco Cândido Xavier, o Espiritismo tornou-se, além 

de conhecido, mais estudado e compreendido em suas 

características. 

Em vista dessa conjuntura nacional e regional no aspecto 

espírita cristão, poderemos compreender melhor a atuação da 

União da Mocidade Espírita em Ituiutaba, a UMEI, na 

instalação das quatro obras assistências que compuseram o 

Pacto Áureo. Compreenderemos a atuação dos espíritas de 

Ituiutaba, que seguiam esses pressupostos tão bem demarcados 

no Brasil e em Minas, principalmente pela proximidade e pelo 

intercâmbio com o médium de Uberaba Francisco Cândido 

Xavier. 

 

A presença Espírita em Ituiutaba 

 

O plural e o singular exercem influência constante um 

sobre o outro. Apontaremos uma consideração, antes de 

discorrermos sobre o Espiritismo em Ituiutaba. O que 

apresentaremos não será uma peculiaridade apenas dessa cidade, 

mas o reflexo de um trabalho que ocorreu em inúmeras cidades 

brasileiras, pois a ação espírita, principalmente nos anos de 1900 

até 1960, destinou-se, também, a abrir casas assistenciais como 

sanatórios, orfanatos e escolas, na tentativa de minimizar o 

impacto que o desenvolvimentismo ocasionou, principalmente 
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os efeitos da evasão em massa da zona rural. 

Assim, na década de 1950, estava o Espiritismo mais 

desenvolvido em Ituiutaba, embora a população fosse 

constituída por uma maioria católica. Os primeiros espíritas que 

haviam chegado à cidade desde o início do século XX, como o 

capitão Jeronymo Martins de Andrade (1842-1927), 

considerado o pai do Espiritismo em Ituiutaba, davam mostras 

da influência que o espírita Eurípedes Barsanulfo, de 

Sacramento, Minas Gerais, havia exercido sobre o Espiritismo 

mineiro e brasileiro. Capitão Jeronymo, como era popularmente 

conhecido, estava ligado ao movimento espírita nacional e 

influenciou Ituiutaba tanto no meio político como espírita. Foi 

um dos agentes executivos da então sesmaria às margens do rio 

Tijuco. E, quanto à sua relação com o Espiritismo, possuía as 

obras de Allan Kardec, de Camille Flamarion e de Leon Dennis, 

outros vultos espíritas ao tempo de Kardec. Era assinante de 

jornais espíritas como O clarim, fundado por Cairbar Schutell, 

em Matão, São Paulo. Distribuía esses jornais às pessoas sempre 

que vinha de suas viagens, pedindo para que lessem e depois 

passassem a outros (MALUF, 1992). 

O próprio capitão Jeronymo tratava pessoas doentes em 

Ituiutaba, embora não fosse médico, com a homeopatia, ciência 

que estudara; mas fora influenciado a receitar pelo amigo 

Eurípedes Barsanulfo em sua convivência em Sacramento, pois 

Barsanulfo usava desse recurso para curar os doentes quando 

procurado. Os primeiros espíritas da cidade eram bastante 

influentes em vários campos. Como o capitão Jeronymo, temos 

o professor João de Deus e sua filha, também professora, Emília 

D’Afonseca e Silva (1870-1962), mais conhecida como dona 

Milota. Essa médium possuía sua casa cheia de doentes e 

necessitados que vinham encontrá-la por sua mediunidade de 

cura e pelo receituário psicográfico que recebia. O português 
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senhor José Dias Machado (1874-1942), que também fora 

influenciado por Eurípedes Barsanulfo, possuiu uma pequena 

farmácia de medicamentos homeopáticos e fez questão que seu 

filho primogênito estudasse no Colégio Allan Kardec, em 

Sacramento. O senhor Machadinho, como era chamado, tornou-

se conhecido em toda região por cuidar, principalmente dos 

doentes mentais, em sua própria residência e fazenda. 

Empenhou-se na fundação de um asilo espírita na cidade, junto 

a outros espíritas, mas não viu seu ensejo ser concretizado em 

vida. 

Com a presença desses baluartes espíritas, principalmente 

do capitão Jeronymo, o Espiritismo em Ituiutaba já estava 

estabelecido durante a década de 1950. De acordo com os dados 

do IBGE, os espíritas eram o segundo grupo em números na 

cidade: 

 RELIGIÃO 
TOTAL H M 

Católicos 

romanos 

32863 16.721 16.142 

Espíritas 
1.620 824 796 

Protestantes 
321 173 148 

Ortodoxos 
55 27 28 

De outra religião 
40 24 16 

Sem religião 
146 91 55 

De religião não 

declarada 

7 6 1 

Quadro 1 - População de Ituiutaba distribuída por religião - 

1950 FONTE: IBGE. 1950. p. 264. 
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Podemos apreender que o Espiritismo estava sedimentado, 

inclusive em sua organização, pois a própria UMEI (1947) era a 

constatação da força do movimento religioso espírita nessa 

década. Houve outra associação, embora mal documentada e 

sem registro civil, chamada Liga Espírita de Ituiutaba (não 

encontramos data de abertura). Ao que parece, foi formada pelos 

próprios integrantes da UMEI com o objetivo de unir os centros 

espíritas da cidade, mas se extinguiu em 1956, com a 

transferência de José Vieira do Rosário, gerente do Banco do 

Brasil, para outra cidade. E a terceira associação existente nesse 

mesmo período, década de 1950, foi a Sociedade de Senhoras de 

Amparo à Infância, criada a 26 de outubro de 1953, cujo 

objetivo principal de sua estruturação seria a fundação de um 

orfanato espírita (MALUF, 1992). Essas associações 

demonstram a movimentação e atuação espírita em Ituiutaba, 

principalmente na implementação de obras assistenciais. 

Também na década de 1950 Ituiutaba já contava com a 

presença de cinco centros espíritas: Centro Espírita Eurípedes 

Barsanulfo (1938), Centro Espírita Vicente de Paulo (1940-

1969), Centro Espírita Bezerra de Menezes (1940), Grupo 

Espírita Amor Fraterno (1950) e Centro Espírita Fé, Esperança e 

Caridade (1953). 

O Espiritismo em Ituiutaba possuiu um de seus períodos 

mais fecundos durante as décadas de 1950 e 1960, por se 

consolidar na construção de algumas obras assistenciais que 

auxiliaram a promoção da própria cidade nos meios mais 

carentes. Além da expansão dos centros espíritas e das 

associações, houve profunda atuação nos campos social e 

educacional. Os espíritas cuidaram daquela parcela da 

população que não era percebida pelas autoridades políticas: os 

pobres, os doentes mentais, os anciões abandonados, os órfãos, 
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os jovens e as crianças sem instrução. Compreenderemos a 

extensão da ação espírita efetuada nas décadas de 1950 e 1960 

em Ituiutaba por meio de duas vertentes: ação assistencial e ação 

educacional, que se concretizaram na cidade por meio de 

algumas obras. 

 

Da ação social a educacional 

 

A primeira dessas obras, o Sanatório Espírita, nasceu com 

a proposta de José Dias Machado (1874-1942), que acolhia e 

tratava os doentes em sua própria casa. Ele doou o terreno para 

construção do primeiro centro espírita da cidade, o Eurípedes 

Barsanulfo, em 1938, e em seus estatutos deixou contida a idéia 

da construção do sanatório. Com o falecimento de Machadinho, 

como era conhecido, em 1942, a pedra fundamental do sanatório 

só seria lançada em 1951; em 16 de dezembro de 1956, ocorreu 

sua inauguração (ATA DO CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES 

BARSANULFO, n. 1). 

Entre esse caminho de idealização e a inauguração do 

sanatório, encontramos, na ata do dia 17 de junho de 1954 do 

Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, a realização de uma 

reunião com os líderes espíritas da cidade denominada “Pacto 

áureo”. Essa reunião marcou o rumo do trabalho espírita 

efetuado na cidade, visando suprir a carência assistencial que a 

“capital do arroz” possuía. O senhor Jeronymo Márquez de 

Andrade, juntamente com o Centro Espírita Bezerra de 

Menezes, demonstrou o propósito de construir um lar para os 

idosos; o jovem Germano Laterza, presidente da União da 

Mocidade Espírita, realçou seus interesses na construção de um 

educandário ginasial gratuito; a senhora Antonia Coelho de 

Morais falou em nome da Associação de Senhoras de Amparo à 
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Infância quanto à necessidade de se construir um orfanato para 

acolher as crianças abandonadas. Nessa mesma reunião, 

considerada o “Pacto áureo”, os espíritas decidiram, 

primeiramente, unir esforços e terminar a construção do 

Sanatório Espírita. Essa primeira obra foi inaugurada dois anos 

mais tarde, em 16 de dezembro de 1956, sendo um marco em 

Ituiutaba, caracterizando a ação assistencial espírita, para depois 

prosseguirem os trabalhos com as outras três obras ali citadas e 

de extrema necessidade86. 

A Casa dos Velhos Bezerra de Menezes foi a última obra 

do “Pacto áureo” a ser construída e a entrar em funcionamento. 

Foi inaugurada em 29 de dezembro de 1963, mas seus ideais de 

construção estavam dispostos há muito, com os integrantes do 

Centro Espírita Bezerra de Menezes, principalmente com 

Jeronymo Marques de Andrade (1892-1991), popularmente 

conhecido como seu Nhonhô, sobrinho do capitão Jeronymo. 

Com a formulação do “Pacto áureo”, essa casa de 

acolhimento aguardou a fundação do Asilo de 

Dementes para que todos os espíritas se juntassem em prol 

de sua construção. Destacaram-se, na construção da Casa dos 

Velhos, o senhor Youssef Gergi Sabbaghi e o Rotary Clube de 

Ituiutaba. Essa instituição foi construída em terreno de frente ao 

Sanatório dos Dementes, doado pela Sociedade de Senhoras, 

que resolveram fundar o Orfanato a que se pretendiam noutra 

localidade da cidade. E ainda hoje, como Hospital Espírita José 

Dias Machado, funciona em caráter gratuito, e não só para os 

carentes, mas também a população de Ituiutaba e região. 

                                                           
86 O Asilo de Dementes, como era chamado, estava ligado ao Centro Espírita 

Eurípedes Barsanulfo, sendo um de seus departamentos. Em 5 de setembro 

de 1964, as diretorias do centro espírita e do asilo resolveram mudar o nome 

deste para Hospital Espírita José Dias Machado. E em 1980, o hospital 

tornou-se autônomo da instituição que o criou (MALUF, 1992). 
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Já a ação educacional espírita em Ituiutaba teve seu 

primeiro esboço com a Escola José Dias Machado, fundada no 

Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo. A escola fora instituída, 

pois constava do Estatuto do Centro Espírita, fundado em 1938, 

que dizia da fundação do Asilo dos Dementes e da escola. Mas 

seu período de funcionamento não consta em registro ou 

documentação. Por meio de entrevista, conseguimos, de uma de 

suas ex- professoras, um pequeno histórico de seu 

funcionamento87. Dona Jerominha, como é conhecida a ex-

professora, acredita que a escola tenha funcionado desde o fim 

da década de 1940 até aproximadamente 1954, no salão do 

Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo. A escola era 

subvencionada pela prefeitura apenas com o pagamento de duas 

professoras primárias, que dividiam o salão de reuniões do 

centro espírita: de um lado, uma professora ficava com a turma 

de 1ª série; de outro, outra professora ficava com a turma de 2ª 

série. No início, eram as professoras Iolanda Novaes e Piraçu 

que tomavam conta da alfabetização desses alunos. Mas, após 

um tempo, elas pediram demissão, e a escola continuou por um 

curto período, pois as professoras mais gabaritadas não podiam 

assumir o compromisso, visto que já trabalhavam no Grupo 

Escolar João Pinheiro. 

A escola funcionava com móveis adequados e carteiras 

apropriadas, mas não havia registro dos alunos nem 

documentação, pois o objetivo era que os alunos apenas 

aprendessem a ler, pelo menos, pois o único grupo escolar da 

cidade não comportava todas as crianças, principalmente as 

                                                           
87 MACHADO, Jerônima Alves dos Santos (2008), nasceu em 

Gurinhatã/MG, em 12 de julho de 1920. Reside atualmente na rua 18, 320, 

centro, Ituiutaba/MG, e é professora aposentada do estado. Foi professora do 

Grupo Escolar João Pinheiro e tornou-se espírita em meados da década de 

1950. 
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carentes. A pequena escola funcionava como as escolas da 

fazenda daquele momento. Dona Jerominha conta que ensinava 

lá pelo mesmo método que ensinava no grupo estadual: era a 

silabação e o mesmo programinha de segundo ano também 

(MACHADO, 2008), mas de uma maneira bem diferenciada, 

pois o estudo era muito inferior ao do grupo e os alunos muito 

atrasados. A ex-professora arremata: a gente dava aula de 

acordo com a necessidade do aluno, de acordo com a 

compreensão dele (MACHADO, 2008). 

O problema do lanche foi resolvido de uma maneira bem 

espírita, nos moldes da filantropia. Uma integrante do Centro 

Espírita Eurípedes Barsanulfo, Maria José Fratari, criou a “sopa 

fraterna” nas dependências do centro para servir aos alunos 

carentes que ali iam estudar. Com dificuldade, a sopa era feita 

no fundo do centro espírita, em fogão a lenha. Após o 

fechamento da escola, a sopa continuou a ser servida uma vez 

por semana, integrando-se aos trabalhos assistenciais da casa, e 

passou a se chamar “sopa fraterna Maria Rita”. 

A última professora que ficou no cargo não era formada e 

instruída o bastante para “tocar” a escola, ocasionando o seu 

fechamento. Conta a ex-professora: 

A Terezinha também abandonou porque arranjou um 

emprego, acho que ela era enfermeira. Eu sei que 

ficou só essa Alta. E a Alta, coitada, não tinha muita 

instrução, escrevia tudo errado, deixava escrito no 

quadro, aquelas coisas... Então o Seu Valter, não sei 

se o Seu Valter ainda era o presidente do centro 

nessa época, achou por bem fechar a escola, porque 

não estava tendo muito progresso. Estava, ao 

contrário, ensinando errado. Aí fechou a escola 

(MACHADO, 2008). 
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Com a precariedade do ensino, o não-incentivo do 

município e a falta de professorado, a experiência findou-se 

antes de 1954. Mas essa ação de ensino foi a mola mestra que 

impulsionou algumas senhoras espíritas ligadas a esse centro a 

oficializarem a Sociedade de Senhoras de Amparo à Infância. A 

Sociedade de Senhoras foi fundada em 26 de outubro de 1953 e 

reunia-se no Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo. Seu objetivo 

principal era a construção do Lar da Criança, orfanato destinado 

a acolher a criança desvalida da região. A pedra fundamental do 

Lar da Criança foi lançada no dia 10 de janeiro de 1960, no 

antigo terreno, cedido posteriormente à construção da Casa dos 

Velhos Bezerra de Menezes, contando com representantes de 

destaque como o orador espírita baiano Divaldo Pereira Franco, 

a então inspetora regional de ensino Izabel Bueno, o deputado 

Daniel de Freitas Barros, representantes espíritas da cidade e 

região, além de representantes das lojas maçônicas. Mas um 

ofício do Departamento Nacional da Criança, datado de 23 de 

junho de 1960, interrompeu a obra, pois a localização em frente 

ao Asilo de Dementes não era aconselhada. Foi assim que o Lar 

da Criança começou a ser construído numa chácara que se 

encontrava nas imediações da cidade, oferecida pelo então 

prefeito municipal, douto David Ribeiro Gouveia. A obra só fora 

concluída em 1969. 

Com o advento do “Pacto áureo”, a UMEI predispôs-se à 

fundação do Educandário Ituiutabano, escola ginasial gratuita na 

cidade de Ituiutaba e que fora construída entre os anos de 1954 e 

1958. Assim que o Asilo de Dementes foi inaugurado (em 

1956), as campanhas a favor da construção dessa escola tiveram 

maior ênfase, fundamentando-se, principalmente, na renda vinda 

dos bailes da “Rainha do arroz”. No lançamento da pedra 

fundamental do Educandário, em 1954, a Sociedade de Senhoras 

de Amparo à Infância fez sua primeira doação, levando 200 
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terninhos de roupas infantis para serem distribuídas à população 

carente do bairro, conforme encontramos na Folha de Ituiutaba. 

A escola foi um marco regional, pois foi a primeira a 

ofertar o ensino ginasial gratuito, havendo nela também um 

grupo escolar. Mais tarde, em meados de 1960, também foi 

pioneira implantando o primeiro curso Normal e Técnico em 

Contabilidade gratuitos da cidade. Funcionou entre os anos de 

1958 e 1978, até sua extinção88. 

 

Breves considerações 

 

Nem sempre há algo final a ser pontuado numa pesquisa, 

mas existem considerações que podem levar a novos lugares, 

onde novos encontros e percepções se darão. No caso do 

Espiritismo no Brasil é notório seu mecanismo de instalação de 

instituições sociais voltadas à saúde, à educação e a outras 

formas de auxílio público, destinadas principalmente aos 

carentes. Esta prática vem se repetindo desde a república, com a 

chegada do Espiritismo em terras brasileiras, intensificou-se 

durante os anos de 1950 e 1960 e vem de alguma forma atuando 

no século XXI. 

Em Ituiutaba, Minas Gerais, a atuação social e humana 

provocou a instituição do que chamaram Pacto Áureo com a 

criação de quatro instituições sociais que ainda atendem a 

população, com exceção da experiência educacional do 

Educandário, que foi extinto em 1978. 

As instituições Asilo dos Dementes que passou a chamar-

                                                           
88 Ver: FRATTARI NETO, N. J. Educandário Espírita Ituiutabano: 

caminhos cruzados entre a ação inovadora e sua organização conservadora. 

Ituiutaba, Minas Gerais (1954-1973). 202p. Dissertação de Mestrado em 

Educação. UFU. Uberlândia. 2009. 
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se Sanatório Espírita José Dias Machado, o abrigo dos velhos 

Bezerra de Menezes e o Orfanato Lar da Criança hoje Creche 

Espírita Maria José Fratari, são expressões espíritas de grande 

atuação e respeitabilidade, no atendimento aos setores da saúde, 

assistência social e educação infantil. 

Percebemos nesses recortes que a atuação assistencialista 

ou filantrópica, por parte desta religião, ainda possui um peso 

importante para a configuração do espaço público no Brasil. O 

país ainda não abrange políticas públicas voltadas aos carentes, 

de forma a abranger toda sua população, minimizando esses 

impactos. Destacando-se então, nesse cenário, instituições 

sociais espíritas de pequeno, médio e grande porte, em vários 

setores, no atendimento ao cidadão desvalido, cumprindo o 

papel do Estado.  

Como constatamos na cidade de Ituiutaba, na atualidade, 

essas instituições embora particulares, confessionais e sem 

vínculo lucrativo, recebem subvenções públicas para sua 

manutenção e funcionamento, havendo uma junção entre Estado 

e instituições espíritas, marcando um novo território no caminho 

da filantropia instituída.  
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"ENTRE SANTA E SANTO, PAREDE DE CAL E 

CANTO." DA PRODUÇÃO SOCIAL DA SANTIDADE DE 

NHÁ CHICA À TURISTIFICAÇÃO DE BAEPENDI89 

 

Magno Angelo Kelmer 

Carlos Eduardo Santos Maia 

 

Moldando a Imagem 

 

O Município de Baependi, situado na mesorregião do 

Sul/Sudoeste do Estado de Minas Gerais, possui uma área de 

750,554 km² e uma população aproximada de 18 mil habitantes, 

de acordo com o último censo. Está localizado a 382 km da 

capital do estado, Belo Horizonte, cujo acesso é realizado pelas 

rodovias federais BR-267 e BR-354, que se ligam ao município 

pela rodovia estadual MG-383. Na sede tem-se uma cidade de 

pequeno porte, vida pacata e pouco movimento diário, o que 

transmuda principalmente nos fins de semana com a chegada de 

ônibus de excursão, vans e carros de passeio trazendo visitantes 

motivados pela atividade turística em torno de Nhá Chica. 

A core área, onde se verifica maior circulação de pessoas, 

concentra expressiva quantidade de estabelecimentos 

comerciais, estando localizada no entorno do santuário, área 

elevada que já foi periferia e atualmente faz parte do Centro da 

cidade. Nesta parte do Centro, além do santuário e dos 

                                                           
89Este trabalho é parcialmente baseado na dissertação de mestrado de Magno 

Angelo Kelmer intitulada:   Turismo religioso e transformações sócio-

espaciais em Baependi- MG, defendida no PPGEO/UFJF-2017. 
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estabelecimentos comerciais, têm-se ainda o túmulo de Nhá 

Chica, o memorial e a casa onde a beata viveu. Assim, em um 

dia o visitante pode perambular pelos atrativos religiosos, 

contemplar a paisagem urbana, comprar lembrancinhas e dar 

uma pausa para alimentar-se. Neste texto, abordam-se versões 

dadas sobre a vida e para a imagem de Nhá Chica, as quais 

condicionam e simultaneamente refletem a atratividade 

turístico-religiosa constituída em Baependi.  

A importância desta abordagem é dada pelo fato de a 

devoção a Nhá Chica ter se mantido graças ao catolicismo 

popular, no qual, como adverte Oliveira (1985), cultuam-se os 

santos a partir da sua imagem. 

Os santos são as representações fundamentais do 

catolicismo popular. Concebidos como seres 

pessoais e espirituais, dotados de poderes 

sobrenaturais, eles são tidos como capazes de 

exercer influência sobre o curso da vida e da 

natureza... 

A presença do santo na imagem é importante para o 

catolicismo popular, porque ela torna possível o 

contato entre o fiel e o santo.  Os santos estão, por 

assim dizer, ao alcance de qualquer fiel, sem que 

intervenha alguma mediação institucional entre 

eles... 

O objeto do culto popular é portanto a imagem ou a 

estampa dos santos... (OLIVEIRA, 1985, p. 114-

115).  

Aqui, sugere-se que a devoção popular estabelece uma 

sensível ligação entre a imagem e a “‘história’ do santo ou da 

santa”, o que vai redundar nas práticas espaciais relacionadas ao 
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seu culto e à possibilidade de turistificação daqueles lugares de 

culto. Por isso, têm-se, a seguir, rápidas incursões historiais 

acerca da personagem beatificada; posteriormente expõem-se as 

suas imagens cultuadas/comercializadas para, enfim, situar Nhá 

Chica na qualidade de agente na produção espacial de Baependi. 

 

“Tal o santo, tal o milagre” 

 

Por um navio negreiro, chegou ao Brasil uma escrava 

africana de nome Roza que trazia consigo o sangue das 

mulheres benguelenses. Segundo Vasconcelos (1974), a mulher 

chamada Roza, vinda de Benguela, desembarcou no Mercado do 

Valongo90 juntamente com outros cativos, onde fazendeiros 

mineiros os esperavam para a negociação.  

Roza foi comprada por Custódio Ferreira Braga, um 

fazendeiro da zona rural de São João Del-Rey em Minas Gerais, 

que pertencia à Comarca do Rio das Mortes. Localizada na 

região centro-sul da província de Minas Gerais, essa Comarca, 

“tinha como sede a Villa de São João Del-Rey. (ANDRADE, 

1996, p. 45). 

Seguindo o destino da maioria das mulheres escravas, 

Roza de Benguela ficou grávida e, na década de 1780, deu a luz 

a Izabel. Conforme Seda (2013, p. 41), “Izabel, filha de Roza de 

Benguela, foi batizada em 13 de outubro de 1782, na Capela de 

São Miguel do Cajuru. Nascida sob o domínio da escravidão, 

tendo o mesmo amo e senhor que sua mãe”. Nessa data, Roza 

                                                           
90 Na cidade do Rio de Janeiro, entre 1758 e 1831 existiu o Mercado do 

Valongo, que se tornou o maior centro redistribuidor de mão de obra cativa 

em todo o Brasil (HONORATO, 2008).  



Meu povo de fé 

531 
 

acrescentou Maria Egipcíaca ao nome de Izabel, homenageando 

uma santa cristã, Santa Maria Egipicíaca. (LEFORT, 1992).  

Ao longo de sua vida, Maria Izabel Egipicíaca teve dois 

filhos, Theotônio Pereira do Amaral e Francisca de Paula de 

Jesus. À época do batizado de Theotônio em 1803, em sua 

certidão de nascimento, não constava a tradicional frase 

“escrava de”, referente à sua mãe; fato que era muito importante 

para atestar a posse sobre o escravo e validar a posse sobre o 

filho como mercadoria. (SEDA, 2013). Baseado nesse fato, 

constata-se que, aos 21 anos de idade, Maria Izabel Egipicíaca 

estava alforriada e, em 1808, nasce Francisca de Paula de Jesus, 

primeira e única filha.  

Segundo Palazzolo (1973, p. 18), “Dona Izabel, mãe de 

Francisca de Paula de Jesus, possuía sólida formação cristã e era 

conhecedora das vantagens de uma vida em retiro, quase 

monástica”, o que foi passado à filha como formação, 

orientando-a para uma vida de servidão a Deus; o que era 

comumente estabelecido como papel das mulheres àquela época 

além do casamento.   

Em 1814, Izabel muda-se com a família para Baependi, 

sul de Minas Gerais, levando seus dois filhos e a imagem de 

Nossa Senhora da Conceição, sua santa de devoção. Ao se 

instalarem em Baependi, numa casa simples na rua das 

Cavalhadas, Francisca passa a se dedicar a vida religiosa e seu 

irmão Theotônio começa os estudos na cidade (LEFORT, 1992). 

Em 1818 morre Maria Izabel Egipicíaca, deixando órfãos seus 

dois filhos. A inexistência do registro de óbito de Maria Izabel 

Egipicíaca figura como uma lacuna na história de Nhá Chica.  

Antes de morrer, Izabel recomendou à filha uma “vida 

solitária, para melhor praticar a caridade e conservar a fé cristã”, 
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e assim Francisca o fez, dedicando-se às orações e à ajuda aos 

necessitados.91 Após a morte de sua mãe, em 1818, Francisca, 

em acordo com seu irmão, decidiu continuar sua vida naquela 

casa e passou a viver sob votos de pobreza e, seguindo os 

conselhos da mãe, manteve-se solitária para melhor praticar a 

caridade e o cristianismo. (BRASIL, 2011).  

Com o passar dos anos, Francisca de Paula de Jesus, uma 

mulher negra, estatura mediana e analfabeta adquiria o 

conhecimento sobre as escrituras quando alguém lia a bíblia 

para ela. Seda (2013) comenta alguns hábitos e interações de 

Francisca, ao afirmar que  

em sua participação na missa ou em seu caminhar 

tranquilo pelas ruas de Baependi, levava comida aos 

mais necessitados, remédios caseiros aos doentes, 

sempre pronunciando uma oração, distribuindo 

graça e bondade... tinha Francisca como nome de 

batismo, mas o povo simples começou a chamá-la 

de Nhá Chica. (SEDA, 2013, p. 87)   

Ainda jovem era procurada para dar conselhos, fazer 

orações e dar sugestões para os mais variados tipos de negócios. 

Segundo relatos, muitos não tomavam decisões sem primeiro 

consultá-la, sendo considerada, por estes, uma santa.92 Sua fama 

de santidade foi se espalhando e pessoas de outras localidades 

começaram a visitar Baependi para conhecê-la, conversar com 

ela, falar-lhe de suas dores e necessidades e, sobretudo, para 

pedir-lhe orações. 

                                                           
91 A origem de Nhá Chica. Disponível em: 

<http://aorigemdenhachica.blogspot.com.br/p/historia.html>. Acesso em 25 

out. 2015. 
92 História de Nhá Chica. Disponível em: http://www.nhachica.org.br/sobre-

a-nha-chica-historia.php. Acesso em 26 de out. de 2015. 
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Ressalte-se que neste período da Primeira Evangelização, 

que se estende desde a Colônia até meados do século XIX, 

desenvolvia-se o catolicismo popular, de iniciativa 

predominantemente laica. Nesta forma de religiosidade 

assumem importância ímpar as imagens de santos, para os quais 

se construíam oratórios, capelas, santuários e igrejas que não 

raro eram mais ostensivas que aquelas edificadas pelos próprios 

governos colonial, real e imperial, tal como Hoornaert observa:  

Que diferença entre as igrejas paroquiais criadas 

pelo padroado, e as igrejas construídas pelo esforço 

comum dos “irmãos” das confrarias, como a célebre 

igreja de Nossa Senhora do Rosário de Santa 

Ifigênia em Ouro Preto, construída sob a liderança 

do famoso “rei Chico”, africano, cujo poder era 

equivalente ao do governador de Minas Gerais! Só 

que o poder do “rei Chico” provinha do povo e era 

livre, verdadeiro, e expressão da verdade vivida em 

Minas, enquanto o poder do governador lhe era 

conferido pelo rei de Portugal, era imposto e odioso. 

A investidura real de “rei Chico” lhe vinha da 

congada e não do padroado (HOORNAERT, 1992, 

p. 99). 

Em sua casa, como seu monastério, não havia hora para o 

atendimento aos que a buscavam. A todos atendia com 

alimentos e orações. Aconselhava-se com sua santa e falava com 

propriedade sobre os assuntos consultados. “Vou ouvir Nossa 

Senhora” (PELÚCIO, 1942, p. 146), dirigindo-se à imagem da 

Imaculada Conceição. A imagem da santa encontrava-se nos 

aposentos de Nhá Chica e era transportada até a sala em um 

oratório nos momentos de oração. Sobre a devoção a Nossa 

Senhora da Conceição, Hoornaert comenta:  
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A partir do período mineiro (séc. XVIII) surge 

poderosamente na tradição brasileira a imagem de 

Nossa Senhora da Conceição, que foi a primeira 

imagem venerada em Minas Gerais, na ermida do 

Carmo, ulterior cidade de Mariana. Nossa Senhora 

da Conceição no Brasil e sua devoção estão ligadas 

à consagração de Portugal e de suas colônias a 

Maria como “promessa” que cumpriu Dom João IV 

no dia 25 de março de 1646, em gratidão pela 

restauração portuguesa após o domínio espanhol 

(1580-1640)... 

Nossa Senhora da Conceição representa o mundo 

triunfal do período mineiro no Brasil, o período 

áureo da história colonial brasileira, a nova 

esperança que nasceu no reino e na colônia pelas 

descobertas das minas de ouro e diamantes 

(HOORNAERT, 1992, p. 349)   

Na sala de aspecto simples reuniam-se pessoas que 

oravam à Virgem em cultos (PELÚCIO, 1942). Nota-se nos 

apontamentos do autor a importância que Francisca de Paula 

possuía e o papel de líder espiritual que desenvolvia naquela 

época em Baependi, uma vez que atraía pessoas a sua casa e 

coordenava as orações à sua santa de devoção. Residia em 

Baependi como verdadeira beata, acerca das quais, Hauck exara: 

Certamente tem muito merecimento, em sua 

humildade e quase anonimato, a instituição das 

beatas; resolveu, sem formalismos e compromissos, 

o caso de muitas mulheres piedosas que não tinham 

condições de procurar um mosteiro; e foi para 
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outras, adultas ou meninas, a única solução quando 

precisavam de um refúgio, um recolhimento, numa 

sociedade em que a mulher tinha poucas alternativas 

para defender sua dignidade, ou mesmo a sua 

integridade (HAUCK, 1985, p. 122)   

Em 1861, Theotônio, irmão de Nhá Chica, faleceu. Seu 

irmão teve uma vida dedicada aos estudos tornando-se 

advogado. “Theotônio escalou os altos graus do poder 

judiciário, militar, político e comercial em Baependi”. (SEDA, 

2013, p. 118). Sua importância na sociedade pode ser notada em 

Passareli (2013, p. 75) ao afirmar que “o tenente Theotônio 

começou a ter um papel importante na vida política e econômica 

da cidade, tornando-se conselheiro (vereador) da Câmara 

Municipal e arrecadador de impostos”. Nota-se que Theotônio 

possuía influência na esfera política, sendo um representante 

desse poder em Baependi. Ao longo de sua vida, Theotônio 

acumulou bens e uma quantia em dinheiro que foram repartidos 

entre sua esposa e sua irmã, Nhá Chica, em conformidade ao seu 

testamento (CADORIN et al, 2015; PELÚCIO, 1942; SEDA, 

2013).  

Nhá Chica ofertou ouro à sua santa de devoção, mandando 

dourar o altar da igreja matriz de Baependi. De acordo com 

Hauck (1985, p. 55), “o povo sentia-se lisonjeado com a 

grandiosidade e riqueza das igrejas, por devoção, e por terem a 

sensação de uma riqueza que fosse sua”. Todavia, percebe-se, 

nesse fato, uma contradição em relação à vida da beata. Para 

uma pessoa preocupada com os mais necessitados, a herança do 

irmão lhe seria útil para ajudá-los, então, gastar uma soma 

expressiva de dinheiro para dourar o altar de uma igreja não 

condiz com sua conduta assistencialista.  
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Segundo Pena (1951), em um sonho, Nossa Senhora da 

Conceição demonstrou o desejo de ter uma capela na cidade de 

Baependi. “Um dia, Nhá Chica recebeu uma manifestação da 

Mãe de Deus mediante a qual pedia que lhe fizesse uma capela. 

Como isso requeria muito dinheiro, saiu Nhá Chica pelas 

vizinhanças em busca de auxílio, que não lhe faltou”. (PENA, 

1951, p. 06). Como lhe restava apenas uma parte da herança de 

seu irmão, afinal havia gastado a maior parte no douramento do 

altar-mor e da talha da igreja matriz, Nhá Chica buscou 

autorizações na prefeitura, pagou taxas e saiu pela vizinhança 

pedindo auxílio para a construção.  

Aos poucos a notícia correu e logo começou a receber de 

várias partes esmolas para esse fim, pois, na Primeira 

Evangelização, “ser bom cristão na prática significava dar 

esmolas, ‘fazer caridade’” (HOORNAERT, 1992, p. 342); 

justificando, desta forma, a construção da igreja ser realizada 

por uma senhora sem posses para tal. Assim, a capela foi 

erguida entre 1867 a 1898.93  

De acordo com o exposto, nota-se que, tanto Nhá Chica 

como seu irmão Theotônio, possuíam uma relação de poder 

estabelecida em Baependi. De um lado uma senhora negra, 

analfabeta, possuidora de uma fé inabalável, atraindo pessoas ao 

seu encontro, estabelecendo sua autoridade carismática católica; 

de outro lado, um advogado envolvido com questões políticas e 

comerciais, ou seja, uma autoridade política administrativa. Ora, 

não seria uma união perfeita? O poder político e o religioso 

atrelados à mesma família?  

                                                           
93 História de Nhá Chica. Disponível em: 

http://aorigemdenhachica.blogspot.com.br/p/historia.html. Acesso em 26 de 

out. de 2015. 
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A compra do órgão para a capela marca um episódio na 

vida de Nhá Chica que, como consta em Cadorin et al (2015); 

Pasarelli (2013); Pelúcio (1942) e Seda (2013), mesmo sem 

saber do que se tratava, para atender a mais um desejo de sua 

santa, fez uma grande movimentação na cidade para que o 

instrumento fosse comprado e instalado na capela. Não seria um 

desejo da própria Nhá Chica instalar um aparelho musical em 

sua capela? Nota-se que, ao justificar suas necessidades como 

pedidos, em forma de sonhos ou não, realizados por Nossa 

Senhora da Conceição, Nhá Chica sensibilizava a sociedade, que 

a atendia prontamente e, mais uma vez, firmava sua autoridade 

carismática católica.  Contribuir com doações para as obras não 

seria uma forma de agradar a beata e manter boas relações com 

seu irmão, ou seja, agradar a ambos poderes instalados em 

Baependi?  

A relação de Nhá Chica com os pobres, que encontravam 

nela um refúgio material e espiritual, deu a ela o título “Mãe dos 

pobres”. A todos que perguntavam quem ela realmente era 

respondia: “É porque rezo com fé” (LEFORT, 2010; 

PASSARELLI, 2013; SEDA, 2013), deixando claro que os 

méritos eram de sua “sinhá” (Nossa Senhora da Conceição) e 

não dela. De acordo com Sacramento (2006, p. 141), “com o 

tempo a fama de virtuosa cresceu e a tornou por demais 

conhecida, pela sua clarividência e virtuosismo”, passando a ser 

procurada por pessoas de outros lugares além das Minas Gerais.  

Os fatos a seguir são baseados em relatos de pessoas que 

conviveram com Nhá Chica e foram transmitindo-os por 

gerações até serem registrados por diversos autores. Na visão de 

Marx (1975), para uma sociedade produtora de mercadorias, o 

mundo religioso não passa do reflexo do mundo real. Desta 

forma, para Marx (1975, p. 102), “é apenas a relação social 
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determinada dos próprios homens que para eles reveste a forma 

fantástica de uma relação entre as coisas”, relação essa que foi 

construindo, e continua a construir, o perfil da beata Nhá Chica 

e na qual os produtos das ideias ganharam, e continuam 

ganhando vida, em um fetichismo que liga as mercadorias à 

produção. É provável que muitos desses relatos sejam baseados 

naquele fenômeno da “bisbilhotice” mencionado por Connerton, 

fenômeno este indispensável na composição de uma memória 

social: 

A maior parte daquilo que acontece numa aldeia 

durante o dia será contado por alguém antes que o 

dia acabe, sendo esses relatos baseados na 

observação directa ou em informações em primeira 

mão. A bisbilhotice aldeã compõe-se destes relatos 

diários, combinados com familiaridades mútuas de 

toda uma vida. Uma aldeia constrói, por este meio 

informal, uma história comunal contínua de si 

própria: uma história que todos retratam, em que 

todos são retratados, e na qual o acto de retratar 

nunca tem fim. Isto deixa pouco ou nenhum espaço 

para a representação do eu na vida quotidiana, 

porque em grande medida os indivíduos recordam 

em comum. (CONNERTON, 1999, p. 20)  

A passagem de Nhá Chica pela terra envolve fatos e 

boatos como o caso do fazendeiro que havia perdido seu melhor 

boi e pensava encontrá-lo morto. Em orações juntamente com 

Nhá Chica, sob os conselhos da Senhora da Conceição, foi a ele 

informado que o boi estava vivo e dentro do curral da fazenda. 

(LEFORT, 2010; PASSARELLI, 2013; SEDA, 2013).  Após 

uma missa na capela de Nossa Senhora da Conceição, pai e filha 

procuraram Nhá Chica para saberem sobre o futuro da menina. 
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Após se aconselhar com sua “sinhá”, a previsão dizia que a 

menina se casaria, teria filhos e logo depois seria somente de 

Deus. Previsão concretizada plenamente e a mulher, quando 

viúva, tornou-se irmã de caridade. (PASSARELLI, 2013; 

SEDA, 2013).  

Em busca de respostas aos problemas, Nhá Chica era 

muito procurada por suas previsões e orações, que ora 

acalmavam, ora elucidavam problemas, como a família que a 

procurou para saber notícias de um parente comerciante que 

frequentemente viajava para São Paulo e havia meses que não 

dava notícias. Ao consultar sua “sinhá”, veio a resposta que tal 

parente não daria notícias nem vivo e nem morto. 

(PASSARELI, 2013).    

Segundo Pelúcio (1942), um baependiano foi nomeado 

presidente de uma província distante e a viagem seria longa. A 

mãe do nomeado foi ter com Nhá Chica e obteve como resposta 

que o filho tomaria posse, mas não regressaria vivo a Baependi. 

Esse rapaz, enfermo, na viagem de volta a Baependi, não resistiu 

e morreu no caminho. 

Esses relatos demonstram situações presentes no 

cotidiano; extraordinário seria encontrar o boi em um local 

extremamente diferente de um curral ou, em pleno século XIX, 

uma senhora viúva ter outro destino que não aquele de dedicar-

se à vida religiosa.  

Havia também os/as que a procuravam para testar sua 

clarividência. Foi o caso de três moças que, ao questionarem 

sobre suas vidas, começaram com risadas irônicas, sendo 

colocadas para fora da casa de forma ríspida. (LEFORT, 2010; 

SEDA, 2013). O mesmo tratamento foi dado a dois rapazes em 

férias pela região, que, ao procurarem por Nhá Chica, 
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começaram a desafiar suas virtudes querendo saber o endereço 

de trabalho de um e nome da noiva do outro.  Pacientemente, a 

senhora lhes informou que para ela se tratava de um 

desempregado e de um rapaz solitário. Ambos riram mais ainda 

e dias depois receberam a notícia da demissão do trabalho e do 

término do namoro, respectivamente. (LEFORT, 2010; SEDA, 

2013).  

Em outra passagem, um rapaz procurou Nhá Chica para 

pedir-lhe laranjas, sendo o fruto distribuído por ela a todos que 

por ali passassem. Certo de que seu quintal continha um enorme 

pomar, o rapaz ficou surpreso ao encontrar apenas uma pequena 

árvore, na qual Nhá Chica pediu que ele subisse e retirasse o 

quanto achasse necessário. Quando notou, Nhá Chica estava 

levitando próximo à árvore. (LEFORT, 2010; PASSARELLI, 

2013). Ao rezar a salve Rainha, sua oração favorita, no seu 

momento de entrega e êxtase, Nhá Chica ficava suspensa do 

chão em uma levitação que durava o tempo de seu encontro com 

sua santa de devoção. (SEDA, 2013). Os relatos de levitação 

possuem testemunhas como José Isalino Ferreira Campos, um 

baependiense; seu cunhado, Rosendo Ferreira Pena, sua filha, 

Diva Ferreira de Paiva, juntamente com Maria de Lourdes 

Pereira Pelúcio Mângia, Cesar Salomé e Clélia de Castro Pereira 

(POSITIO, 2001). Esses casos citados, entre muitos outros, 

demonstram como era a atmosfera mítica criada em torno de 

Nhá Chica.  

Cabe, neste momento, indagar a veracidade dessas 

informações. Elas fazem parte de relatos romanceados que 

foram registrados por diversos autores, inclusive na Positio, 

documento integrante do processo de beatificação. Mesmo 

tratando-se de um documento oficial, a organização da Igreja 

Católica concede a prerrogativa de escolha com relação aos 
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depoimentos nele contidos, ou seja, não há depoimentos ou fatos 

que indiquem dúvidas sobre as virtudes da beata.  

Ao sentir-se doente, em 1888, Nhá Chica resolveu realizar 

um testamento. Nele ela pedia que seu enterro fosse realizado 

dentro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição com funeral e 

missa. Pedia também que, por sua alma, fossem rezadas vinte e 

três missas. Os poucos bens que possuía foram relacionados 

juntamente com suas dívidas. (LEFORT, 2010; SEDA, 2013).  

Nhá Chica faleceu aos 14 de junho de 1895 em 

consequência de anemia geral por causa de afecções gástricas 

(SACRAMENTO, 2006; SEDA, 2013). O jornal A Gazeta da 

Varginha em sua edição de 07 de julho de 1895 noticiava sobre 

a morte de Nhá Chica e afirmava que “considerada quase uma 

santa foi sempre seu nome repetido com profundo respeito em 

todas as classes sociais, pobres e ricos, por ignorantes e sábios. 

(...) A notícia da morte dessa virtuosa velhinha causou, como era 

justo, o mais profundo e santo pesar” (A GAZETA DA 

VARGINHA, 07/07/1895). Este era um contexto em que, como 

expõe Reis, 

Os brasileiros faziam da participação nessas 

cerimônias obrigação de fé, se não um dos 

passatempos prediletos, conforme testemunho dos 

viajantes estrangeiros (...) A capacidade de 

mobilizar muita gente, por exemplo, era um sinal de 

prestígio do morto e sua família, um símbolo de 

poder secular, e ao mesmo tempo uma proteção 

extra para a alma do defunto, que podia se beneficiar 

das rezas da multidão. (REIS, 1997, p. 116) 

Passareli (2013, p. 177) esclarece sobre o funeral, 

destacando que “passaram-se três dias até que o doutor Manoel 
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Joaquim voltasse para a liberação do corpo e celebração do 

funeral”. Neste período, o corpo de Nhá Chica não deteriorou e 

os que o acompanhavam sentiam um perfume de rosas no ar 

(LEFORT, 2010; PASSARELLI, 2013). “Seu corpo ficou 

insepulto por três dias sem se decompor” (PENA, 1951, p. 33), 

justificando mais uma referência a Nhá Chica: ser associada ao 

perfume de rosas. Fato que fora comentado pela própria Nhá 

Chica: “vou morrer, mas ainda ficarei na terra por três dias” 

(SEDA, 2013, p. 298). Em uma publicação, realizada 22 anos 

após a morte de Nhá Chica, o jornal de Baependi, O Patriota, 

relatou que a morte da beata causou comoção geral na sociedade 

baependiana e seu corpo ficou exposto para veneração no 

período de três dias (O PATRIOTA, 1917), fato esse, registrado 

em sua declaração de óbito. 

Conclui-se que o corpo da beata não foi sepultado de 

forma imediata, ficando exposto do dia 14 ao dia 18 do mês de 

julho de 1895, quando foi sepultado, como consta no documento 

da declaração de óbito. O motivo para tal fato, como citado 

anteriormente, tem duas explicações: a primeira, baseada em 

relatos e publicada por vários autores, é embasada na falta de 

um médico para atestar o óbito de Nhá Chica; e a segunda 

explicação, baseada em reportagem publicada no jornal O 

Patriota, tem na comoção popular e na veneração do corpo da 

beata o motivo para o ocorrido. A certidão de óbito confirma o 

prazo que o corpo ficou insepulto, mas não cita o motivo. Na 

sua exposição por três dias houve, segundo relatos, o odor de 

rosas sendo exalado do corpo da beata e, acerca disto, cabe um 

aparte. De acordo com Del Priore, era comum naqueles tempos 

um ritual funerário impregnado de odores diante de alguém 

moribundo: 
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Para receber o viático atapetava-se a entrada da casa 

com folhas de cravo, canela e laranjeira, 

iluminando-a com candeias, castiçais e lanternas de 

que exalava o perfume triste de vetustos ritos. Nesse 

cenário lúgubre, os presentes, ajoelhados e contritos, 

acolhiam o padre. Mergulhado na fumaça de 

incenso, o moribundo recebia a extrema-unção. 

(DEL PRIORE, 1997, p. 326)     

Não teria sido o “odor de rosas” resultante dos ritos 

fúnebres de Nhá Chica, onde se substituiu a laranjeira por rosas, 

ou mesmo tal aroma derivou da combinação de diferentes 

produtos perfumados? Note-se que, conforme se mencionou 

anteriormente, até o jornal local noticiou a sua morte, o que nos 

leva a aventar a possibilidade do culto de seus últimos 

momentos ser realizado com pompa e circunstância. Os relatos 

de levitação e o possível odor de rosas exalado de seu corpo nos 

remetem à ideia do mito como forma de criar fatos e explicações 

para atender um interesse comum. Percebe-se nas narrativas 

sobre a vida de Nhá Chica a criação de uma atmosfera 

romanceada, na qual alguns fatos tendem à ficção, uma 

verdadeira história como idealização. Como uma criança de 10 

anos pôde sustentar-se sozinha? O que aconteceu em sua fase de 

adolescência? Como manteve a postura de viver solitária para 

praticar caridades, sendo ela uma “necessitada de ajuda”?  

Com sua morte, a fama da “santinha de Baependi” 

começou a se espalhar. Os relatos de graças alcançadas e 

milagres realizados por seu intermédio começaram a avolumar-

se e a capela erguida por obra de Nhá Chica passou a receber um 

número maior de visitantes, atraídos pela fé na beata. Assim, 

como afirma Connerton (1999, p. 4) “as nossas experiências do 

presente dependem em grande medida do conhecimento que 
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temos do passado e (...) as nossas imagens desse passado servem 

para legitimar a ordem social presente”.   

Além da capela, que se tornou um santuário, pode-se 

atribuir à história de Nhá Chica outro legado, um abrigo 

construído em 1958, quando foi oficializado o Estatuto da 

Fundação Nhá Chica, oficializado em 2003 como “Associação 

Civil Beneficente”.  

 Talvez a resposta para o investimento, realizado por Nhá 

Chica, no douramento do altar-mor da Igreja Matriz de 

Baependi esteja, justamente, na busca do legado como forma de 

perpetuar seu nome na história. Francisca de Paula de Jesus não 

poderia imaginar que entraria para a história como beatificada e 

com vistas à canonização. Então, investir na obra da igreja 

matriz, como forma de inscrever e deixar marcada na história de 

Baependi sua liderança carismática católica, como um processo 

concebido em pensamento, assim ela o fez.  

As modificações continuaram em 2015, ano no qual a 

ABNC - Associação Beneficente Nhá Chica deu início à obra de 

ampliação da sua quadra. Nesse local, além de salas de 

atendimentos diversos para o setor pedagógico e social da 

ABNC, também estará disponibilizado espaço para eventos 

culturais e celebrações.94 Nas celebrações religiosas, como 

constatado in loco, é recorrente o destaque ao fato de que o 

maior legado da beata foi a fé, reafirmando a crítica à religião ao 

entendê-la como uma produção do próprio homem.   

 

                                                           
94 Ampliação da quadra da ABNC em Baependi. Disponível em: 

<http://www.correiodopapagaio.com.br/regional/ampliao-da-quadra-da-abnc-

em-baependi> Acesso em 31 de out. de 2015. 
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“Devagar com o andor, que o santo é de barro”  

 

Qual é a figura de Nhá Chica? Pelo exposto até aqui, 

sugere-se tratar de uma mulher negra, octogenária, vestes 

modestas e hábitos simples. A única fotografia da beata de que 

se tem registro está publicada no livro Caxambu, do médico 

Henrique Monat, estudioso de hidrologia que, em 1894, ao 

viajar pela região do Sul de Minas Gerais pesquisando as águas 

minerais, visitou e entrevistou Nhá Chica e a ela dedicou um 

capítulo de seu livro. Baseado nessa fotografia, a figura que há 

décadas povoa o imaginário dos conhecedores de Nhá Chica é a 

de uma senhora sentada em uma cadeira, trajando um vestido 

floral simples, lenço na cabeça e usando como apoio a sua 

sombrinha. Figura que está representada na estátua que fica à 

esquerda na escadaria que dá acesso ao santuário de Nossa 

Senhora da Conceição e em inúmeras imagens confeccionadas 

para representar a beata.  
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Fotografia de Nhá Chica 

Fonte: Henrique Monat/1894 

 

Esta figura da beata é vinculada constantemente na mídia, 

nas capas e ilustrações dos livros dedicados a ela, nas estampas 

das camisas das pessoas que circulam por Baependi, nas 

lembrancinhas vendidas nas barracas das feirinhas e nas lojas de 

artigos religiosos, enfim, a tudo relacionado a ela.  

No evento religioso da beatificação, em maio de 2013, foi 

divulgada a imagem oficial da beata. Segundo uma 

representante da Igreja Católica (entrevista concedida em 

15/01/2016) ligada a Associação Beneficente Nhá Chica, o 

Vaticano decide pela imagem que irá representar o beatificado, 

padronizando sua representação em qualquer lugar que se queira 

venerá-lo no mundo.  
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Fotografia da imagem oficial de Nhá Chica 

Fonte: Kelmer, trabalho de campo, 2016. 

 

Assim, em qualquer lugar do mundo em que houver culto 

a Nhá Chica, essa imagem torna-se a oficial a ser utilizada.  

Percebe-se que a beata está de pé usando vestido floral na cor 

rosa e lenço branco na cabeça; nas mãos um terço no lugar da 

sombrinha utilizada como apoio. Essa nova imagem retrata uma 

mulher mais jovem e o tom de pele foi clareado. 

Para a representante da Igreja católica ligada a Associação 

Beneficente Nhá Chica, em todo processo de beatificação, o 

Vaticano decide sobre a imagem oficial e nesse caso não foi 

diferente. Segundo ela, “somente os doutores da Igreja podem 

ser representados sentados e Nhá Chica, uma analfabeta, não 
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poderia ser assim representada; isso está baseado no direito 

canônico” (entrevista concedida em 15/01/2016).  

Como constatado in loco, o mercado em torno da fé na 

beata rapidamente se adaptou à mudança. Nas barracas e lojas 

que comercializam artigos religiosos é possível encontrar a 

imagem de Nhá Chica de pé ou sentada na cadeira. A imagem é 

encontrada em vestidos de cores variadas e de tons de pele que 

variam de negra à branca.  

Para Lefebvre (2006), o espaço é apropriado pelo homem 

quando transformado em obras pela técnica e por seu trabalho 

para atender as suas necessidades envolvendo o tempo e suas 

mudanças. Assim, entende-se essa apropriação como prática 

sócio-espacial ao transformar a natureza juntamente com os seus 

símbolos, projetos, projeções, utopias, atribuições de sentido e 

significados sobre os aspectos objetivos da realidade. Desta 

forma, a imagem representa mais um produto em que se 

transformou a beata, uma representação que é divulgada e 

vendida pelo mundo e dialeticamente demonstra o que é Nhá 

Chica, ou o que querem que ela seja, e o que as demais pessoas 

pensarão dela ao tomarem contato com a imagem oficial.  

Essa imagem oficial de Nhá Chica ficava localizada ao 

lado esquerdo do altar principal do santuário de Nossa Senhora 

da Conceição sobre uma urna de granito com os restos mortais 

da beata e ao lado direito do altar, ainda se encontra a imagem 

de Nossa Senhora da Conceição. A partir do dia 3 de novembro 

de 2016 a imagem oficial da beata foi substituída por um esquife 

de vidro contendo o simulacro do corpo de Nhá Chica. 
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Fotografia da nova urna e simulacro de Nhá Chica 

Fonte: Informativo Nhá Chica – Ano IX/nº108/dezembro 

de 2016. 

 

O esquife contendo o simulacro do corpo da beata Nhá 

Chica foi apresentado em uma missa no dia 3 de novembro 

(INFORMATIVO NHÁ CHICA). A imagem oficial foi 

instalada nos fundos do santuário em frente ao túmulo da beata. 

Segundo um representante da diocese de Campanha, a qual 

Baependi faz parte, os restos mortais de Nhá Chica estão 

depositados embaixo da imagem deitada, dentro do esquife de 

vidro. Para ele, “toda pessoa querida merece uma maneira 

delicada, em descanso, para ser adorada” (08/12/2016) e 

afirmou que a imagem oficial continua sendo a estabelecida pelo 

Vaticano, ou seja, a imagem da beata de pé.  

Nota-se que os\as representantes da Igreja Católica 

concordam e não se importam com as mudanças realizadas na 
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forma de representar a beata. Para eles\as, as mudanças fazem 

parte de uma visão ideológica da igreja na busca da melhor 

representação para Nhá Chica.  

A Igreja Católica vem alterando a forma de representar a 

beata. De uma representação fidedigna à única fotografia de que 

se tem registro, passando por uma representação imposta pelo 

Vaticano na época da beatificação, até a atual, repousando em 

um esquife de vidro, nota-se um processo de distorção da figura 

de Nhá Chica, afinal essa última imagem em nada se assemelha 

à fotografia de 1894. A imagem atual tem um tom de pele 

rosado, está trajada com um vestido bem cortado, calçando 

meias e uma sapatilha de aspecto delicado com lenço branco e 

uma coroa na cabeça. Em uma das mãos há um terço e na outra, 

um lírio. O esquife possui aspectos requintados com detalhes em 

dourado, fileira de lâmpadas de led em seu contorno, colchão, 

travesseiros e forramentos em floral vermelho. O esquife tem, 

como suporte, dois anjos dourados com grandes asas. Na parede 

há uma espécie de mandala dourada com o rosto da beata 

ladeada por dois anjinhos.  Esses objetos descritos, em nada 

lembram a figura da beata em questão. Percebe-se que houve 

uma valorização na forma de representá-la, atribuindo a ela 

valores que não condizem com o seu modo de vida. A referência 

mais próxima à história de vida da beata está escrita na base do 

esquife. Trata-se da frase que Nhá Chica, segundo relatos e 

registros bibliográficos, sempre repetia: ‘Isto acontece porque 

rezo com fé’; reafirmando seu poder de liderança religiosa. 

Nota-se uma busca pela valorização da imagem, atribuindo-lhe 

novo valor de troca e novo valor de uso em uma relação que 

estabelece interesses de uma ordem distante, concebendo nova 

representação, para a proximidade com o espaço.  
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Entendendo essas mudanças, como busca de um produto 

melhor adequado ao mercado, destaca-se, baseado em Lefebvre 

(1991), as mudanças na imagem da beata como rupturas, 

estabelecidas dentro de um processo de mercantilização. Pode-

se ainda interpretar essas mudanças no contexto dos 

“mecanismos de desencaixe” mencionados por Giddens, mais 

especificamente àqueles relacionados aos “sistemas peritos” que 

“...removem as relações sociais das imediações do seu contexto 

(...), fornecendo ‘garantias’ de expectativas através de tempo-

espaços distanciados...” (1991, p. 36). As várias mudanças pelas 

quais está passando a imagem da beata podem ser entendidas 

como mudanças ideológicas geradas por peritos do vaticano, 

como citado pelos representantes da Igreja Católica; ou baseado 

em Marx (1975), compreendem-nas aqui como mudanças 

pertinentes ao mundo das mercadorias, como produtos das mãos 

humanas em uma relação dialética produção-consumo.   

A própria história de Nhá Chica, está em processo de 

construção. No final do ano de 2015, o pesquisador Antônio 

Clarét Maciel Santos, em levantamento de dados documentais 

para elaboração de um livro sobre a família Maciel, da qual faz 

parte, encontrou no Livro de Registro de Óbitos da Igreja Nossa 

Senhora do Montserrat, Paróquia de Baependi, o assento de 

óbito e o testamento de Isabel Maria. De acordo com o 

pesquisador95, consta no livro de óbitos o registro da morte de 

Isabel Maria da Silva aos 01 de novembro de 1843 e no seu 

testamento, datado em 04 de novembro de 1843, a sua filiação à 

Maria Joaquina Felisarda e a existência de seus três filhos: 

                                                           
95 Não há publicação sobre esta pesquisa. O próprio pesquisador elaborou um 

material impresso de forma particular e distribuiu pela cidade. O exemplar 

utilizado para consulta foi retirado na Secretaria de turismo de Baependi em 

julho de 2016. 
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Theotônio Pereira do Amaral, Maria e Francisca de Paula. Com 

base nesses documentos, o pesquisador afirma tratar-se da mãe 

de Nhá Chica com o nome correto de Isabel Maria da Silva, 

filha de Maria Joaquina Felisarda e não de Rosa de Benguela, 

como afirmado até então por várias publicações, inclusive a 

“Positio”. Outros elementos apontados para dar legitimidade às 

suas descobertas dizem respeito ao mesmo nome do irmão e a 

caixa grande herdada por Francisca de Paula ser a mesma que 

consta no testamento de Nhá Chica. Assim, conforme essa 

possível versão para a história da beata, Nhá Chica não descende 

de escravos africanos e não ficou órfã aos dez anos de idade 

como informado por ela mesma em entrevista ao Dr. Henrique 

Monat.  

O Informativo da ABNC, em sua edição número 96 em 

dezembro de 2015, noticiou sobre tal pesquisa relatando os 

passos que o pesquisador Antônio Clarét seguiu até encontrar a 

documentação referente à certidão de óbito e o testamento de 

Isabel Maria. A reportagem enaltece a descoberta alegando ser 

de nova fonte que enriquece a biografia da beata.  

Para a representante Igreja Católica ligada a Associação 

Beneficente Nhá Chica (ABNC), a descoberta traz uma nova 

visão sobre a história de Nhá Chica e afirma que “a pesquisa só 

veio enriquecer a história e responder interrogações relativas aos 

anos de sua adolescência e juventude, já que não se sabia como 

uma criança viveu sozinha, após a morte da mãe” (entrevista 

concedida em 15/01/2016). Mas a entrevistada não havia 

percebido que a nova descoberta desvincula a beata de sua 

origem africana. Quanto a isso, ela não soube responder.  

Oliveira (2015) vê essa descoberta histórica como um fato 

interessante, mas conta que, em sua viagem missionária à RCC 

(Renovação Carismática Católica) em Uganda, divulgou a 
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história oficial da beata reafirmando o seu vínculo com as raízes 

benguelenses.   

O representante da Diocese de Campanha disse que a 

descoberta engrandece o caráter da beata, como “uma pessoa 

que viveu em família e era uma boa filha, como citado no 

testamento. Fatos que enriquecem sua biografia” (entrevista 

concedida em 08/12/2016). Para ele, nada altera a fama de 

santidade de Nhá Chica e nada muda com relação ao processo 

de beatificação e possível canonização. Nota-se que, para esse 

representante da Igreja Católica, um dos responsáveis pelo 

processo de beatificação, as descobertas históricas sobre a beata 

tem importância como elemento a valorizar sua conduta não 

prejudicando no processo de canonização. Em seu depoimento 

não há a preocupação com relação às suas raízes, se africana ou 

brasileira, o importante é não interferir na sua fama de 

santidade.  

No material elaborado por Antônio Clarét, o pesquisador 

faz críticas à forma como a história da beata foi tratada até 

então; alegando referir-se a afirmações sem provas materiais. A 

fase de vida da beata compreendida entre a data em que ficou 

órfã, aos dez anos de idade, até sua fase adulta é tida como uma 

lacuna. Não há registros de como foi criada e de como 

administrou uma casa sozinha. Mas as afirmações realizadas 

pelo pesquisador são baseadas em uma certidão de óbito com o 

nome de Isabel Maria da Silva, que não é o mesmo nome da 

mãe de Francisca de Paula de Jesus como também no testamento 

que faz menção aos filhos Theotônio Pereira do Amaral, nome 

completo do irmão da beata; Maria, sem menção ao sobrenome 

e Francisca de Paula, também sem o registro do sobrenome. 

Outro indício, segundo o pesquisador, refere-se a uma caixa 

grande deixada como herança para Francisca de Paula e que 
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consta no inventário de Nhá Chica como uma caixa grande no 

valor de dez mil reis. Nota-se o quão frágil são as afirmações 

dessa nova descoberta, uma vez que Francisca de Paula, a 

beneficiária no testamento, pode ser um homônimo de Francisca 

de Paula de Jesus, um nome muito comum para a época e, 

basear-se em um objeto descrito simplesmente como uma “caixa 

grande”, traduz-se em uma prova vaga.   

Pinho (2015), secretária da Comissão Histórica da 

Beatificação de Nhá Chica, afirma que, após muito procurar por 

essa certidão, não há dúvidas referentes à maternidade de Nhá 

Chica e de seu amor filial. Para ela, o testamento deixa claro sua 

opção de pobreza para ajudar os desvalidos e termina seu 

depoimento comemorando a futura santa de Baependi. Nota-se 

nesse depoimento o entusiasmo da secretária da Comissão 

Histórica ao comemorar tal descoberta sem ao menos questionar 

sobre a origem africana da beata e a fidedignidade dos dados 

descobertos, referentes ou não, a Nhá Chica.  

Mesmo mudando a história de Nhá Chica, seu nome já 

figura como uma marca e como um produto consolidado 

fazendo-se presente no município em nome de ruas e praças e 

em marcas registradas como: Usina Nhá Chica (1911); TV e 

Rádio Nhá Chica (2008); Gráfica Nhá Chica (2014) instalados 

em Baependi, e Café Nhá Chica (2014) empresa instalada no 

Município de Três Corações no Estado de Minas Gerais. 

Nota-se que Nhá Chica configura-se como um símbolo e 

um “produto” em constante modificação, seja na forma de ser 

representada ou em sua própria história, apropriado pelas 

práticas da atividade turística do tipo religioso. Desta forma, a 

mudança em sua história de vida, como já divulgada pelo 

informativo da ABNC, não alterou o fluxo de visitação, ou seja, 

não interferiu no comércio realizado em torno da fé na beata. A 
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atividade turística se traduz na mercantilização dos lugares, uma 

vez que, a mercadoria vem mediando todas as relações no 

espaço-tempo dessa atividade. 

A produção da santa implica na materialidade e nos 

aspectos interseccionais que se encontram em Baependi e, ao 

serem apropriados pelas ações que envolvem a prática do 

turismo religioso, contribuem na reprodução sócio-espacial do 

município.   

Afinal, qual a figura de Nhá Chica? Melhor questionar: 

qual figura se adequa aos interesses da Igreja Católica na 

construção dessa santa? 

 

"Por causa dos santos, se beijam as pedras"  

 

Nhá Chica pode ser considerada um agente na produção 

espacial de Baependi, uma vez que, em vida, atraía um grande 

fluxo de pessoas ao seu encontro, implicando em 

transformações sócio-espaciais.  Devido ao grande número de 

pessoas que a procuravam, no alto do antigo Morro das 

Cavalhadas, houve uma organização estabelecendo um certo dia 

da semana no qual os pobres e necessitados deviam se reunir em 

sua casa para rezarem juntos para a Virgem da Conceição. Após 

as orações, Nhá Chica dava de comer e enchia as vasilhas para 

levarem alimentos para casa (POSITIO, 2001). 

Sua morte atraiu pessoas para homenageá-la, como visto 

anteriormente, mantendo dias de veneração ao corpo; e ao longo 

dos anos, continua essa atração como pode ser constatado no 

jornal “O Patriota”, de 09 de junho de 1945, que relembrou a 

morte de Nhá Chica ao comemorar 50 anos do ocorrido e 
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convocou a todos para a missa de comemoração realizada no dia 

14 de junho às 8 horas na capela construída pela beata.  No 

decorrer dos anos, o dia 14 de junho, dia da festa de Nhá Chica, 

é comemorado com celebrações religiosas, tornando-se o dia de 

maior visitação turística. Para Gottdiener (2010), a produção do 

espaço não é restrita à materialidade das formas, mas engloba-a 

juntamente com os aspectos econômicos, políticos e culturais, 

que perpassaram e se articularam com o período de vida de 

Francisca de Paula de Jesus, Nhá Chica, como agente 

contribuinte na reprodução espacial de Baependi.  

Nhá Chica realmente marcou seu nome na história. A 

beata atraiu centenas de visitantes e esse contingente está em 

constante crescimento. Baependi torna-se cada vez mais, a 

“Terra de Nhá Chica”, como vem sendo chamada. 

Baependi consolida-se como destino de turismo religioso, 

contendo as ações articuladas aos produtos permeados pela 

prática turística. Algumas modificações são visíveis e podem 

agradar, ou não, aos usadores desse espaço. Outras transformam 

o espaço de maneira transitória e lenta, em formas de leis, 

organizações, usos e práticas. Percebe-se uma insatisfação por 

conta desse segundo grupo de transformações e surgem 

questionamentos como: “Quando seremos Aparecida?”, 

“Quando desenvolveremos economicamente como o Município 

de Aparecida?”, “Quando teremos uma visitação como o 

Santuário Nacional de Aparecida?”, “Quando veremos as 

mudanças econômicas por conta da ‘Santa’ Nhá Chica”?  

Cabem, neste momento, algumas comparações: o 

Santuário de Aparecida, no Estado de São Paulo, é o segundo 

maior templo católico conhecido mundialmente, está associado 

a uma história de 300 anos e os investimentos, no que se 

tornaria turismo religioso, podem ser datados à época da 
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inauguração da Basílica Velha, em 1745. Outro exemplo para 

comparação é o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em 

Portugal, que recebeu em 2014, visitantes de 83 países e que 

completa, em 2017, 100 anos da aparição da Virgem. Baependi 

tem em Nhá Chica seu maior atrativo turístico na atualidade, 

contando, em 2017, com 122 anos de sua morte, mas os 

investimentos realizados no processo de turistificação são 

recentes e mal organizados, faltando justamente, o entrosamento 

entre o poder público e a iniciativa privada. Pode-se afirmar que 

a organização para a atividade turística remonta a data da 

abertura do processo de beatificação (década de 1990), com 

maiores investimentos por conta da beatificação em 2013, ou 

seja, ainda não há um planejamento eficaz para o acontecer 

turístico.  

Nota-se, em Baependi, a existência de agentes trabalhando 

na construção da “santa”. O interessante a destacar é o fato de 

buscarem uma identidade ou perfil ideal, sem manchas ou 

ranhuras, uma imagem perfeita, dentro dos padrões religiosos 

e\ou econômicos, para essa nova beatificada. Desvincular a 

origem africana de Nhá Chica é algo que deve ser combatido, 

como também, as mudanças em sua representação.  

Mesmo com tais arranjos, a atividade turística continua 

apropriando-se da história da beata e dos atrativos do município 

e a prática do turismo religioso se faz presente, reafirmando-o 

como mais um destino desse segmento. Destino que se apresenta 

sem uma organização condizente com o fluxo de visitação que 

recebe. Os agentes da turistificação, sejam públicos ou privados, 

não se comunicam, e as ações ocorrem de forma desordenada, 

dificultando o desenvolvimento, tão esperado, para Baependi. 

Intrigante é o fato desses agentes apostarem alto nas benesses da 



olhares sobre a religiosidade popular no Brasil 

558 
 

atividade turística como se fosse uma panaceia e não se 

organizarem para tal. 

Pode-se afirmar que a espacialidade de Baependi, 

contendo as ações da prática do turismo religioso, encontra-se 

em evolução, apontando para maior dinamicidade no futuro, já 

que há possibilidade de ocorrer a produção social da santa por 

intermédio de uma canonização. 

Ao ler este material, Baependi terá se transformado 

novamente, em um processo dinâmico, vivo, contraditório e 

móvel contendo suas transformações sócio-espaciais.   
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