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RESUMO 

A partir da observação do crescente processo de masculinização das 
práticas religiosas afro-brasileiras, na cidade de Porto Velho (RO), o 
presente trabalho faz algumas abordagens da relação de gênero, 
violência e poder. A hipótese se pautou na constatação do aumento de 
homens ocupando os cargos de sacerdotes, e da reclamação das 
mulheres quanto à distribuição das tarefas nos templos, o que levou a 
pensar na existência de violência de gênero. O objetivo da pesquisa foi o 
de analisar a relação entre o processo de masculinização das lideranças 
e a intensificação da violência de gênero. O trabalho de pesquisa de 
campo foi realizado com a observação aos rituais públicos, atividades 
internas das casas religiosas e entrevistas semiestruturadas com 
sacerdotes e sacerdotisas, adeptos e adeptas. Percorreu-se a trajetória 
das práticas religiosas afro-brasileiras locais buscando compreender as 
transformações ocorridas, sondando sobre a existência de violência de 
gênero, quais são, e como se estabelecem nos espaços de práticas 
religiosas compreendidas por Templos, Casas, Ilês, Roças, Centros, 
Terreiros e outras denominações. 

Palavras-chave: Gênero, Violência, Poder e Religiões Afro-Brasileiras. 
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ABSTRACT 

We have come to the trajectory of afro-brazilian religious practices and 
places from the observation of growing process of masculinization of 
afro-brazilian religious practices, in the city of Porto Velho (RO), this work 
makes some approaches of gender, violence and power. The hypothesis 
has been based on the observation of an increase of men occupying the 
positions of priests, and the claim of the women regarding the distribution 
of tasks in the temples, which led to think about the existence of gender 
violence. The objective of the research was to analyze the relationship 
between the process of masculinization of the leaders and the 
intensification of gender violence. The work of field research was carried 
out with the observation to public rituals, internal activities of religious 
houses and semi-structured interviews with priests and priestesses and 
followers. We moved through the trajectory of afro-brazilian religious 
practices places trying to understand the transformations that have taken 
place, probing on the existence of gender violence, which are, and how 
to lay down in the spaces of religious practices understood by temples, 
houses, Iles, Backcountry, Centers, Backyards and other denominations. 

Key-Words: Gender, Violence, Power and Afro Brazilian Religious. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa aborda as relações de gênero nas religiões afro-brasileiras. O 

foco é o de desvelar a existência de violência de gênero que se estabelece nesse 

campo. O “start” para a pesquisa foi dado pela observação de uma maioria 

masculina entre os sacerdotes chefes de casas, na cidade de Porto Velho-RO, 

contrapondo com as características do momento dos surgimentos desses cultos no 

local, quando o mesmo era praticado e dirigido por uma maioria absoluta de 

mulheres, conforme registros das pesquisas sobre o surgimento das práticas 

religiosas de matriz africana no lugar (LIMA, 2000). Somado a isso, as 

observações feitas de que as religiões de matriz africana tinham como 

característica principal o importante papel das mulheres na sua organização e 

surgimento, e da importância dada às mesmas para a manutenção das tradições e 

práticas religiosas (LANDES,1967; CARNEIRO,1978, p. 116). 

A pesquisa perseguiu o processo de instalação dos cultos afro, em Porto 

Velho, que se deu entre 1910 e 19171, e a transformação das lideranças, de 

                                                           
1
  Encontraram-se divergências nas datas quanto à instalação dos cultos afro-brasileiros na cidade 
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feminina para masculina, que apresentaram um crescente aumento de casas 

lideradas por homens, no decorrer do século XX, conforme observações realizadas 

no campo pesquisado e confirmadas pelos dados fornecidos pela ACCUNERA2. 

Uma observação pertinente ao tema foi o da pesquisa de mestrado por mim 

realizada sobre as representações de gênero nas manifestações da Pombagira. 

Nessa pesquisa houve algumas sinalizações que indicaram a existência de 

tensões de gênero na estrutura religiosa, marcadas pelas representações 

objetivadas acerca do masculino e do feminino (MENEZES, 2009).  

Outra questão que ajudou a formar a problemática para esta pesquisa foi de 

que, enquanto o catolicismo e as várias religiões evangélicas históricas, 

pentecostais e neopentecostais, abordavam questões de gênero, mostrando o 

lugar subalterno ocupado pelas mulheres e lutavam pela inserção das mesmas nas 

lideranças, nas práticas afro-brasileiras que ao longo da sua trajetória foi dado, 

conforme Edison Carneiro (1978, p. 124), como um “oficio de mulher”. O processo 

se deu de forma inversa, com o aumento de homens nas lideranças e uma 

aparente conformidade das mulheres quanto a isso.  

Essa característica feminina das religiões afro-brasileiras chamou a atenção 

de pesquisadores e pesquisadoras, como Edison Carneiro (1978) e Ruth Landes 

(1967), por oferecerem essa possibilidade da liderança feminina, dando 

                                                                                                                                                                                     
de Porto Velho. Isso ocorre em razão de que há informações de que teria sido em 1912, conforme 
os relatos orais, no entanto a ata de organização da sociedade religiosa é datada de 1917. Assim, 
alguns pesquisadores baseados nos relatos dos informantes registram 1912 (MENEZES, 1999). 
Para outros, o documento que é a Ata de fundação de 1917 é utilizado como referência (LIMA, 
2000). Possivelmente, pelo que se pode apreender, pode ter sido realmente em 1912 ou até 
antes. No entanto a ata registrando a sociedade religiosa, em 1917, demonstra a organização do 
grupo. Em anexo gráfico demonstrativo. 

2
  ACCUNERA - Associação do Centro de Cultura Negra e Religiosidade Afro-Amazônica. 
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oportunidades às mulheres de ocupar cargos sacerdotais de liderança. Landes 

(1967) chamou a atenção, pois percebeu flancos por onde o poder poderia passar 

das mãos das mulheres para a dos homens.  

Apesar da forte presença feminina, é possível observar nos eventos religiosos 

a projeção de figuras masculinas, conforme os dados coletados no campo desta 

pesquisa na constatação do aumento de homens nas lideranças. Essas foram as 

circunstâncias que guiaram esta pesquisa de doutorado: as tensões e violência de 

gênero nas práticas religiosas afro-brasileiras.  

A partir dessa constatação e da observação de tensões no campo, intuiu-se 

sobre a existência de violência de gênero. Nesse sentido buscou-se identificar os 

tipo de violência e como ela se estabelece na organização da religiosidade afro-

brasileira. 

A hipótese partiu da observação desse aumento da masculinização nas 

lideranças, demonstrando que há a existência de violência de gênero nos espaços 

religiosos, em razão desse aumento da liderança masculina.  

O fenômeno foi observado não só no campo pesquisado, mas, também, em 

outros estados brasileiros3, chamando a atenção por apresentar uma contramão, 

pois ao mesmo tempo em que as mulheres lutam para ocupar espaços de poder, 

nas religiões afro-brasileiras elas estão se afastando, ou perdendo o interesse, por 

                                                           
3
  Apesar de não se ter esses dados publicados no trabalho de campo e nas observações realizadas 

em outras cidades brasileiras, como João Pessoa na Paraíba, percebeu-se a projeção de 
sacerdotes, do sexo masculino, nos eventos públicos, assim como se ouviu comentários por parte 
das mulheres das dificuldades nos relacionamento com os homens. 
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cargos de liderança. Essas questões são apresentadas nas entrevistas realizadas 

para esta pesquisa de campo. 

O objetivo da pesquisa foi o de mostrar que, tanto no processo de 

masculinização como no estabelecimento de um campo em que a maioria das 

lideranças religiosas encontra-se na mão dos homens numa religião estabelecida, 

geralmente, em espaços domésticos, poderia existir a violência de gênero.  

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e pela 

observação participante em campo, conforme o projeto programado em oito casas, 

em Porto Velho. No decorrer da pesquisa de campo, algumas casas apresentaram 

maior facilidade, sendo que em outras houve dificuldades para frequentar as festas 

e conseguir as entrevistas. Contudo, em todas as casas as entrevistas foram 

realizadas com os sacerdotes-dirigentes e com alguns membros. A única exceção 

foi a casa dirigida pelo sacerdote Roberto de Iemanjá que viajou para João 

Pessoa-PB, e não mais retornou à cidade ficando, assim, impossível a realização 

dessa entrevista. No entanto diversos membros da comunidade foram 

entrevistados, conforme relação apresentada nos anexos da tese. 

Neste processo realizaram-se 33 entrevistas, sendo que 12 foram com 

homens e 21 e uma com mulheres. Das 21 mulheres, apenas seis são 

responsáveis por seus templos não estando subordinadas, hierarquicamente, a 

homens. Porém, apenas duas, Wilma de Oyá e Marli, dirigem templos com grande 

número expressivo de adeptos. A casa de Mãe Marli possui entre 30 a 40 membros 

e a casa de Mãe Wilma entre 40 e 50 membros efetivos.  
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Dos 12 homens entrevistados sete deles são dirigentes de templos. É 

importante, já de início, observar que grande parte das mulheres entrevistadas são 

sacerdotisas, ou seja, já passaram pelas iniciações e obrigações e possuem o 

direito de exercerem o cargo. Porém, preferem muitas vezes espaços menores, 

com reduzido número de adeptos e adeptas. Essa preferência do feminino por 

espaços menores, geralmente nas dependências de suas próprias casas e com 

menor número de frequentadores, deve-se ao fato de que, nesses locais, elas 

exercem conforme gostam de dizer, “a missão” de forma mais discreta. Já os 

homens, geralmente, procuram espaços maiores e, geralmente, possuem grande 

número de “filhos e filhas de santo”. 

Realizou-se, também, algumas entrevistas com pessoas envolvidas com as 

questões da religiosidade afro-brasileira e sacerdotisas de outras regiões do Brasil 

como forma de dar uma melhor dimensão à hipótese e às abordagens. Para este 

fim foram entrevistadas Jurema Werneck, pertencente à ONG Criola; Mãe Jane de 

Oyá, de Recife; Mãe Luza do Maranhão; Makota Valdina, de Salvador e Mãe Ofá, 

de São Paulo (os dados encontram-se nos anexos).  

As entrevistas com essas sacerdotisas não foram realizadas com base no 

roteiro utilizado em Porto Velho. Fez-se, neste caso, perguntas mais diretamente 

relacionadas ao tema, como, por exemplo, se haviam percebido o aumento da 

presença masculina e se observaram alguma violência de gênero no espaço 

religioso. Também lhes foi solicitado que descrevessem as tarefas realizadas por 

homens e por mulheres e que expressassem o próprio entendimento quanto ao 

grande número de homossexuais, bem como, sobre os interditos, como o direito de 

tocar tambor e realizar sacrifícios. Essas entrevistas foram muito importantes, pois 
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propiciaram e reforçaram as pontuações sobre a divisão do trabalho e a violência 

doméstica, ao serem abordados alguns pontos percebidos como cruciais das 

diferenças de gênero nesses espaços. 

Quanto ao questionamento sobre a pertença étnico-racial, sete dos 

entrevistados se reconhecem como negros e quinze entrevistadas se reconhecem 

negras. As demais se reconhecem brancas. A maioria possui apenas o segundo 

grau, ou primeiro grau incompleto. Das 33 pessoas entrevistadas, apenas sete 

chegaram à universidade. Desses, um homem e duas mulheres, que são dirigentes 

de templo.  

A identificação religiosa dada pela nação de pertença apresentou o seguinte 

resultado: das vinte mulheres, onze pertencem à nação Ketu (mesmo porque 

realizou-se a pesquisa em três casas da nação ketu). Nove tiveram várias 

passagens por iniciações distintas, e se dizem pertencentes à Umbanda, e uma, 

muito embora pertença à nação mina-nagô, por tradição, identificou-se na 

entrevista como bruxa. Dos onze homens, seis afirmam serem de Candomblé, 

pertencentes ao Ketu, e cinco deram a opção de Candomblé e Umbanda, em razão 

das suas iniciações, em locais e nações religiosas diversas, além das suas últimas 

identificações de prática ser a Umbanda. 

O trânsito religioso é perceptível nas respostas. Entre os homens, sete 

mencionaram haver frequentado outras igrejas, em especial a católica, geralmente 

frequentada em paralelo. Entre as mulheres, nove afirmaram frequentar a 

Umbanda, com livre trânsito para o catolicismo, e onze declararam pertencer à 

Umbanda ou ao Candomblé, transitando entre os dois. Dentre todas, seis 
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declararam ter frequentado, em algum momento, alguma igreja evangélica em 

momentos de afastamento da religião afro-brasileira por algum problema pessoal, 

ou familiar. 

Por ocasião dos rituais de sacrifício percebeu-se que apesar de ser esse um 

momento em que homens e mulheres participam ativamente, principalmente as 

“ekedes”, são muito requisitadas nesses rituais. As “ekedes”, muitas vezes ajudam 

a segurar animais para sacrifício, carregam pesados baldes e bacias, realizam as 

tarefas próprias exigidas após o término do ritual religioso, especialmente em 

templos de candomblé, onde os tais trabalhos são exaustivos, exigindo das 

mulheres muito esforço e dedicação. Muito embora os homens auxiliem no 

tratamento dos bichos sacrificados, cabe às mulheres terminar a higiene, cortar e 

preparar os alimentos para os homens e para os deuses e deusas.  

Em toda a escrita os colaboradores entrevistados serão citados pelo título e 

pelo cargo religioso que ocupam, quando o possuírem4. No anexo consta uma 

pequena biografia dos sacerdotes e sacerdotisas, adeptos e adeptas. Todas as 

entrevistas foram realizadas no período compreendido entre 2009, e 2011. Além da 

autorização para os sacerdotes-chefes das casas, devidamente autorizadas pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa, (Vide termo em anexo) os entrevistados e 

entrevistadas também assinaram um termo autorizando o uso da entrevista.  

O campo pesquisado foi a cidade de Porto Velho-RO. A cidade tem, conforme 

dados fornecidos pela ACCUNERA, 108 casas de práticas religiosas de matrizes 

                                                           
4
  Poderá ocorrer de uma pessoa ser identificada por mais de um título identificador. Por exemplo, 

pode ser Pai ou Mãe de santo, sacerdote ou sacerdotisa, dirigente ou chefe de casa. Templo 
religioso também pode ser identificado por muitos nomes que significam a mesma coisa como, 
templo, casa, ilê, axé, roça, terreiro, centro, designações usadas para referir-se ao espaço de 
atividades de práticas religiosas afro-brasileiras.  
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africanas, dentre elas o Candomblé (Ketu, Jeje, Jeje Mahi, Nagô e Angola, Mina-

Jeje), Tambor de Mina, Umbanda, Umbanda Omolocô e Jurema, além das 

inúmeras rezadeiras e mesas de cura, cujos chefes transitam e interagem, uns com 

os outros, em permanente troca e apropriação de saberes.  

Assim, tem-se como primeiro desafio, definir os cultos afro-brasileiros – em 

razão das suas características híbridas5 e em face das transformações sofridas 

pelos contatos interculturais e o trânsito religioso6 em Porto Velho. Por essa razão 

optou-se por aceitar a identificação dada pelos entrevistados e entrevistadas no 

trabalho de campo para melhor compreender o referido trânsito nas religiões afro-

brasileiras que, apesar de não ser objeto da pesquisa, constituiu-se em importante 

fator nesse contexto. 

Essas práticas religiosas tiveram início no ano de 1914, com a chegada de 

migrantes do Estado do Pará e do Maranhão e foram enriquecidas, durante todo o 

século XX, por diversos processos migratórios de outras regiões, que deram ao 

lugar uma grande diversidade cultural e religiosa, o que justifica o intenso trânsito 

religioso e um permanente processo de reelaboração, adaptação e acomodação 

observadas nas práticas religiosas. 

Os registros indicam que a trajetória da instalação dos cultos afro-brasileiros 

na cidade, marcadamente os de tradição Mina, foram trazidos por migrantes do 

Maranhão e do Pará, no inicio do século XX, no processo de surgimento do lugar. 

Conforme registros de pesquisadores que estudaram a presença dos cultos afro-

                                                           
5
  Sobre o conceito de hibridação cultural, a pesquisa remete a Nestor Garcia Canclini (2006). 

6
  SOUZA, Sandra Duarte de. “Trânsito religioso e construções simbólicas temporárias: uma 

bricolagem continua”. In: Estudos da Religião. Ano XV, n. 20, São Bernardo do Campo: UMESP, 
2001. 
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brasileiros locais, como Marco Antonio Domingues Teixeira (1994) e Marta Valéria 

de Lima (2000), as lideranças eram femininas: Mãe Esperança Rita e Chica 

Macaxeira (Cecy Bitencourt) foram as fundadoras dos dois primeiros templos. 

Apesar de haver a presença masculina e, conforme Marta Valéria de Lima (2005) 

existir o que ela chamou de liderança compartilhada, os nomes dessas mulheres 

aparecem como as portadoras do axé, ou seja, são referenciadas como as figuras 

centrais das casas.  

Os dados da presente pesquisa evidenciam a partir do ano de 1960, tanto no 

processo sucessório da casa mais antiga, o Barracão de Santa Bárbara, como por 

meio das diversas tradições que chegaram à cidade de Porto Velho, graças ao 

grande fluxo migratório incentivado, o número de sacerdotes do sexo masculino 

cresceu gradativamente, passando a ser maior que o número de mulheres que 

exercem liderança religiosa.  

A escolha de casas para esta pesquisa (anexo 2) foi feita com base no critério 

de dar a conhecer a diversidade local, por meio de uma amostra da diversidade de 

denominações. As casas dos sacerdotes Marconi de Odé, Hilton de Ogum e da 

sacerdotisa Wilma de Oyá pertencem à nação Ketu. As casas das sacerdotisas 

Rita de Oxum, Marli de Oxum e do Pai Zé do Ubirajara pertencem à Umbanda. A 

casa da sacerdotisa Rita de Cássia de Oxum pertence à nação Jeje com 

Umbanda. A casa da sacerdotisa conhecida por Mãe Bibi pertence à nação Mina-

Jeje e a casa de Roberto de Iemanjá pertence à nação Nagô. Essas 

especificidades de nomenclatura referem-se às “nações” africanas ou diversas 

expressões das religiões afro-brasileiras. As diferentes etnias africanas trouxeram, 

no processo da diáspora, as suas práticas religiosas e, embora compartilhem 
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muitos elementos, ao mesmo tempo distinguem-se umas das outras. Exemplo 

disso são as cores utilizadas para os orixás que variam de uma nação para outra, 

outros pequenos detalhes, somente perceptíveis aos adeptos e adeptas. É 

importante notar que para os praticantes das religiões esses detalhes são 

fundamentais e, são exatamente eles que possibilitam definir as linhas divisórias 

entre as diversas denominações. 

O foco principal dessa pesquisa recai apreender como se estabelecem as 

relações de gênero na estrutura das religiões de matrizes africanas em Porto 

Velho. Por meio da observação dos templos religiosos e das entrevistas realizadas, 

foram marcadas as atividades desenvolvidas por homens e mulheres e buscou-se 

conhecer como essas atividades são percebidas por esses homens e mulheres. 

Amparadas nas teorias de gênero, sondou-se sobre a existência de violência na 

distribuição dos fazeres. 

Durante o trabalho de campo, em todos os eventos e rituais presenciados a 

atenção recaiu em aspectos sugestivos de possíveis tensões ou violência de 

gênero. Sabia-se das dificuldades de aceso à segredos, que deveriam ser 

captados nos pequenos detalhes e nos não ditos. Como forma de visualizar essas 

imagens, procurou-se descrever e comentar algumas observações do campo 

pesquisado e falas das entrevistadas, evidenciando algumas características das 

casas e comentando quanto às observações e percepções.7 

É importante frisar que os templos pesquisados acham-se anexados às 

residências dos sacerdotes e sacerdotisas, ou no fundo do quintal, ou ainda em 

                                                           
7
  Os dados fornecidos pelas casas pesquisadas encontram-se no anexo 2. 
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terreno vizinho, com trânsito livre entre a residência e o terreiro. Esse fato é 

justificável pelas condições sociais dos sacerdotes e sacerdotisas e, pelas 

peculiaridades dessas práticas religiosas que demandam tarefas domésticas muito 

árduas, em razão dos rituais elaborados com sacrifício de animais, oferendas das 

mais diversas, com flores, frutas, comidas e tantos outros elementos, assim como 

a essencialidade da cozinha para o desenvolvimento das práticas ritualísticas.  

Esse trabalho demanda a participação de muitas pessoas cujas tarefas 

incluem cozinhar para os deuses e para os humanos, limpar animais sacrificados, 

cuidar de plantas, lavar, limpar e atender pessoas. Geralmente famílias agregam-

se num mesmo templo, o que determina a ocorrência de problemas religiosos e 

domésticos num único espaço. Por isso é muito comum haver desentendimentos, 

apesar de todo o empenho pela preservação da comunidade, das tradições 

religiosas e culturais herdadas da família ou aprendidas na convivência cotidiana, 

por meio de tradição oral.  

As casas observadas possuem especificidades e são organizadas por suas 

lideranças. Porém, apesar das distinções há uma estética comum, em parte 

justificável pela hibridação ocorrida entre as casas, por meio em razão de 

empréstimos e trocas proporcionados pelo trânsito frequente dos adeptos e das 

lideranças entre as casas. 

Na casa e templo (são contiguas) do sacerdote pai Zé do Ubirajara, 

denominada Umbanda, foram observados dois rituais e realizadas entrevistas com 

o sacerdote e membros da casa. Um dos rituais foi o de uma festa dedicada ao 

Caboclo Ubirajara, entidade guia do sacerdote, ou seja, a entidade mais antiga de 
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sua trajetória espiritual. Nessa casa, a condição de mulheres e homens nos 

pareceu mais igualitária. Elas, incorporadas, mesmo quando as entidades eram 

femininas dirigiam-se aos tambores, cantavam e conversavam com os convidados 

no espaço ritual, numa relação mais equiparada à dos homens, comparando-se 

com outras casas de direção masculina. Além disso, observou-se, ainda, a 

presença de várias mulheres no atendimento às entidades e dos convidados. Ainda 

assim, os lugares dos sexos, apesar de parecerem menos divergentes, a mesma 

adepta ao incorporar uma entidade feminina manteve-se mais séria e discreta do 

que se mostrou ao incorporar uma entidade masculina, um boiadeiro, quando 

então assumiu um lugar mais público, de maior visibilidade, cantando, bebendo e 

brincando com os presentes.  

É importante observar que a incorporação de uma cabocla, entidade feminina, 

tem por padrão um comportamento mais discreto, mais sério, ocorrendo o mesmo 

nas incorporações de caboclos dadas as suas características indígenas. Pareceu-

nos que durante as incorporações em mulheres entidades femininas apresentaram-

se mais tímidas, enquanto as masculinas se portam com maior liberdade, 

demonstrando haver diferenças de gênero também nas manifestações espirituais, 

o que não implica, necessariamente, na existência de tal diferenciação. No mais 

além, ou seja, o outro mundo, o dos espíritos também é generificado.  

As entidades espirituais que se manifestam trazem marcados os lugares de 

gênero. Contudo, a flexibilidade quanto aos papéis de gênero, observados nessa 

casa, parece estar relacionada à condição existencial do sacerdote que casado, 

vive com mulher e filhos em casa vizinha do templo, com toda a família 

participando das atividades religiosas da casa. 
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A casa de Mãe Marli de Oxum, apesar da grande presença de mulheres, tem 

como guia principal o Caboclo Rompe Mato. As mulheres exercem controle total da 

casa e dos rituais, sendo a presença masculina requisitada para grandes festas e 

rituais públicos, especialmente, para as funções de tocar e cantar. Apesar de Mãe 

Marli ter informado contar apenas com dois homens como membros da casa, 

observou-se a presença de muitos homens nos dias de festa. Isso, em razão da 

presença de pessoas de outros terreiros que participam e colaboram nos rituais, o 

que é uma prática comum entre as casas de Porto Velho, em especial nas casas 

denominadas como de Umbanda, que possuem relações umas com as outras, isso 

porque as casas mais antigas de Porto Velho, como o Terreiro de Santa Bárbara, o 

de Chica Macaxeira, o de Pai Celso, o de Raimunda Paera e de Maria Estrela, 

foram deixando seus “descendentes de santo”.8 Uma característica importante, e 

que nos pareceu relacionada com questões de gênero, reside no fato de havermos 

observado que em todas as vezes em que se esteve nas festas encontramos a 

sacerdotisa, incorporada com entidades masculinas, exercendo a liderança. Com 

relação à falta de homens para tocar os atabaques, a saída encontrada foi a das 

mulheres irem para os tambores, solucionando o problema, ao menos, nos dias de 

rituais menores.  

A casa de Mãe Bibi, também de tradição Mina Jeje, porém não tem nenhuma 

relação com o Barracão de santa Bárbara, instalou-se em Porto Velho no ano de 

1979. Essa casa também possui características matrilineares e guarda muito das 

tradições. Apesar de a sua dirigente ter idade avançada e pouca saúde, ela 

procura seguir as regras da tradição mina. Dificilmente os homens entram na gira: 

                                                           
8
  Essa presença masculina nos dias de festas específicas pode ocorrer de forma espontânea como 

convidados gerais, ou convidados específicos, de alguns ogãs, para ajudar no ritual tocando 
atabaques.  
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lugar de homem é nos atabaques ou em seu entorno, tocando algum outro 

instrumento como maracá, cantando e observando a dança das mulheres conforme 

reza a tradição. Os homens, normalmente aglomerados nas proximidades dos 

tambores, quando incorporam, vestem as roupas das entidades e ficam bebendo e 

conversando no pátio da casa, onde se encontram os convidados da festa bebendo 

e comendo em mesas dispostas para esse fim. A casa é dirigida pela sacerdotisa e 

conta com um pequeno grupo de mulheres muito próximas, algumas das quais 

integram sua própria família. Os homens da família ficam restritos aos atabaques e 

auxiliam as mulheres nas tarefas consideradas masculinas como carregar objetos 

pesados, ajudar nos sacrifícios de animais maiores e fazer tarefas externas do 

templo. 

A casa da Mãe Rita de Oxum também apresenta características muito 

específicas. O número de pessoas na casa é pequeno: apenas ela, sua filha 

biológica, adepta iniciada por ela, exerce as funções de ekede e mãe pequena, ou 

seja, auxilia-a em todas as necessidades, juntamente com o seu companheiro, que 

é ogã da casa. Nos dias de festa, especialmente na festa da pombagira da 

sacerdotisa, a casa fica cheia de clientes e amigos. A casa atende muitas 

mulheres, tem como principal mantenedora do axé a Pombagira Dona Maria 

Padilha dos Sete Cruzeiros da Calunga. Ela observou que grande parte da 

clientela vem em busca de trabalhos para o amor. Mãe Rita considera que a falta 

de homens não prejudica os trabalhos espirituais, “gostaria de ter um ogã para 

tocar atabaque, um “mão de faca” (sacerdote para os sacrifícios) e um pai pequeno 

para realização de cerimônias públicas”. Seus trabalhos são em rituais fechados. 

Não realiza muitas festas públicas. 
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Mãe Clotilde de Iansã também possui casa com distinção das demais. Ela 

dirige a casa com a ajuda de sua filha biológica Cássia de Oxum e de uma filha de 

santo, Nete de Oxum, que são as principais responsáveis pela organização e 

realização dos rituais. Ela também conta com outras adeptas que comparecem nos 

dias de atividades. A casa possui um ogã com as iniciações e feituras necessárias 

para as atribuições do cargo. Diversas pessoas frequentam a casa em dias de 

festa, o que deve-se ao grande número de clientes e pessoas que reconhecem o 

trabalho da sacerdotisa. O espaço é muito feminino e conta apenas com mulheres 

para incorporação. São elas que incorporam todas as entidades, masculinas e 

femininas, e mantêm o controle dos rituais e a administração da casa. Algumas 

pessoas frequentam regularmente a casa e ajudam nas festas. Seu calendário é 

rigoroso e parte das atividades é realizada de forma reservada, evitando 

exposições.  

A casa dirigida pelo sacerdote Roberto de Iemanjá, composta com número de 

homens e mulheres mais ou menos equilibrado, apresentou na divisão sexual do 

trabalho regras bastante rigorosas com lugares de sexo bem demarcados. As 

mulheres se dedicadas à cozinha e aos afazeres domésticos, e os homens aos 

afazeres religiosos. Durante os rituais públicos às mulheres competia o importante 

papel de manterem boa estética ritual, uma roda bonita, com belas roupas e saias 

engomadas. Os homens nos tambores e a prevalência de incorporações em 

homens garantiam a supremacia masculina no que diz respeito a poder do transe 

durante as cerimônias. Conforme se observou nas entrevistas realizadas com 

adeptos e adeptas da casa, os papéis de gênero são marcados pelo biológico, ou 

seja as atribuições e tarefas são distribuídas levando-se em consideração o sexo, 

o que significa o espaço privado para as mulheres e o público para os homens. 
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A casa de Pai Hilton de Ogum Dajulekan, assim como a de Mãe Wilma e a de 

Pai Marconi são de tradição ketu e pertencem ao mesmo tronco religioso. No 

entanto, suas manifestações estéticas são diferenciadas, o que parece relacionado 

ao entendimento pessoal de cada uma dessas lideranças, mas também com o 

sexo, a sexualidade e o lugar social ocupado por cada um. Na casa de Pai Hilton, o 

sacerdote é casado com Laura Jane, que ocupa o cargo de ekede. Sua filha de 

nome Tainá, também ocupa o cargo de ekede, de modo que os cargos são 

distribuídos no âmbito da própria estrutura familiar. Há uma divisão dos papéis bem 

sexualizada: as mulheres trabalham na cozinha, na limpeza, no atendimento ao 

sacerdote e aos orixás, e os homens nos tambores e na realização dos sacrifícios. 

Nas conversas com o sacerdote chefe da casa, também ficou clara a rigorosa 

ordem hierárquica nessa casa que determina o lugar de cada pessoa. As iniciadas 

mais novas, geralmente, se ocupavam de tarefas mais periféricas, como fazendo 

café, servindo água e café para as visitas. A casa busca preservar práticas dentro 

da tradição Ketu, porém em alguns dias realiza toques para caboclos e outras 

entidades da Umbanda, organizadas pelos adeptos e adeptas, porém não dirigidos 

pelo sacerdote chefe da casa. 

Na casa da sacerdotisa Wilma de Oyá, o lugar dos sexos é bem marcado. Em 

razão do grande número de mulheres a organização e a condução dos rituais 

públicos são realizadas pelas mulheres. Aos homens compete tocar tambores, 

cantar, realizar sacrifícios e desempenhar outras tarefas, como carregar peso, 

consideradas masculinas. A estética dos rituais é marcadamente feminina, pois 

além da liderança feminina, ekedes e diversas sacerdotisas participam ativamente 

das atividades. A casa, de tradição Ketu, realiza, no entanto, rituais de caboclos, 

exus e pretos velhos, na linha de Umbanda. 
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A casa do Sacerdote Marconi de Oxossi, único sacerdote a reconhecer e 

assumir a própria homossexualidade, possui características específicas na sua 

estética. Marcada pela grande presença de homens, também sempre teve muitas 

mulheres, especialmente ocupando o cargo de ekedes. Quando esta pesquisa foi 

iniciada em 2009, a casa contava com oito ekedes. A estética dos rituais é 

organizada mantendo-se as representações dos lugares de gênero: os homens nos 

atabaques, as ekedes cuidando das pessoas em transe, da comida e da 

organização. A casa é de nação ketu, mas faz regularmente rituais para a pomba 

gira do sacerdote, Dona Catarina, que é muito popular. Às vezes são realizados 

toques para caboclos e pretos velhos que, segundo o sacerdote, são organizados 

por seus filhos de santo.  

Essas anotações servem para observarmos a flexibilidade e variedade do 

campo pesquisado. O texto produzido a partir dos dados bibliográficos e de campo 

foi organizado em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo foram reunidos dados relativos à questão de gênero no 

âmbito das religiões afro-brasileiras que continham observações de gênero 

relacionadas ao trabalho iniciando pelos clássicos e tradicionais, Ruth Landes (1967) 

e Edison Carneiro (1978), incluindo a seguir os trabalhos de Patrícia Birman (1995) e 

Laura Segatto (1995), e a produção com abordagens mais atualizadas sobre gênero, 

que contempla dados específicos sobre gênero. 

No segundo capítulo são apresentados traz panorama das religiões afro-

brasileiras no campo pesquisado, acompanhando as transformações ocorridas no 

processo histórico da cidade. Nesse capítulo a ênfase recai sobre as mudanças 
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relativas aos cargos de liderança que, originalmente matrilineares, tornaram-se 

patrilineares ao longo do processo sucessório. 

No terceiro capítulo acham-se reunidos dados de análise dessas 

transformações em sua relação com a violência de gênero. Indícios como 

propriedade e sexualidade foram abordados como formadoras das tramas 

responsáveis pelas mudanças e que propiciaram as tensões no processo 

sucessório. 

No quarto capítulo são abordados e analisados alguns dos fundamentos das 

representações de gênero, que determinam o lugar de homens e de mulheres nos 

rituais e nas práticas cotidianas dos templos. As portas de passagem para o 

estabelecimento da exclusão das mulheres estão relacionadas a tradições e 

interdições seculares como maternidade, menstruação e propriedade. Esse quarto 

capítulo inclui a descrição da estrutura dos rituais, da divisão do trabalho e os 

interditos que possibilitaram a manifestação da violência de gênero nas religiões de 

matriz africana. 



CAPÍTULO I 

ABORDAGENS DE GÊNERO SOBRE AS RELIGIÕES 

AFRO-BRASILEIRAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As práticas denominadas afro-brasileiras englobam uma diversidade de 

formas religiosas. Apesar das linhas divisórias entre o Candomblé da Umbanda, na 

prática essas religiões interpenetram-se de maneira muito sutil, compondo o que 

Vagner Gonçalves da Silva (2005, p. 15) denomina “um quadro de semelhanças e 

divergências”. Nesse sentido, afirma Zuleica Dantas Pereira9 (2010): “as religiões 

africanas foram traduzidas no Brasil. São plurais, resultado de vários processos de 

tradução e devem ser estudadas observando-se as particularidades de cada 

terreiro”.  

Para Patrícia Birman (1995), o transe é o identificador, o sistema integrador 

do que ela chama de religiosidade afro-brasileira. Para ela, 

                                                           
9
  Essas observações foram feitas pela autora por ocasião da XIV Semana de Estudos de Religião, 

na Universidade Metodista de São Paulo, em 29 de setembro de 2010. 
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Desde os primeiros estudos sobre as religiões africanas no 
Brasil percebe-se um esforço por parte dos estudiosos no 
sentido de encontrar critérios nítidos que separassem entre 
si cultos que frequentemente se mostravam entrelaçados 
(BIRMAN, 1995, p. 14). 

Como forma de melhor expressão, neste trabalho será sempre utilizada, a 

designação “afro-brasileira”, considerando as observações feitas por Patrícia 

Birman (1995) relativamente à definição ou distinção entre Candomblé e Umbanda. 

Como o foco da investigação recai sobre as relações de gênero no contexto das 

práticas das religiões afro-brasileiras não foi considerado necessário deter-se em 

considerações sobre o designativo. Mesmo porque, conforme frisa Birman,  

...sempre foi difícil separar fronteiras, perceber com nitidez 
os limites do que seria o candomblé banto, em relação ao 
sudanês, ou, ainda, da macumba carioca em relação ao 
candomblé ketu, da Umbanda em relação á quimbanda, e 
assim por diante. Não que não haja distinções – todos a 
percebem –, mas o difícil sempre foi concebê-las integradas 
em totalidade coerentes e institucionalmente estabelecidas. 
(BIRMAN, 1995, p. 15) 

A religiosidade afro-brasileira constitui-se num tema bastante explorado em 

pesquisas antropológicas e sociológicas10. Embora muitas pesquisas tenham sido 

dedicadas a temas relativos à cultura e às religiões afro-brasileiras, as questões de 

gênero foram pouco comtempladas.  

As abordagens de gênero nas práticas religiosas afro-brasileiras têm como 

pioneiro o trabalho da antropóloga americana Ruth Landes (1967), em pesquisa 

realizada no final da década de 1930, nos terreiros de candomblé da cidade de 

Salvador, Bahia. Em “A Cidade das Mulheres” ela levantou questões que permitem 

                                                           
10

  Com relação ao tema, é importante que haja referências aos estudos sobre cultura e religiosidade 
afro-brasileira, inaugurados por Nina Rodrigues (1932), no início do século XX, e que são 
rediscutidos por Arthur Ramos (1935) e Edson Carneiro (1947), Roger Bastide (2006), Raul Lody 
(2006), Reginaldo Prandi (1996) Wagner Gonçalves da Silva (2009), entre outros. Também serão 
aportes para esse trabalho, diversos autores sob as mais diversas perspectivas sobre as religiões 
afro-brasileiras que se encontram na bibliografia. 
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pensar as relações de gênero. Tais questões foram retomadas por Patrícia Birman 

(1995), Laura Segato (1995) e Terezinha Bernardo (2005), entre outras que 

contribuíram com os estudos na perspectiva de gênero. 

1.1 As primeiras abordagens de gênero sobre as religiões 

afro-brasileiras (1930-1970) 

Com relação aos estudos com abordagens de gênero nas religiões afro-

brasileiras, embora não seja o foco do trabalho do antropólogo Edison Carneiro 

(1978) em “Os Candomblés da Bahia”, pesquisa realizada na década de 1930, ele 

descreveu detalhes sobre os rituais permitindo, assim, pensar as questões de 

gênero. Ele classificou os candomblés como “um ofício de mulher”, frisando a 

“preponderância da mulher na história dos candomblés” (CARNEIRO, 1978, p. 

105). 

Carneiro (1978, p. 105) destaca, ainda, que essa preponderância foi decisiva 

para a formação do mesmo, inclusive para a formação dos chamados candomblés 

de caboclo. Para ele, apesar de haver nomes masculinos registrados na história, “o 

nome das mulheres são mais importantes do que o dos homens no candomblé” 

(CARNEIRO, 1978, p. 105). 

Edison Carneiro (1978) considerou desleal a entrada masculina no candomblé, 

em razão de haverem rapidamente usurpado saberes femininos adquiridos ao longo 

de anos de preparo, no âmbito de tradições africanas. Para ele, a forma utilizada 

pelos homens para adentram à religião foi desmoralizadora. (CARNEIRO, 1978, p. 

106). As observações de Carneiro (1978) levam a pensar que naquele momento 

histórico adeptos e adeptas, habituados com a liderança feminina – características 
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dos candomblés baianos – sentiram-se incomodados com as transformações 

decorrentes do acesso. Mesmo porque tal acesso implica em questões complexas 

relativas à nação de pertencimento. Carneiro (1978) considerava “puros” somente os 

Candomblés Nagô e Jeje e, geralmente, esses homens pertenciam às nações 

angola e congo. Naquele momento, que pelo que se percebe, juntamente com os 

candomblés de caboclo, eram consideradas como inferiores. Ele frisa, 

Em contraste com essa força interior que emana 
naturalmente das mães nagôs e jejes, os pais de Angola, do 
Congo ou caboclos são quase todos improvisados, feitos por 
si mesmo, “aprendendo uma cantiga aqui e outra ali”, como 
dizem os chefes nagôs e jejes. Vários desses pais jamais 
sofreram o processo de feitura de santo. São Pais sem 
treino, espontâneos, distantes da orgânica tradição africana 
– os clandestinos do desprezo nagô (CARNEIRO, 1978, p. 
106). 

Percebe-se aí que havia outras questões formando a trama e resultando em 

crítica à presença dos homens, que já se apresentavam numericamente maior que 

o das mulheres. Essa presença masculina estava, também, relacionada com a 

sexualidade. Carneiro comenta: 

Embora numericamente superiores às mães, os pais não 
podem escapar ao fascínio que sobre eles exerce o tipo 
ideal da mãe e procuram assimilar-se esse tipo, tomando 
atitudes femininas, caindo no bate-boca típico das 
chamadas mulheres de saias (CARNEIRO, 1978, p. 106). 

Parece que a expressiva presença de homens homossexuais nas lideranças 

religiosas, naquele momento, em Salvador, causava incômodo. Ao comentar sobre 

a presença deles, Carneiro assim os descreve: 

São esses pais que mais têm concorrido para a 
desmoralização dos candomblés, entregando-se à prática 
do curandeirismo e da feitiçaria – por dinheiro... Entretanto 
conhece-se casos de pais que se enriqueceram nessas 
atividades, pais que não têm como no caso das mães nagôs 
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e jejes – a desculpa da sinceridade da crença na sua 
eficácia (CARNEIRO, 1978, p. 106). 

Nas observações de Carneiro (1978) percebe-se que as questões de gênero 

surgem permeadas por comportamentos de intriga e de disputas de poder, além do 

fator sexualidade. As religiões afro-brasileiras, organizadas pelas mãos das 

mulheres, por diversos fatores, sofreram transformações, que parecem ter sido 

causadas pela entrada de outras práticas, por transformações decorrentes das 

agregações e empréstimos que resultam em novos modelos religiosos e pelo 

ingresso do elemento masculino homossexual, que causou muito preconceito e 

fofoca. Essa é a característica das religiões afro-brasileiras formadas no processo 

da diáspora com diversas tradições e traduções, formando uma religião híbrida. 

Esse processo de hibridação, conforme Néstor Canclini (2006, p. XXII) “surge da 

criatividade individual e coletiva”, fatores ainda, não percebidos naquele momento 

histórico. 

Carneiro (1978) também menciona a violência que aparece no exercício da 

autoridade. Comenta que nos candomblés dirigidos por homens era comum aplicar 

corretivos violentos às mulheres. Registrou que, 

Apesar de não ser um conjunto de regras morais, mas 
somente espiritual, o candomblé, confere ao seu chefe, o 
direito de proibir a filha, em determinadas ocasiões, de sair, 
de amar, de conseguir um emprego, de morar em certos 
lugares, de se submeter a esta ou àquela operação, dando-
lhe concomitantemente o direito de compeli-la, se 
necessário, a obedecer, por meio de multas, obrigações 
suplementares ou castigos corporais (CARNEIRO, 1978, p. 
109). 

Seguindo a mesma linha de raciocínio das abordagens e, ampliando a 

visibilidade sobre o papel das mulheres no surgimento das religiões afro-

brasileiras, na cidade de Salvador-BA, tem-se o trabalho de pesquisa realizado 
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pela antropóloga americana Ruth Landes (1967). “A Cidade das Mulheres” é uma 

obra que permanece atual, merecendo ser retomada sempre, principalmente 

quando se trata de pensar as complexas relações de gênero nas religiões afro-

brasileiras que se dão na trama social marcada pelos segredos dos fundamentos 

religiosos. 

Prefaciando a edição mais recente do livro de Ruth Landes (2002), Mariza 

Corrêa considera como “importante a pesquisa de Landes na construção de um 

campo antropológico de estudos sobre as relações raciais no Brasil”. Conforme 

Corrêa, essa obra contém interessantes anotações para o debate sobre diversas 

questões, especialmente as de gênero. Observa ainda que mesmo criticada na 

época, Landes (2002) “descreveu as lutas em torno dos significados e dos papéis 

sociais”, dentro da estrutura das religiões afro-brasileiras e apontou para o que, no 

futuro, viria a ser causa de transformações relativas às lideranças. Mariza enfatiza 

que Landes (2002) referiu-se à fratura existente entre os cultos nagôs, liderados 

por mulheres e os cultos caboclos liderados por homossexuais. 

Peter Fry (2002) também destacou a importância da obra de Landes (2002) 

como privilegiadora das questões de gênero e de liderança, mas ressentiu-se da 

ausência de referências à “tradição africana”. Porém, ele mesmo observou que tal 

questão mostrou-se irrelevante para Landes (2002) que entendia ser a tradição 

iorubana patriarcal e as religiões afro-brasileiras haverem adotado uma estrutura 

matriarcal. Ou seja, segundo essa ótica, teria havido uma ruptura, um rompimento 

de fronteiras, por ocasião do estabelecimento dessas religiões na diáspora africana 

no Brasil. 
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Essa questão, retomada, mais recentemente, por Terezinha Bernardo (2005), 

ganhou novas luzes: o processo de transformação das lideranças de patriarcais 

para matriarcais teria decorrido de fatores sociais próprios das condições de 

mudança da África para o Brasil e do sistema de trabalho estabelecido.  

Ruth Landes (1967) descreveu detalhadamente suas relações com as casas 

religiosas baianas e pessoas do candomblé. Seu olhar deteve-se sobre o papel 

exercido pelas mulheres, como líderes religiosas dos candomblés, e sua influência 

na sociedade local. Informou que seu contato com os sacerdotes masculinos foi 

marcado pela exploração econômica, fato não observado nas casas de lideranças 

por mulheres. Esse fato fez toda a diferença: a autora foi levada a entender que a 

vida daquelas mulheres fora marcada por uma prática religiosa que lhes trouxera 

um modo de vida social e religioso peculiar e transformador. As anotações de 

Landes (1967) em “Matriarcado Cultural e Homossexualidade Masculina”, traz 

registros de suas impressões sobre o campo, e são de grande importância para a 

compreensão de características que se apresentam, ainda hoje, no campo 

religioso afro-brasileiro. 

Apesar de Landes (1967) haver enfatizado a importância e a distinção do 

sacerdócio feminino, ela tece comentários sobre a homossexualidade como um 

elemento marcante nas práticas religiosas afro-brasileiras. Landes (1967), assim 

como Edison Carneiro (1978), observou que o culto caboclo favorecia a presença 

de homossexuais e que essa presença no candomblé nagô era uma espécie de 

anormalidade: 

O relaxamento dos rigorosos tabus nos cultos não nagôs e, em 
especial, o fato de que as barreiras tenham caído para os homens, 
não derrubaram, porém o principio fundamental de que somente a 
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feminilidade pode servir aos deuses. Todos os homens 
considerados normais na Bahia continuavam, pois, excluídos. 
(LANDES, 1967, p. 291) 

Ainda com relação à questão da sexualidade, Ruth Landes (1967), assim 

como Edison Carneiro (1978), não pouparam os homossexuais afirmando que eles 

aspiravam ao papel de “mãe”, frisando que isso não os tornava solidários com o 

grupo. Para Carneiro (1978, p. 327), os homossexuais refletiam a masculinidade 

da cultura patriarcal em que viviam. Essa observação será retomada mais adiante, 

mas cabe já enunciar que numa casa de direção masculina homossexual, à mulher 

ainda fica reservado o trabalho doméstico.  

Os terreiros dirigidos por homossexuais masculinos distinguem-se das casas 

dirigidas por homens, ou por mulheres, fato que, conforme Patrícia Birman (1991, 

p. 45), deve ser levado em consideração nas pesquisas, pois os papéis exercidos 

diferem quando permite-se a existência de outro lugar sexual, além daquele que é 

próprio do homem ou da mulher: o de homossexual. Nesta pesquisa as 

observações realizadas no trabalho de campo evidenciaram haver um equivoco, 

quando se atribui aos homossexuais uma condição feminina, em especial, quando 

se trata da divisão sexual do trabalho.  

Ainda é importante anotar que, conforme Landes, (1967), apesar de no 

passado o culto nagô ter contato com a presença de homens praticantes da 

adivinhação e da feitiçaria, chamados babalaôs, eles não eram chefes de culto. A 

autora observa em seu estudo que, no momento em que realizava a pesquisa, os 

antigos babalaôs se encontravam velhos e sem adeptos. Outra anotação 

importante é que os antigos homens tinham sempre como auxiliar uma mulher que 

o sucedia, no caso da sua morte, que para a autora foi como se criou a linhagem 
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feminina. Essa linhagem também mostra que há tensões, mesmo entre as 

mulheres, fazendo com que surjam novas casas e variações nos cultos. Nessas 

variações, constata Landes, surge o candomblé de caboclo, viés que para ela, “é a 

porta de entrada para a derrota das mulheres nas lideranças, provocada por elas 

mesmas, dando acesso aos homens à religião”. (LANDES, 1967, p. 290)  

Landes deixa frases que parecem soltas dentro do texto, mas que permitem 

perceber que ela teve intuições muito pertinentes sobre o futuro das práticas 

religiosas afro-brasileiras ao preconizar que os homens “... algum dia poderão 

assumir os importantes cargos que agora estão nas mãos das mulheres”. 

(LANDES, 1967, p. 293)  

É perceptível em eventos religiosos e, especialmente, nos dados obtidos 

nesta pesquisa de campo, como se verá adiante, que a presença masculina já 

supera a feminina nos cargos de liderança. Apesar disso, na condição de fiéis, as 

mulheres ainda são maioria. Esse dado é observado não só no campo pesquisado, 

mas também em dados disponibilizados pelo mapeamento de terreiros realizado 

em outras cidades.11  

Apesar de tais informações ainda não estarem oficialmente disponibilizadas, 

foi possível obter nos eventos realizados pela Rede de Religiões Afro-brasileiras, 

dados que reforçam suas observações12 e comentários relativos ao aumento de 

                                                           
11

  Encontra disponível na Internet dados sobre mapeamento de terreiros realizados em algumas 
cidades. O projeto encontra-se em desenvolvimento pela SEPPIR. Com exceção de Salvador, 
Bahia, onde ainda apresenta maioria feminina nas lideranças, apesar do grande número de 
sacerdotes, os outros lugares como João Pessoa, PB, por exemplo, mostra que o número de 
homens superou o de mulheres. www.mapeamentodosterreirosjp.com.br 

12
  As pesquisas se realizaram, também, em eventos na cidade de São Luís-MA, (Mulheres de Axé, 

2008) João Pessoa, PB (Mulheres de Axé, 2011) e Porto Velho, RO (Políticas Públicas para o 
povo de terreiro, 2011). 
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homens nas lideranças e a reclamação de mulheres que sentem excluídas, 

exploradas e violentadas no interior de estruturas machistas, embora muitas vezes 

os seus discursos estejam carregados de representações de gênero, segundo as 

quais a mulher é mãe, a cuidadora, a reprodutora, dotada por isso de poder, 

conforme observado na fala de Mãe Beata de Iemanjá nos discursos durante o 

evento Mulheres de Axé13.  

A questão da violência também foi abordada por Landes (1967) que 

descreveu o seu exercício como diferenciado entre homens e mulheres. 

A mãe sabe empregar a feitiçaria e tem o chicote ou bastão 
sagrado no quarto dos altares; mas não usa nenhum desses 
instrumentos pois basta uma simples ordem sua. Ao recorrer 
à violência o pai admite que, embora tenha conseguido o 
cargo de mãe não conseguiu penetrar no seu caráter. Como 
os seus propósitos são diferentes, o pai altera a natureza do 
cargo. (LANDES, 1967, p. 294) 

Outra questão importante, observada por Landes (1967), diz respeito à 

organização matriarcal. Esse tema também é tratado por Mundicarmo Ferretti, 

(2007), que realizou observações mais recentes no campo religioso, na cidade de 

São Luís do Maranhão. Ela nota a complexidade das questões de gênero também 

no tambor de Mina no Maranhão: 

Voltando à questão da existência, ou não, de um 
matriarcado em terreiros do Maranhão, nos posicionamos 
entre os que acreditam que o matriarcado foi maior no 
passado, mas ainda persiste nas casas mais antigas, 
abertas por africanas ou delas derivadas (Minas, de Nagô e 
Terreiro do Justino) e em outras que as tomam como 
modelo. Pode ter diminuído com a preparação de homens 
em terreiros de mulheres, como o da Turquia, para receber 
entidades espirituais e com a abertura de terreiros 
(geralmente de caboclos) por eles. Mas, pelo menos nos 
terreiros de Mina da capital, o matriarcado tende a se 

                                                           
13

  Essas observações foram feitas durante o evento Mulheres de Axé, realizado na cidade de São 
Luís-MA, em janeiro de 2008. 
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instalar nesses últimos após o falecimento de seus 
fundadores, uma vez que geralmente escolhiam mulheres 
para as funções de guia e de contraguia, de nível 
hierárquico imediatamente abaixo deles, e, em ultima 
análise, para sucedê-los. Mas, ao esboçarmos essa 
conclusão, não estamos negando a existência no passado 
de pais de santo na Mina maranhense e nem nos 
posicionando contra a existência de pais e filhos de santo do 
sexo masculino no Tambor de Mina. É possível que os 
terreiros que têm mãe-pequena e pai-pequeno, como o Ilê 
Ashé Ogum Sogbô, se multipliquem e que neles os pais de 
santo fundadores sejam sucedidos por homens (pai-
pequeno), fortalecendo o seu poder no Tambor de Mina. 
(FERRETI, 2007, p. 05-06).  

Com relação à entrada de homens nas religiões afro-brasileiras, observa-se 

que no candomblé de caboclo, conforme registram Ruth Landes (1967) e Edison 

Carneiro (1978), eles foram introduzidos por duas mulheres Silvana e Naninha (p. 

105), e foram elas que abriram a porta de passagem para o ingresso masculino no 

candomblé, o que confirma a ambiguidade sugerida por Landes ao dizer que as 

próprias mulheres foram as facilitadoras desse processo, pois iniciavam homens 

(LANDES, 1967).  

Ainda segundo Landes (1967), nas tradicionais casas nagôs não eram 

realizadas iniciações de homens. Porém, no espaço de práticas por ela 

denominadas de candomblé de caboclo14 foi iniciada a “prática de iniciação de 

homens” e essa foi, no entender dela, a via pela qual os homens adentraram às 

religiões afro-brasileiras. Para Landes (1967, p. 290) “os cultos caboclos relaxaram 

grandemente as restrições que cercam as mães” Outro fato relatado pela autora é 

o seguinte: 

                                                           
14

  Essa questão também é controversa, pois por candomblé de caboclo, parece, foi designação para 
tudo que não era nagô. Inclusive, em conversa com a Makota Valdina (sacerdotisa que vive em 
Salvador), ela criticou as posições de Landes observando que ela chamou de candomblé de 
caboclo à nação Angola.  
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O relaxamento dos rigorosos tabus nos cultos não-nagôs e, 
em especial, o fato de que as barreiras tenham caído para 
os homens não derrubaram, porém, o principio fundamental 
de que somente a feminilidade pode servir aos deuses. 
Todos os homens considerados normais na Bahia 
continuavam, pois, excluídos. Somente um grupo preenchia 
os requisitos. O fato de que constituísse um grupo sujeito à 
mais rigorosa condenação social não pesou contra esse 
principio básico. Quando se “faziam” filhos, vinham eles de 
entre os homossexuais, que, a despeito do seu status, eram 
os únicos femininos (LANDES, 1967, p. 291). 

Assim, as observações feitas por Landes (1967) e Carneiro (1978) foram 

importantes e nortearam os questionamentos para o trabalho de campo desta 

pesquisa, pois os pontos por eles analisados, como o aumento de sacerdotes do 

sexo masculino que agregaram questões quanto à sexualidade, apresentaram-se 

de forma latente no campo, tanto no passado como no presente. Além das 

questões formuladas para apreender a violência de gênero, foco central desta 

pesquisa, perguntou-se, também, sobre a questão da sexualidade aos 

colaboradores que demonstraram, de acordo com o seu lugar no mundo, suas 

opções sexuais e culturais e as divergências que ainda existem sobre o assunto 

que perpassam as relações de poder dentro da estrutura religiosa. 

1.2 Gênero e Religiões afro-brasileiras na década de 1990 

No ano de 1990 ocorreu um segundo momento de intensificação do interesse 

dos pesquisadores pelas religiões afro-brasileiras15. Surgiram muitas pesquisas 

enfocando características importantes dessas práticas dando-lhes visibilidade e 

legitimando-as. 

                                                           
15

  Entende-se que esse período é muito fértil em produções sobre as religiões afro-brasileiras. 
Ocorre uma releitura de textos clássicos como Nina Rodrigues que publicou em 1932, Edison 
Carneiro em 1947 e Ruth Landes que publicou na década de 1940, em inglês, e teve seu texto 
traduzido para o português, em 1967. É importante observar, também, que nesse período surgem 
diversos textos enfocando as práticas afro-brasileiras. 
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Com relação à abordagem de gênero, duas obras são referências nesse 

período: Laura Segato (1995) e Patrícia Birman (1995). Nesse momento, com o 

foco mais apurado graças às observações feitas por Ruth Landes (1967) sobre 

gênero e sexualidade, os estudos avançaram. Torna-se interessante observar que 

as pesquisas de maior visibilidade, até então se centradas nas casas baianas, 

passaram a incluir casas do Recife e do Rio de Janeiro. 

A antropóloga Laura Segato (1995) contribuiu de maneira muito significativa 

para os estudos da cultura e sua influência na religiosidade, além de proporcionar 

uma ampla visão sobre a sexualidade. A pesquisa da autora realizada nas casas 

religiosas denominadas Xangô do Recife, no estado de Pernambuco, enfatiza a 

importância dos estudos sobre “saberes amiúde tidos como ilegítimos, marginais e 

menos merecedores de prestígio”. (SEGATO, 1995, p. 15)  

Laura Segato (1995) dedicou-se a analisar o pensamento arquetipal do Xangô 

do Recife, observando a construção religiosa e a vida dos seus membros. Aponta 

algumas questões sobre o sincretismo e apresenta a organização do panteão nagô 

do Recife, descrevendo sua hierarquia e particularidades quanto à sexualidade e 

estabelecimento das relações de gênero. Ao analisar os papéis masculinos e 

femininos ela afirma que, 

A família mítica dos orixás combina elementos típicos da 
família patriarcal característica da classe dominante 
Brasileira com noções claramente não-patriarcais. 
(SEGATO, 1995, p. 428) 

Segato (1995) faz, ainda, importantes observações sobre as relações de 

gênero, ao analisar família, sexo e gênero no Xangô do Recife. Sua análise recai 

sobre santos (orixás) que podem ser masculinos ou femininos e associarem-se a 
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homens e mulheres – podendo um homem ter um santo feminino ou uma mulher 

ter um santo masculino – e as relações que podem ser estabelecidas nesse 

intercâmbio das pessoas e seus orixás. Acentua a importância do parentesco de 

santo, em detrimento dos parentescos de sangue, o que pode fazer com que as 

pessoas se submetam a relações muito violentas, pois são convidadas a atribuírem 

à família de santo, importância superior à de suas famílias de origem. Por outro 

lado, mostra também a existência, nas práticas religiosas, de válvulas de escape 

para complexas situações de gênero, como as estabelecidas no relacionamento 

homem/mulher em contexto doméstico. Ela aborda que, 

Em muitos casos, a autoridade do santo chega a atuar como 
uma proteção para ela frente ao marido, e não são raros os 
casos em que o santo de uma mulher em possessão 
ameaça gravemente ou dá conselhos imperativos ao 
cônjuge, dando lugar a situações que seriam impensáveis 
no contexto fortemente patriarcal da sociedade nordestina 
como um todo (SEGATO, 1995, p. 435). 

A personalidade dos membros religiosos, sua relação com seu orixá e os 

relacionamentos sexuais, também foram observadas por Laura Segato (1995, p. 

423): “... vim a saber sobre a prática tradicional e muito generalizada de amor 

sáfico entre a grande maioria das filhas de santo das casas que trabalhei” (p. 423) 

e, após, esclarece: 

A homossexualidade constitui uma tradição, um costume 
transmitido de geração a geração e, de acordo com as 
minhas observações, as mães não as escondem dos seus 
filhos, e até seus parceiros masculinos são cientes dela. A 
sua negação, por parte de alguns pais ou mães-de-santo 
interessados em adquirir boa reputação frente aos leigos 
que se aproximam do culto, deve-se a que eles sabem da 
contradição existente entre este aspecto da tradição do 
xangô e o sistema de valores dominantes na sociedade 
brasileira. (SEGATO, 1995, p. 423) 
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Assim, a autora nos mostra que no xangô do Recife, no campo por ela 

pesquisado, as sexualidades são muito flexíveis, ou seja, não são homogêneas. 

Esse enfoque, conforme observou-se na literatura é preocupação constante nas 

pesquisas sobre práticas religiosas afro-brasileiras e já mereceu estudos 

diversos16. Essa foi umas das questões que também se apresentou de maneira 

marcante nesta pesquisa. Apesar do cuidado para falar da sexualidade, os 

entrevistados e entrevistadas observaram que a opção sexual é causadora de 

distinções e que, apesar da flexibilidade aparente, há uma complexa trama por 

detrás, envolvendo preconceitos e intrigas que tem a sexualidade como principal 

causadora de muitas tensões. Porém, nas observações de campo, percebeu-se 

que em uma casa dirigida por um sacerdote do sexo masculino as representações 

de gênero podem estabelecer-se de maneira mais reforçada, independentemente 

da opção sexual do líder. 

Outra referência importante para os estudos de gênero nas religiões afro-

brasileiras é Patrícia Birman (1995) em seu livro “Fazer Estilo Criando Gêneros”, 

que aborda a possessão e diferenças de gênero em terreiros de Umbanda e 

Candomblé no Rio de Janeiro. Ela apresenta importantes focos de análise sobre as 

relações de gênero nesses espaços. Numa releitura das observações feitas por 

Ruth Landes (1967) e Edison Carneiro (1978), Birman (1995) observa que, “o lugar 

do homem e da mulher no culto é afetado pelo gênero” (BIRMAN, 1995, p. 51). 

Para ela, terreiros dirigidos por homens são mais abertos, mais públicos, enquanto 

os dirigidos por mulheres parecem ser mais fechados, apresentando um 

                                                           
16

  Essa questão da sexualidade nas religiões afro-brasileiras foi abordagem de diversas pesquisas. 
Tanto Ruth Landes (1967) quanto Edison Carneiro (1978) como Peter Fry (1982), detiveram-se 
sobre o assunto.  
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isolamento e exigindo mais fidelidade dos membros, ou seja, parecem mais 

rígidos.  

Nesse sentido, algumas informações foram trazidas para este campo de 

pesquisa. Conforme os entrevistados e entrevistadas pertencentes aos terreiros 

dirigidos por mulheres, estas seriam muito mais organizadas, perfeccionistas e 

dedicadas. Conforme a ekede Raquel, pertencente à casa da sacerdotisa Wilma de 

Oyá, 

“A mulher quando ela é sacerdotisa chefe, ela domina tudo. 
Ela controla, é organizada. Vejo que casas dirigidas por 
homens eles mandam fazer e não fiscalizam. A mulher 
sempre sabe tudo que está acontecendo. Claro, quando a 
mulher é dedicada. Nas casas dirigidas por homens, uns 
escoram nos outros e fica tudo desorganizado”. 

Essa resposta também veio de homens. Mesmo em alguns casos, informando 

frequentar terreiro dirigido por um sacerdote homem, eles afirmam considerar as 

mulheres mais criteriosas e dedicadas, embora não gostem de expor-se muito ao 

público. As qualidades indicadas fazem parte das representações do feminino e 

tornam mais aptas para o exercício do sacerdócio. Acrescenta-se a isso o fato de 

exercerem, de forma mais apta, a maternagem. Mas, também percebeu-se nas 

respostas masculinas que, apesar de reconhecerem a inclinação maternal das 

mulheres, as acusam de falar demais. O sacerdote Marconi de Odé assim 

observou: “Nas comunidades dirigidas por homens existe mais cumplicidade, 

menos fofoca” 

Também percebeu-se nas observações de campo que as mulheres 

sacerdotisas gostam de ter terreiros com menor número de frequentadores, 

calendário de festas, atendimentos de cura, jogo de búzios e cartas, e evitam 
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grandes festas com muita bebida e grande público. No entanto, alguns homens 

entrevistados entendem que essa atitude decorre da tendência feminina de 

preservar-se do público por medo de exporem-se, ou seja, eles consideram as 

mulheres frágeis. Dedé de Oxossi assim se expressou: 

“Na forma de tratar as pessoas, as mulheres são mais 
delicadas. Mulher tem um jeito de chamar a atenção. Não 
chama na frente de todo mundo, chama num canto e 
explica. Homem chama na frente de todo mundo. Agora as 
mulheres elas não gostam de abrir casa, tocar terreiro 
grande, acho que é por medo da sociedade”. 

Ainda reforçando o observado por Birman (1995), pode-se acrescentar que 

percebeu-se no campo esse isolamento de terreiros dirigidos por mulheres, que 

proporciona maior privacidade às casas das mesmas. Isso levou a pensar em 

autoproteção e um jeito diferenciado, mais discreto de exercer o sacerdócio. 

Também pensou-se se isso era uma característica das mulheres ou se era a forma 

que encontraram de sobreviverem, uma vez que dando acesso aos homens, e a 

partir do estabelecimento das relações de gênero, poderiam perder espaço dentro 

da sua própria casa. 

Nas entrevistas realizadas muitas mulheres disseram que preferiam manter 

suas casas mais fechadas, com um pequeno menor de membros para evitar 

problemas de fofocas e bebedeiras. Nas entrevistas, as mulheres criticaram os 

terreiros em que se agrupam muitos homens, nos quais a bebida acaba 

provocando situações desagradáveis. A manifestação dessa preocupação foi 

constante nas mulheres que, geralmente, além da opção de locais mais discretos, 

evitam o uso exagerado da bebida alcoólica. Para a Yalorixá Wilma de Oyá: 

“Outra coisa que pra mim é problema é a bebida. Por mim 
em casa de santo só se serviria refrigerante. Se não fosse a 
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bebida nós seríamos mais respeitados, não perderíamos o 
espaço que estamos perdendo. Daqui a cinquenta anos não 
vai existir mais candomblé. Cada dia mais, outros 
segmentos estão se destacando politicamente, como os 
evangélicos, e nós estamos perdendo”. 

Outra questão importante foi apontada por Birman (1995), no capítulo em que 

analisa “Homossexualismo Nativo e Papéis Femininos”, oportunidade em que ela 

retoma o trabalho de Ruth Landes (1967), e aborda a diferença na participação de 

homens, mulheres e homossexuais no candomblé. Para ela, a hipótese de Landes 

(1967) encontra fundamento na origem do Candomblé como um sistema matriarcal 

que acaba aceitando os homossexuais abrindo, assim, a participação masculina.  

Para Patrícia Birman (1995), as manifestações no candomblé tornam 

adequados os papéis sexuais, concluindo que a linguagem e o meio religioso 

favorecem os homossexuais e está vinculada à possessão, dando uma dimensão 

de flexibilidade da sexualidade. Ao abordar a questão da sexualidade em 

“Constituição dos Gêneros”, ela observa que no Candomblé a possessão é 

fundamental para a sexualidade, pois possibilita a definição de gênero, pois que 

“de forma discreta, facilmente despercebida é possível verificar que estão 

desprovidos de uma masculinidade plena aqueles indivíduos que praticam a 

possessão” (BIRMAN, 1995, p. 81). Para ela, há no espaço religioso um trabalho 

de socialização dos adeptos, que independe de suas escolhas sexuais. Por meio 

do trabalho religioso, os homossexuais assumem responsabilidades dentro da 

estrutura religiosa como pessoas, o que também foi amplamente frisado por Ruth 

Landes (1967) que registrou a possibilidade de abandono da condição 

marginalizada de homossexual: ao sair das ruas e proteger-se nos terreiros de 

candomblé baianos os homossexuais encontravam nas atividades religiosas um 
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reconhecimento capaz de anular a condição marginalizada vivida fora desse 

espaço.  

Para Patrícia Birman, (1995) outra questão é que incorporar, entrar em 

transe, é uma atribuição feminina e os indivíduos que não passam por esse 

processo, como os ogãs, passam a ser vistos como masculinos ou detentores de 

uma masculinidade plena. Ela considera a possessão fundamental para a 

sexualidade por possibilitar a definição de gênero no interior dessas casas 

religiosas. 

Assim, tanto para Birman (1995) como para Landes (1967), os homens que 

entram em transe, possuem certa feminilidade. Contudo, ao tratar das 

ambiguidades de gênero, Birman, (1995, p. 95) destaca que “o feminino refere-se, 

portanto, a um plano semântico que abarca uma gama relativamente extensa de 

possibilidades em termos de identidades de gênero”. Esse sentido permite pensar 

na diversidade possível tanto do feminino quanto do masculino. 

Segundo Birman (1995), tanto Ruth Landes (1967) quanto Edison Carneiro 

(1978), mostram o ingresso de “homens” no exercício de cargos femininos, o que 

ambos entendem como uma desestrutura da hierarquia religiosa, por possuírem o 

entendimento de que a função sacerdotal, nas religiões afro-brasileiras, era uma 

função feminina. Birman (1995) destaca que Edison Carneiro (1978) apresentou 

uma informação importante relativa à função dos homens no candomblé que era o 

de trazer bens materiais e simbólicos como dinheiro e prestígio para as 

comunidades. Cabe aqui uma observação realizada no trabalho de campo dessa 

pesquisa: a inversão dessa função. Nas casas dirigidas por homens ou por 
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homossexuais, são as mulheres que, normalmente, se tornam responsáveis pela 

manutenção dos templos, pois são elas as fiéis que frequentam a religião em razão 

de problemas doméstico-familiares ou de ordem pessoal. Assim, além de adeptas 

são clientes em potencial. 

No capítulo cujo título é “A Casa dos Homens”, Birman (1995) trata de uma 

questão importante: a constituição das casas de santo a partir da sua organização 

com liderança masculina. A presença dos dois sexos torna-se importante para o 

bom funcionamento não havendo casa de candomblé com presença exclusiva de 

homens, assim como em casa dirigida por mulher é fundamental a presença dos 

ogãs, que podem, no entanto, ser emprestados de outras casas, convidados ou 

mesmo contratados.  

Convidar ogãs para tocar e pagar pelo trabalho é um procedimento usual. 

Isso significa que os trabalhos do terreiro podem todos ser realizados por mulheres 

ocorrendo, apenas em festas e rituais específicos, a necessidade de um ogã, 

comumente para o corte de animas e o toque do tambor, o que de qualquer forma 

reforça as naturalizações de gênero, ficando reservado aos homens os trabalhos 

considerados pesados. E mais uma vez reforçando as objetivações, a autora 

afirma que a constituição de um terreiro depende da presença das mulheres e 

observa que “a ausência das mulheres retira de uma casa a sua respeitabilidade 

moral e, nesse caso, não serão os homens que poderão fornecê-la” (BIRMAN, 

1995, p. 175). Entende-se com isso, que para Birman (1995), a respeitabilidade é 

proporcionada pela presença feminina, relacionada à domesticidade e moralidade. 

Birman, frisa anda que:  
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Não é a presença de qualquer mulher, em qualquer papel, 
que dá aos homens condições de se estabelecerem como 
pais-de-santo. Exige-se, é claro, mulheres que se 
comprometam com o trabalho no interior da casa, com a 
organização do núcleo doméstico. Mulheres, portanto, 
marcadas por esse ethos que descrevemos, da obrigação e 
do trabalho, nessa divisão sexual de papéis, em que a elas 
vai caber o que corresponder ao núcleo mais intimamente 
associado ao doméstico (BIRMAN, 1995, p. 179).  

Patrícia Birman (1995), assim como Laura Segato (1995), faz algumas 

observações sobre as diferentes formas de ser mulher. Como exemplo, cita que as 

diferentes formas de configuração do feminino e a presença no espaço religioso de 

mulheres, não afeitas aos serviços domésticos, implicam também em divisão 

sexual do trabalho. Há mulheres mais afeitas a trabalhos domésticos que outras e 

essa divisão também promove distinções no interior das comunidades. Nessa 

dinâmica permeada por fatores de pertença às classes sociais, a mulher que não 

aprecia as funções domésticas, ou que pode pagar por elas, deixará de executá-

las.  

Ao apresentar considerações sobre a complexidade e a diversidade, no 

capítulo “Figuras do Feminino” Birman (1995) define como objeto de estudo em 

seu trabalho de campo a Pombagira e apresenta questões importantes sobre o 

estabelecimento da hierarquia religiosa com base no feminino. Porém, esse 

feminino pode ser marcado pela incorporação do feminino no corpo masculino e 

frisa que sem a presença do feminino não se estabelece um terreiro, mas que a 

presença masculina complementa e fortalece.  

Birman (1995) não se refere de forma direta à existência de violência de 

gênero. Porém, em diversos trechos de sua obra observa que às mulheres, 

geralmente, cabem papéis domésticos e que, nas casas cujas lideranças são 
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masculinas ou homossexuais, a mulher é inserida no contexto como útil no espaço 

doméstico, e passível de restrições nas atividades públicas. Para ela o espaço do 

terreiro é fundamental para definição de um novo jeito do feminino, uma 

ambiguidade que ultrapassa o sexo biológico, mas, no entanto, ao que parece, 

continua marcada pelas diferenças socialmente impostas, permitindo pensar numa 

violência simbólica exercida e consentida.  

Citando Edison Carneiro, Birman (1995) reitera as anotações feitas por ele 

quanto ao papel exercido pelos homens enquanto ogãs e protetores no espaço 

sagrado, assim como no exercício de defensores e divulgadores no espaço 

público. Isso também é importante para a compreensão das relações de gênero na 

prática religiosa afro-brasileira.  

Nas observações realizadas durante a coleta de dados desta pesquisa 

percebeu-se que também para as mulheres dirigentes de templos, que contam com 

poucos homens no grupo, a organização é marcada pela naturalização dos papéis 

sociais e reforçada pelas tradições, que não podem ser questionadas por estarem 

ancoradas em fundamentos religiosos. Permanece o entendimento de que nos 

tambores o lugar é para homens e o serviço mais pesado também é atribuição sua, 

enquanto para as mulheres a menstruação ainda é considerada um interdito para o 

sagrado. Pode-se observar diferença nos discurso: Pai Hilton de Ogum, do Templo 

Ilê Axé de Ogum Dajulekan diz que “são funções masculinas pela tradição”, e Mãe 

Rita da Oxum diz que “a necessidade de homens se dá pela falta de força física 

das mulheres para algumas tarefas”. 
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Nas casas pesquisadas observou-se a preocupação de possuir ogãs, pois a 

função dos mesmos vai muito além da obrigação de oferecer segurança e 

proteção. Eles são indispensáveis aos rituais, especialmente os públicos que 

demandam o toque dos atabaques, função desempenhada por homens. Na fala 

das sacerdotisas em casas nas quais não há ogãs, idenrificou-se a necessidade de 

haver homens para o toque dos tambores e para auxiliar nos sacrifícios, funções 

consideradas masculinas. 

Encontrou-se na pesquisa de campo, terreiros estabelecidos com maioria 

absoluta de mulheres e com a presença cotidiana de um ou dois homens apenas17. 

Porém, nos dias de festa com rituais abertos ao público – toques festivos ou 

sessão para atendimento de pessoas –, homens de outros terreiros ajudam 

tocando atabaques ou exercendo outras funções, igualmente consideradas 

masculinas, como a de prestar segurança da casa nos dias de festa. Ainda hoje, 

como no passado, é comum a ocorrência de ataques contra esses espaços 

religiosos. Por esta razão, quando os portões permanecem abertos, é preciso que 

alguém fique responsável pela tarefa de evitar a entrada de alguém que possa 

atrapalhar o ritual. 

As considerações realizadas por Patrícia Birman (1995) conduziram o passo-

a-passo desta pesquisa. Elas foram fundamentais, pois as questões por ela 

elaboradas foram observadas também durante a realização deste trabalho de 

campo. Além do mais, tais considerações permitem alargar o olhar sobre o 

violência de gênero, que será abordada adiante. Esse campo de investigação 

                                                           
17

  Pesquisou-se em oito casas de formação distintas. Duas delas possuíam praticamente apenas 
mulheres exercendo as atividades religiosas e a presença masculina na função de ogã, restringia-
se aos dias de rituais públicos. A casa da sacerdotisa Clôtilde de Yansã e de Rita da Oxum, 
possuíam essas características. Os dados sobre as casas encontram-se nos anexos.  
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marcado por tensões de gênero relacionadas com o aumento da presença 

masculina, com a complexidade causada pela sexualidade e pelo lugar dos sexos 

na divisão das tarefas, bem como por tabus que são responsáveis pela exclusão 

das mulheres. 

1.3 Gênero nas religiões afro-brasileiras: abordagens 

contemporâneas 

As abordagens mais recentes sobre as religiões afro-brasileiras, além de 

propiciarem elementos para releituras da produção disponibilizada, apresentam a 

diversidade e complexidade para o entendimento das práticas religiosas de matriz 

africana e, ao mesmo tempo, as suas múltiplas possibilidades para leituras de 

gênero. 

Dentre os estudos mais recentes que adotam tal perspectiva, ou seja, que 

priorizam a questão de gênero, e que avançam e ampliam a visibilidade sobre as 

práticas religiosas afro-brasileiras, tem-se o importante trabalho de Terezinha 

Bernardo, “Negras Mulheres e Mães” (2003). Fazendo uso das lembranças de Olga 

do Alaketu (Ialorixá da Bahia), Bernardo faz um estudo sobre a mulher no 

candomblé e na Umbanda. Parte das observações de Ruth Landes (1967) sobre o 

importante trabalho das mulheres nessa estrutura religiosa e como isso se reflete 

na história da mulher negra em Salvador-BA, a partir da religiosidade afro-brasileira 

em uma classe de mulheres. A autora frisa a importância do trabalho, 

considerando-o fundamental por falar “sobre a mulher negra na religião” e por 

“destacar as relações de gênero”. 
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Em o “Candomblé e o Poder Feminino”, Terezinha Bernardo (2005) aborda o 

poder feminino e o processo transformador da diáspora. Analisa os caminhos 

percorridos pelas mulheres negras para a conquista do poder religioso no Brasil, e 

sua ascensão como sacerdotisas. A própria autora observa que o seu trabalho não 

pertence às correntes afro-centristas, mas mostra como a África constituiu-se em 

fonte para o desenvolvimento das relações das mulheres negras no Brasil. Isso é 

importante para evitar-se o equívoco de tentar estudar as religiões afro-brasileiras 

traçando paralelos. As práticas religiosas chamadas de afro-brasileiras são 

diversas e se se estabelecem num processo de hibridação e de constante 

transformação. A autora assinala que o processo da diáspora provoca uma 

transformação e uma reelaboração cultural.  

Terezinha Bernardo (2005) parte do principio de que em todas as sociedades 

conhecidas o poder religioso é do homem, sendo ele o intermediador entre os 

“outros” e os deuses, o que justifica o estranhamento de uma religião em que no 

lugar do masculino está o feminino: 

Tanto os estudiosos das religiões, quanto as pessoas 
anônimas ficam surpresas quando se deparam com a 
mulher ocupando o ápice da hierarquia religiosa. No 
entanto, essa expressão religiosa está viva e faz parte da 
cultura brasileira. A maioria de seus elementos veio com os 
africanos para o Brasil. (BERNARDO, 2005, p. 1) 

Na mesma linha de raciocínio de Ruth Landes (1967), Terezinha Bernardo 

(2005) frisa que na África o poder religioso era masculino, no contexto do período. 

Para explicar essa troca de poder religioso entre os sexos, ocorrido na diáspora, 

Bernardo (2005) entende ser importante reconstruir o cotidiano da mulher negra 

que, desde muito cedo, é acostumada a trabalhar nas feiras, pois essa condição de 

comerciante lhe dá autonomia, tornando-a uma mulher independente. Além disso, 
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a autora analisa outras questões sobre a família poligínica, a educação dos filhos, 

para analisar como foi o processo de transformação por meio da diáspora e de 

como a mulher se transformou em líder religiosa: 

A matrifocalidade como forma alternativa de família parece 
fazer parte dos fluxos, das trocas constituídas na diáspora. 
Tanto para a mulher africana quanto para a afro 
descendente, a matrifocalidade aparentemente não foi 
somente uma imposição da escravidão e da pós-abolição, 
com a consequente marginalização do homem negro no 
mercado livre durante as primeiras décadas do século XX, 
que o impossibilitava de assumir a chefia familiar. 
(BERNARDO, 2005, p. 6). 

Terezinha Bernardo (2005) observa, ainda, que no Brasil ficou fartamente 

registrada a presença das negras como feirantes com seus tabuleiros, utilizadas 

como escravas de ganho, ou as chamadas negras de tabuleiro. Esse foi um 

processo interessante que permitiu às negras comprarem sua alforria florescendo, 

assim, a matrifocalidade. Essa autonomia feminina veio sendo conquistada a partir 

da África fazendo com que na diáspora se façam trocas que favoreçam essa 

construção e conclui que para as mulheres negras a matrifocalidade não é pesada, 

não é um sofrimento, ao contrário, é motivo de satisfação e lhes acentua a 

autonomia que está vinculada às ressignificações das experiências africanas.  

Quanto à grande presença das mulheres em cargos religiosos no Brasil, 

Terezinha Bernardo (2005) analisa que, na África, a mulher tinha que criar suas 

formas de proteção aos filhos já que vivia na família poligênica, agregada à casa 

grande onde o marido vivia com a primeira esposa e que essa forma de amor é 

transformada em axé. A autora frisa que no contexto da África, apesar dos conflitos 

vividos pelas mulheres, elas tinham mais autonomia e, apesar de no contexto 
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brasileiro ela ficar mais reprimida no espaço doméstico que os homens, o espaço é 

propiciador para o estabelecimento das religiões afro-brasileiras. 

Entende-se as pesquisas acima apresentadas como portadoras de uma 

mesma linha de raciocínio e propiciadoras de uma linearidade, ampla visibilidade e 

diversas possibilidades para novas leituras de gênero na religiosidade afro-

brasileira. Ruth Landes (1967) sinalizou o viés de entrada do masculino e advertiu 

para a perda do poder feminino; Laura Segato (1995) permitiu uma percepção da 

flexibilidade da sexualidade e Patrícia Birman (1995) mostrou a problemática das 

relações de gênero frente às tensões provocadas num campo complexo e 

diversificado. Por outro lado, Terezinha Bernardo (2003 e 2005) deu o suporte para 

entender as construções culturais, situando as religiões afro-brasileiras e, 

principalmente, como se processa o estabelecimento do matriarcado, além de 

trazer questionamentos, análises e anotações com relação às relações de gênero, 

de classe e etnia.  

Anotou-se, também, com referência aos estudos sobre a presença das 

mulheres na liderança religiosa o livro “Mãe Stella de Oxossi”, de Vera Felicidade 

de Almeida Campos (2003), que mostra a importância da presença das mulheres 

como sacerdotisas e como detentoras de poder.  

Cabe citar, também, a importante contribuição de Reginaldo Prandi (1996), 

além de outros, que se dedicou ao estudo de Exu e da Pombagira, personagens da 

religiosidade afro-brasileira que representam o masculino e o feminino. O autor 

abordou questões que permitem visualizar importantes características das relações 

de gênero na sociedade brasileira. Para Prandi (1996, p. 158) a figura da 
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Pombagira, associada à prostituição, tem um importante papel nas discussões 

sobre sexualidade e que as religiões afro-brasileiras possuem características que 

permitem a “liberação da personalidade” (1996, p. 162), estando o culto de Exu e 

Pombagira relacionado ao lado oculto em razão da moralidade da sociedade 

ocidental-cristã. Assim, Exu e Pombagira, representam um dos nós que é o 

relacionamento sexual, principalmente ao que foge aos padrões socais de 

comportamentos aceitos, e seus rituais ajudam no entendimento do 

comportamento humano (PRANDI, 1996, p. 158). 

Tem-se, ainda, como importante contribuição para a compreensão da 

estrutura da religiosidade afro-brasileira numa perspectiva de gênero, o trabalho de 

Stefania Capone (2005) que em “A Busca da África no Candomblé” traz 

importantes observações sobre os papéis de gênero dentro das religiões de matriz 

africana. Nele, Capone (2005) indica como as relações e tensões de gênero se 

apresentam nas práticas da sexualidade, mostrando como os cultos a exu e 

pombagira estão relacionados com a sexualidade servindo de mediadores para os 

problemas entre os sexos. Ela frisa que: “por intermédio do discurso religioso de 

Exu, e seu correspondente feminino Pombagira, os poderes religiosos, social e 

sexual são constantemente questionados” (CAPONE, 2005, p. 32). Para a autora, 

é importante pensar que pesquisar o fenômeno religioso é enfrentar a sua redução, 

pois para ela “a organização social, a ordem econômica e os equilíbrios políticos 

entre os grupos, sexos, faixas etárias, classes sociais” (2005, p. 44), são 

mensuráveis na organização dos cultos religiosos. 

Ao tratar das representações de gênero nas manifestações da Pombagira, 

pesquisa realizada pela autora desta tese no mestrado (MENEZES, 2009), notou-
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se a existência de tensões de gênero nos rituais. A pesquisa mostrou que os rituais 

de Exu (homem) e Pombagira (mulher) são generificados numa relação de troca e 

transformação contínua com o social. A figura da Pombagira, e toda a 

representação do mal que é imposta sobre ela, está impregnada das objetivações 

sociais e do mal atribuído ao feminino e que ela funciona como um símbolo 

regulador da sexualidade feminina e seu corpo. A mulher do espaço privado é 

totalmente diferente daquela representada pela figura da Pombagira, que é pública, 

mas controlada pelo transe e pelo ritual, que funciona como uma válvula de 

controle social. Nesse sentido a religião serve como controle, intermediando o 

lugar que a mulher ocupa na sociedade.  

A manifestação da Pombagira, nos rituais das religiões afro-brasileiras, tem 

papel importante para a compreensão das relações de gênero, pois ela mostra o 

lugar do homem e o lugar da mulher. O ritual é estruturado tendo como foco o 

masculino e o feminino e nele as representações sobre o ser homem e o ser 

mulher, se manifestam. Na estética, a Pombagira, elemento feminino, se apresenta 

junto com Exu, o elemento masculino e, enquanto o homem controla, cuida e 

protege, a mulher seduz, dança e trabalha. Nessa manifestação é possível 

perceber muito das relações entre homens e mulheres, pois o elemento masculino 

é quem controla a presença das mulheres no espaço público. 

Na internet os textos com referência a pesquisas recentes que contemplem 

gênero, religiões afro-brasileiras e violência, são ainda escassos. O maior número 

de trabalhos é direcionado à análise das políticas públicas que, nos últimos 

tempos, é assunto de grande interesse para a cultura afro-brasileira, motivado, 

inclusive, pelo trabalho que vem sendo realizado pela Rede de Religiões Afro-
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brasileiras e Saúde18. Mesmo os congressos19 realizados, também, pela Rede de 

Religiões afro-brasileiras e saúde, direcionados para as mulheres20, trazem na 

pauta discussões voltadas para as questões mais gerais, como AIDS, intolerância 

religiosa e nesse sentido a violência da qual os membros das religiões afro-

brasileiras estão sujeitos pelo preconceito sofrido de fora e, ainda, se colocam 

vitimizados e excluídos.  

Apenas nos grupos de trabalhos, os GTS, é que começam a serem pautados 

temas específicos como aborto e, principalmente, sexualidade e questões internas 

podem ser percebidas. Conforme observado na sala de conversa “Corpo e 

Sexualidade, transgêneros e transexuais” por ocasião do “Sem inário Nacional de 

Políticas Públicas”, para as populações de terreiros, realizado na cidade de Porto 

                                                           
18

  Conforme informa a própria Rede, o seu campo de atuação é o seguinte: Os o b jet ivo s d a Red e 

Nacional d e Relig iõ es Af ro -Brasileiras e Saúd e são : lu t ar  p elo  d ireit o  h um ano  à saúd e; 

valo r izar  e p o t en cializar  o  saber d o s t er reir os em  relação  à saúd e; m on it o rar  e 

in t er vir  nas p o lít icas p ub licas d e saúd e, exercen d o  o  con t ro le social; com b at er  o  

racism o, o  sexism o, a hom of ob ia, lesb io f o b ia e t od as as f o rm as d e in t o lerâncias; 

legit im ar  as lid eranças d e t er reiro s com o d et en t o res d e sab eres e p o d eres p ara 

exig ir  d as aut o r id ad es locais um  at end im en t o  d e q ualid ad e, ond e a cult u ra d o  

t er reiro  seja reconh ecid a e resp eit ad a; est ab elecer  um  canal d e co m un icação  en t re 

os ad ep t o s d a t rad ição  relig io sa af ro -b rasileira, os gest o res, p ro f issio nais d e saúd e e 

conselheiros d e saúd e. A Red e t em  co m o p ressup o st o s resp eit ar  a t r ad ição  relig iosa 

af ro -b rasileira, seu t em p o , seu r it m o , sua v isão  d e m un d o , con sid erand o  as suas 

d iversas exp r essõ es, co m o: a Um b an d a, o  Can d om b lé, o  Tam b or  d e Mina, o  Tam b o r  

d e Mina na linha d e cab oclo , o  Terecô , a Jurem a, o  Xam b á, o  Xan gô , o  Bat uq ue e a 

Encan t ar ia. Os t em p lo s relig ioso s af ro -b rasileiros são  esp aço s d e aco lh im en t o  e 

inclusão . São , t am b ém , locais d e t ro cas d e sab eres e conhecim en t o s, on d e se 

d esen vo lvem  ações d e p ro m oção  d a saúd e. O cuid ad o  com  a saúd e é im p o r t an t e 

p ara o s f i lho s d e vo d un s, inkices, o r ixás, cab oclos, p ret o -velho s e encan t ad o s, 

p o rq ue p ara a t rad ição  relig iosa af ro -b rasileira o  co rp o  é a m o rad a d os d euses e 

d eusas. At ualm en t e a Red e p ossui m ais d e 26 núcleo s no  Brasil e in t egra d iverso s 

esp aço s d e d ecisão  d e p o lít icas p úb licas d e saúd e, en t re esses p o d e-se d est acar : 

Com it ê Técn ico  d e Saúd e d a Pop ulação  Negra d o  Min ist ér io  d a Saúd e, Con selho  

Nacional d e Segurança Alim en t ar ; Com issão  In t erset o r ial d e Saúd e d a Po p ulação  

Negra d o  Conselho  Nacional d e Saúd e, Co m it ê Nacional d e Ed ucação  Po p ular  e 

Saúd e, d o  Min ist ér io  d a Saúd e, Grup o  d e Trab alho  em  Saúd e d a Pop ulação  Negra d a 

SEPPIR, Red e Lai Lai Ap ejo : Pop ulação  Negra e Aid s, Red e Nacional d e Con t ro le Social 

e Saúd e d a Po p u lação  Negra, Red e In t er relig iosa Lat inoam er icana e Car ib enha d e 

Lut a con t ra a Aid s. 
19

  A referência é sobre o evento denominado “Mulheres de Axé”, realizado para as mulheres das 
religiões afro-brasileiras discutirem seus problemas com relação ao sacerdócio. 
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Velho-RO, de 14 a 16 de julho de 2011 e organizado pela Rede de Religiões Afro-

brasileiras e Saúde, os sacerdotes e sacerdotisas que participaram disseram que 

tinham dificuldade de lidar com a questão e que estavam ali para melhorar os 

conhecimentos sobre o assunto. Durante a sala de conversa diversos atritos 

vieram à tona, em especial com relação aos procedimentos com a diversidade 

sexual, marcada pela dualidade do masculino e feminino que determinam o lugar 

social. 

Ainda, com relação às discussões sobre violência nos eventos participados 

pela autora desta pesquisa, como o denominado “Mulheres de Axé”, elas estiveram 

pautadas em dar esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e sobre a violência 

que os afro-brasileiros alegam sofrer com o preconceito e intolerância religiosa e, 

em especial, aos problemas de saúde, sempre voltados para a violência que 

sofrem e não as que podem praticar. Ainda é importante notar que, dentro das 

propostas da Rede de Religiões Afro-brasileiras e Saúde, com programas e ações 

do governo, voltados para as comunidades religiosas afro-brasileiras, os terreiros 

são espaços de reprodução do programa federal. 

Com relação às questões específicas de violência de gênero e religião, textos 

mais recentes abordam a questão e dão ênfase à problemática da sexualidade ou 

homossexualidade, e isso tem merecido a atenção de pesquisadores por 

possibilitar uma visibilidade diferenciada das questões de gênero, publicados em 

revistas ou apresentados em congressos21. Também a psicologia e a psicanálise 

                                                           
21

  Pode-se citar: Cristina Tramonte em “A condição negra feminina e a fé religiosa: histórias de 
resistência, violência e poder”. Disponível em: 
www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/.../Cristiana_Tramonte_24_B. Haidi Jarschel e Cecilia 
Castillo Nanjarí. Religião e violência simbólica contra as mulheres. 

www.f azen d o gen ero .ufsc.br/8/sts/ST62/Jarschel-Nanjari_62.pdf. Reginald o  Prandi em As 
religiões afro-brasileiras e seus seguidores. In: Civitas, Revista de Ciências Sociais, vol 3, n. 1, 
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têm se interessado pela religiosidade afro-brasileira, direcionando seus estudos 

para as questões do transe e da possessão22. Esses trabalhos mostram a 

diversidade nas abordagens que entrecruzam gênero e religião, uma vez que, 

conforme Sandra Duarte de Souza, a religião 

... exerce uma importante função de produção e reprodução 
de sistemas simbólicos que têm influência direta sobre as 
relações sociais de sexo. As representações sociais acerca 
do homem e da mulher, portanto, não podem ser entendidas 
sem lançarmos o olhar sobre a religião e suas implicações 
sobre a construção social desse homem e dessa mulher. 
(SOUZA, 2001/2002, p. 6) 

Em “Transas e Transes: sexo e gênero nos cultos afro-brasileiros, um 

sobrevoo”, Patrícia Birman (2005, p. 412), analisa as questões de gênero tratadas 

nos cultos afro-brasileiros, em recentes trabalhos antropológicos, relacionados à 

sexualidade e ao transe. Ela observa que os cultos de transes e possessão 

colocam em relevo importantes questões de gênero e que, apesar dos conflitos, 

limitações e dificuldades, os transes possibilitam perceber que “outros mundos”, ou 

seja, “outras realidades” são possíveis e expõe o invisível.  

Ao abordar “A Questão de Gênero nos Cultos Afro-Brasileiros”, Birman (2008, 

p. 51) diz que “as religiões de matriz africana possibilitam uma multiplicidade, não 

só das práticas religiosas, mas também da concepção de pessoa no universo”. 

Porém, a autora reforça que as relações de gênero estão intimamente ligadas com 

a religião ou o que se busca dela. Para Birman (2008, p,55) “um dos campos 

                                                                                                                                                                                     
p.15-34, Porto Alegre, PUC-RS, 2003.  

22
  Diversos trabalhos convergindo Religiões afro-brasileiras e gênero podem ser acessados na 

in t ernet . Como exemplo: www.slideshare.org.br. Observou-se também a realização de eventos 
entrecruzando, saúde mental, gênero e religiões afro-brasileiras, a exemplo do I Encontro de 
Pesquisadores em História da Saúde, realizado pela UFSC de 04 a 06 de agosto de 2011, onde 
demonstra o interesse pelo tema. 
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privilegiados de ação das religiões mediúnicas, sem dúvida, reside na vida familiar 

e doméstica”. A autora frisa que: 

...a força de atração desse universo e como as consultas em 
grande número buscam resolver os problemas no interior 
relativo ao campo conflituoso das relações intergeracionais, 
pais e filhos, das relações entre irmãos e das relações de 
aliança, ou seja, das relações de casamento, de namoro, de 
adultério, de paixão da vida amorosa entre pessoas. Esse é 
um campo que se pode dizer um campo sexuado, marcado 
pelos conflitos das relações entre gêneros masculino e 
feminino, tanto na hierarquia das famílias como nas formas 
em que as mulheres e homens vivem no interior dessa 
hierarquia. (BIRMAN, 2008, p, 55). 

Silvia Regina Romão (2005), numa perspectiva da psicanálise pautada nos 

elementos da religião africana, faz uma pesquisa sobre a subjetividade das 

mulheres em situação de violência de gênero por meio da mítica da religiosidade 

afro-brasileira, e da construção dos seus deuses e deusas, e analisa a 

complexidade dos papéis de gênero. É importante retomar a fala sobre a 

flexibilidade, termo utilizado desde Edison Carneiro (1978), permitido pelos deuses 

e deusas do candomblé, com relação à sexualidade, uma vez que esses papéis 

entre alguns orixás permitem a dualidade dos papéis como Iansã, chamada de 

mulher-homem por sua personalidade que pode ser ambivalente sendo a mulher 

da rua, a que guerreia do lado do seu homem, assim como por sua força e 

coragem ela se distancia das representações de gênero da mulher mãe, dona de 

casa e dócil. 

1.4 Conclusão 

As religiões afro-brasileiras, em seu primeiro momento foram marcadas 

fortemente por lideranças femininas. As pesquisas frisam essa característica como 

exemplo de distinção dessa expressão religiosa para com o cristianismo, onde a 
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presença da mulher aparentemente é secundária (LANDES, 1967; ROSADO-

NUNES, 2005). Porém, com o desenvolvimento e a expansão das religiões afro-

brasileiras, ocorreram mudanças e transformações. Esse espaço de poder é, cada 

vez mais, ocupado por homens sendo que as mulheres exercem papéis 

construídos, principalmente nas atividades de trabalho naturalizadas femininas, 

como limpeza, cozinha e o cuidado, estabelecendo-se nos espaços dos templos, 

relações de violência e dominação, baseadas nas representações sociais do 

feminino e do masculino, objetivadas na sociedade. Nesse sentido, as referências 

mais importantes são os trabalhos de Ruth Landes (1967), Patrícia Birman (1995), 

Laura Segato (1995) e Terezinha Bernardo (2005).  

Esses trabalhos apontam importantes questões sobre as relações de gênero 

e dão suporte para as hipóteses que nortearam a pesquisa no que se refere à 

violência de gênero nas práticas religiosas afro-brasileiras. Tanto Ruth Landes 

(1967) como Patrícia Birman (1995) apontam diversas questões relativas às 

relações de gênero, mostrando que a estrutura religiosa é permeada de tensões, e 

que a sexualidade é de fundamental importância para o entendimento. Essas 

tensões se apresentaram nas nossas observações indicando a complexidade 

observada pelas autoras e justificando a possibilidade e a necessidade de uma 

leitura na perspectiva de gênero, pensando as transformações e relações 

estabelecidas no processo de instalação e organização das religiões afro-

brasileiras em Porto Velho. 

No próximo capítulo será apresentado um panorama das religiões afro-

brasileiras, na cidade de Porto Velho-RO, em que se fará uma análise sobre os 

conflitos e transformações do campo pesquisado. 



CAPÍTULO II 

PANORAMA DA PRESENÇA DAS RELIGIÕES  

AFRO-BRASILEIRAS EM PORTO VELHO, RONDÔNIA: 

CONFLITOS E TRANSFORMAÇÕES 

A pesquisa foi realizada na cidade de Porto Velho-RO, cuja história iniciou-se 

em 1907, com a última tentativa de construção da Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré (E.F.M.M.). Em épocas anteriores, a memória registra, nesse local, a 

existência de um rancho apenas, à margem do Rio Madeira, habitado por um 

ribeirinho a quem é atribuído o nome de velho Pimentel. Esse rancho servia como 

parada para descanso e repasto dos viajantes.  

A ideia da ferrovia foi concebida, ainda, no século XIX, para contornar o 

problema das fortes quedas do Rio Madeira e, quando finalmente foi construída, 

seguiu o curso do rio. Quando se iniciou a construção da Estrada de Ferro surgiu a 

necessidade dos construtores de fazer uma pequena povoação, à beira do rio, com 

toda estrutura urbana necessária às exigências de ordenação para o bom 

andamento das obras. A cidade se desenvolveu, inicialmente, a partir dessa 

pequena povoação de trabalhadores da ferrovia que era de homens, em sua 
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grande maioria. No ano de 1914 foi, então, fundada a cidade de Porto Velho, 

pertencente na época ao estado do Amazonas, e transformada em capital do 

Território Federal de Rondônia, com a criação do mesmo, no ano de 1943. Todos 

os bairros, nas proximidades, surgiram em decorrência do seu crescimento e 

giravam em torno da ferrovia. 

Ainda com relação à cidade, esta se manteve em progresso lento até o ano 

de 1960. Somente a partir do ano de 1970, com o processo migratório incentivado 

pelo Governo Federal, a cidade passou por alterações rápidas de crescimento e 

transformações sociais. Atualmente a cidade de Porto Velho possui 435.732 

habitantes e detém o 3º maior PIB de toda a região norte, além de ser atualmente a 

capital que mais cresce economicamente no Brasil (30,2% em 2009), devido aos 

grandes investimentos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), como as megas Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio que 

compõem o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira – o 17º rio mais extenso do 

mundo – que margeia a cidade. 

Com o permanente movimento de chegada das pessoas, foram criando-se 

bairros no entorno da sede da ferrovia. Entre eles o bairro denominado Mocambo 

que abrigou o primeiro templo de práticas religiosas afro-brasileiras denominado, 

inicialmente, “Recreio de Yemanjá” e, após, em “Barracão de Santa Bárbara”.  

O bairro do Mocambo ficava próximo ao centro do pequeno povoado que se 

formou no entorno da empresa construtora da E.F.M.M, conforme Menezes (1999), 

numa pequena área atrás do Cemitério dos Inocentes, próximo a um pequeno 

riacho. Por volta de 1910 ali se instalaram Mãe Esperança Rita e Pai Irineu dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_da_regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil_por_PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_Acelera%C3%A7%C3%A3o_do_Crescimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Jirau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_Santo_Ant%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_rios_mais_extensos_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_rios_mais_extensos_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_rios_mais_extensos_do_mundo
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Santos, oriundos da região de Codó-MA, que passaram a exercer suas práticas 

religiosas. Eram negros e as práticas que trouxeram estavam relacionadas com as 

praticadas no Maranhão, como o Tambor de Mina, Tambor da Mata, Terecô e a 

pajelança indígena presente na região.  

Com relação ao Tambor de Mina, Mundicarmo Ferretti (2007) explica que, de 

acordo com a tradição oral, o Tambor de Mina, manifestação da religião afro-

brasileira mais conhecida no Norte do Brasil, surgiu no Maranhão com a Casa das 

Minas-jeje e a Casa de Nagô (abertas em São Luís, por africanas, em meados do 

século XIX) e, apesar de ter sido levada por migrantes para outras regiões 

brasileiras, continua a ser o mais praticado no Maranhão e no Pará. Como o 

Candomblé da Bahia, o Tambor de Mina é estruturado a partir de modelos 

identificados com “nações” ou diversas tradições culturais africanas (jeje, nagô 

cambinda, fanti-ashanti), modelos estes que são seguidos com grande rigidez por 

alguns terreiros e fundidos, reelaborados ou mesmo quase abandonados por 

outros. (FERRETTI, 2007, p. 25) 

Diversas razões serão mais bem estudadas para analisar esse processo de 

inversão de poder na religiosidade afro-brasileira, na cidade de Porto Velho. 

Contudo, o emaranhado que se formou parece indicar que o processo de 

masculinização tem segredos que escondem as tensões e violência de gênero, que 

também se apresentam no presente, como se abordará a seguir, observando-se o 

processo de masculinização e a violência percebida. 

Essa violência faz um apagamento da figura feminina – tema que será 

abordada no próximo capítulo –, quando serão analisadas a propriedade e a 
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sexualidade, questões que parecem interferir na trama causadora das 

transformações no campo pesquisado.  

2.1 A organização das práticas religiosas afro-brasileiras em 

Porto Velho 

Analisando o campo de pesquisa com relação às religiões de matriz africana, 

na cidade de Porto Velho, percebe-se que elas possuem características muito 

parecidas com as de outras regiões do país quanto à sua organização inicial e, ao 

mesmo tempo, têm suas especificidades. Os primeiros registros mostram que a 

presença das mulheres foi fundamental para sua estruturação e manutenção, a 

exemplo de São Luís e Salvador. O surgimento das práticas afro-brasileiras no 

lugar, conforme registrado pelo historiador Marco Antonio Domingues Teixeira 

(1994) e a antropóloga Marta Valeria de Lima (2000), a liderança era feminina. 

Marco Teixeira (1994), assim registra a instalação dos cultos afro-brasileiros em 

Porto Velho: 

Em Porto Velho, a “Macumba”, compreendido o termo em 
sua acepção popular, surgiu com a criação da cidade, que, 
por sua vez, surgiu com a criação da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré. A migração heterogênea trouxe para a 
região os mais diversificados tipos de pessoas, de variadas 
culturas e regiões. (TEIXEIRA, 1994, p. 49).  

Essa diversidade, apontada por Teixeira (1994), tornou-se uma característica 

permanente durante o século XX na cidade, em razão da formação do lugar, com 

sucessivos processos econômicos e sociais e a chegada de novos habitantes de 

variadas culturas.23 Anotando-se assim, desde o surgimento da diversidade cultural 

                                                           
23

  A cidade de Porto Velho, ao longo do século XX, recebeu os mais variados imigrantes e 
migrantes. Além das populações indígenas, dos imigrantes judeus que adentraram a Amazônia 
logo após a abertura da navegação do Rio Amazonas a partir de 1950 e que se estabeleceram na 
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local, ele observa a dificuldade de se registrar, ao certo, a origem dos rituais locais, 

frisando que, 

Prevalecendo a migração nordestina ao lado de paraenses e 
amazonenses constatamos que os primeiros “batuques” de 
Porto Velho originaram-se de cultos minas sincretizados 
com elementos da “pajelança” do Pará e Amazonas e, 
também fortemente influenciados pelo meio rural e pelo 
ambiente místico da floresta (TEIXEIRA, 1994, p. 49). 

Quanto ao primeiro templo, utilizando-se as fontes de Marco Teixeira (1994), 

“O Terreiro de Santa Bárbara”, de tradição mina-nagô, é o mais antigo da cidade 

(entre 1916 e 1917), e teve como fundadora Mãe Esperança Rita, maranhense, da 

cidade de Codó. (TEIXEIRA, 1994, p. 50). Logo depois, Teixeira (1994) cita as 

informações dadas por Pai Albertino, sucessor de Seu Irineu no Barracão de Santa 

Bárbara: 

Pai Albertino afirma que o Santa Bárbara foi criado por D. 
Esperança Rita e Seu Irineu, em 1920, tendo passado para 
o seu controle com a morte de “Seu Irineu”, em 1946. 
(TEIXEIRA, 1994, p. 51) 

Observa-se com a informação citada que há, por parte de Pai Albertino, 

algumas confusões que o favorecem com relação à sucessão. A informação 

fornecida por ele inverte a ordem da liderança: ao assumir o lugar de Pai Irineu ele 

se coloca na condição de dirigente, assumindo como principal e único, apagando a 

imagem de Mãe Esperança Rita. Ao inverter a ordem dos nomes, o que ocorre com 

a sua entrada e a forma com que passou a administrar o templo, ele legitima que o 

masculino sempre liderou. Ao observar essa informação dada por Pai Albertino, 

                                                                                                                                                                                     
região, a exploração da borracha, a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré que trouxe 
imigrantes dos mais variados países em especial das ilhas do Caribe na condição de 
trabalhadores da Empresa Inglesa, responsável pelo empreendimento, grandes levas de 
migrantes nordestinos dirigiram-se para o local, tanto no início do século no evento de construção 
da Estrada de Ferro, como no período da guerra na década de 1940, chamado de segundo ciclo 
da borracha, na década de 1970, com a vinda de trabalhadores diversos. 
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parece que ele assumiu o lugar de Mãe Esperança, quando na verdade ele entrou 

em substituição de Pai Irineu. Ao dizer que o terreiro passou para o seu controle, 

após a morte de pai Irineu, ele ainda está colocando Mãe Esperança Rita como 

sua subordinada, uma vez que ele assumiu no ano de 1940 e ela viveu até o ano 

de 1970 e, juntos, administravam o templo religioso.  

Ainda se antes a sacerdotisa responsável era Esperança Rita, mesmo com a 

presença de Pai Irineu com funções sacerdotais na casa, o modelo religioso e as 

práticas eram da tradição Mina, cuja liderança é feminina. Mesmo levando-se em 

consideração a indicação de Pai Irineu, dando a Pai Albertino o seu lugar no 

templo, este não substituía Mãe Esperança. Nesse sentido entende-se que ele se 

apossou dos dois cargos tornando-se líder absoluto e isso pode ter sido o 

agravante das tensões, pois quando da morte de Esperança Rita ele, à frente da 

casa, teria a sucessora como sua auxiliar. 

Essas mudanças podem ter relação com a forma com que o templo ficou 

sendo administrado, pois desde a morte de Pai Irineu. Mãe Esperança, que já se 

encontrava velha e doente, deixou com que Pai Albertino assumisse 

responsabilidades na casa. Ela permanecia, mas por encontrar-se sem forças para 

algumas atividades, pois conforme informações dos antigos frequentadores da 

casa, ficou cega e muito velhinha24, delegando ao Pai Albertino as tarefas que 

propiciavam as aprendizagens e conhecimentos religiosos que deram a ele o 

controle do grupo. Com isso, Pai Albertino apossa-se para legitimar a liderança 

                                                           
24

  Apesar dos documentos oficias registrarem que Dona Esperança Rita viveu 85 anos, na memória 
da comunidade, ela teria vivido mais de 100 anos. Referem-se a ela como muito velhinha, cega e 
caduca. 
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masculina que foi questionada, conforme a abordagem no texto adiante, e que a 

partir dele a figura feminina passou a ser indicada em segundo lugar. 

Com relação ao campo religioso, os registros encontrados nos apresentam, 

até a década de 1970, os sacerdotes já citados: Esperança Rita, Chica Macaxeira, 

Pai Irineu, Raymunda Pereira, Maria Estrela, Pai Albertino e Pai Celso. O número 

de homens e mulheres é praticamente o mesmo, apesar de nos permitir observar 

tensões de gênero nos processos sucessórios e no estabelecimento das casas.  

Na década de 1970, conforme Marta Valéria de Lima (2000) e Marco Antonio 

Teixeira (1994), os templos existentes naquele período eram dirigidos por Pai 

Albertino, Pai Celso, Chica Macaxeira, Raymunda Pereira e Maria Estrela. Sendo 

assim observa-se, ainda nesse momento, que o número de mulheres na liderança 

era superior ao de homens. 

A pesquisadora Marta Valéria de Lima (2000), na sua dissertação de 

mestrado defendida na Universidade Federal de Pernambuco, em “Barracão de 

Santa Bárbara em Porto Velho-RO: Mudanças e Transformações das Práticas 

Rituais” comenta as divergências nas datas e estabelece como referência, os 

registros históricos anotados por Antonio Cantanhede em “Achegas para a História 

de Porto Velho” publicado no Jornal Alto Madeira edição n. 3.435 de 15 de outubro 

de 1949, registrando a organização da Irmandade e a Capela de Santa Bárbara por 

iniciativa de D. Esperança Rita em 24 de junho de 1914 (LIMA, 2000, p. 84). 

Nesse informativo, Mãe Esperança Rita é dada como a líder, e o documento 

que segue nos anexos, apresenta o nome dela como Mãe do Terreiro, antes do 

nome de Seu Irineu, registrado como Pai do Terreiro. Contudo, no 
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desenvolvimento do processo sucessório da casa, percebeu-se que há uma 

inversão nessa ordem. Quando Pai Albertino assume ocupa, primeiramente, o 

lugar de Seu Irineu, mas depois ocupa também o de Mãe Esperança sendo que na 

nova composição ele já aparece como o líder, sendo que as mulheres, possíveis 

sucessoras de Mãe Esperança, deverão ocupar o cargo como suas auxiliares. As 

principais aspirantes ao cargo, Maria Estrela e Chica Macaxeira, que foram 

auxiliares de Mãe Esperança Rita, não aceitam. Tanto Maria Estrela como Chica 

Macaxeira, abrem suas próprias casas, apesar das diversas informações que dão 

conta de que Chica Macaxeira sempre teve liberdade, transitando e dirigindo 

outras casas. 

Com relação à Chica Macaxeira, cujo nome era Cecy Bitencourt, também 

encontrou-se divergências nas datas. Conforme Marco Teixeira (1994, p. 50) há 

registros de que ela teria inaugurado sua casa em 1920, e que esse terreiro teria 

funcionado até os anos de 1960. No entanto, Marta Valéria de Lima (2000) explica 

que o terreiro de Dona Chiquinha Macaxeira – como era chamada de forma 

carinhosa pelos mais próximos –, teria sido inaugurado em 1960 (LIMA, 2000, p. 

92). 

Em todas as fontes pesquisadas encontrou-se o nome de Mãe Esperança 

Rita como a primeira sacerdotisa da cidade de Porto Velho. No entanto, a 

característica especifica é que, conforme anota Marta Valéria de Lima (2005) essa 

liderança de Mãe Esperança Rita é compartilhada com a presença de um 

sacerdote do sexo masculino, Irineu dos Santos, que também auxiliava nos 

trabalhos da casa. Ele era primo carnal da sacerdotisa da casa, Mãe Esperança 

Rita, e ao que tudo indica, possuía alguns conhecimentos diferenciados dos dela 
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em outras tradições da religiosidade afro-brasileira. Ao avançar seus estudos Marta 

Valéria de Lima (2005) analisa a questão sucessória do Barracão de Santa 

Bárbara, e, afirma que, 

Sabe-se que, pelo menos nas décadas que vão de 1920 a 
1950, era rara a presença de homens incorporando vodus 
no recreio de Yemanjá e, que quando isso ocorria, eles não 
dançavam, sendo comum serem recolhidos para uma área 
reservada do terreiro. (LIMA, 2005, p. 7).  

Sendo assim, até os anos de 1950, tanto Pai Irineu quanto Pai Albertino, 

ocupavam papel secundário no terreiro, pois que as atividades públicas, de 

incorporar, dançar, conversar com o público nos dias de festas era atribuição das 

mulheres. Mas, ao aprofundar seus estudos, Lima (2005) entende que o Barracão 

de Santa Bárbara se distingue do Tambor de Mina do Maranhão e dos candomblés 

nagôs. Para ela, existem algumas hipóteses para essa característica. Ao longo 

deste trabalho algumas dessas particularidades que registram essa direção 

compartilhada, mas que tem na figura de Mãe Esperança Rita a representação do 

que se chama de axé, ou seja, o carisma religioso do qual era portadora, serão 

trazidas.  

O estudo de Marta Valéria de Lima (2005) traz algumas possibilidades para a 

característica dual que ela classifica de direção partilhada (masculino e feminino) 

no surgimento da religiosidade afro-brasileira na cidade de Porto Velho, como 

rituais e/ou origens. Dentre as hipóteses, a autora sugere que Mãe Esperança 

tinha o “axé” do tambor de Mina e que Pai Irineu talvez possuísse outras feituras 

em outros modelos religiosos, afirmando ainda que ele era o dono, mas que Mãe 

Esperança era responsável pelo terreiro.  
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Contudo, observa-se que muito embora tenha a presença de Pai Irineu e de 

outros nomes masculinos mencionados pelos membros mais antigos, registrados 

nas assinaturas das atas e comunicações de reuniões (vide anexos), quando se 

fala na fundação da casa religiosa na cidade de Porto Velho é primeiramente 

referenciado o nome de Mãe Esperança como a líder religiosa portadora do axé 

(energia). Na memória popular, conforme observado nas entrevistas realizadas 

com antigos moradores do bairro do Mocambo, onde a casa foi instalada entre 

1912-1917, era um lugar de acolhimento e proteção às mulheres administrado por 

Mãe Esperança (MENEZES, 1999).  

Pela memória repassada oralmente, o que é tradição nas religiões de matriz 

africana os fatos são contados e recontados por pessoas que, embora não tenham 

vivido naquele contexto, repetem a história sobre como se deu a instalação dos 

cultos afro-brasileiros na cidade de Porto Velho. Para o sacerdote Hilton de Ogum, 

negro, do Templo de Ogum Dajulekan. 

O primeiro foi no Mocambo. Depois ele subiu, parece, pra 
onde é o bairro Santa Barbara hoje em dia. Eu já conheci 
aqui, Santa Barbara. E dona Chiquinha era ali, na Marechal 
Deodoro com Abunã. Eu conheci ali, quando eu cheguei. 
E... foi... não teve outra... Não teve outra historia, de outro 
canto. Que foi dali, foi pra cá, que veio. Quer dizer, eu não 
conheci. Santa Barbara que a gente conhece é essa 
historia. Então, eu, pra mim, dentro de Porto Velho, quem 
iniciou foi Esperança Rita. Depois Chica Macaxeira. Ai veio 
Maria Estrela pelo meio. E depois foi Albertino e depois foi 
Celso. Depois de Celso, foi quando começou a aparecer um 
monte de gente nova dentro da religião. 

As observações de Pai Hilton parecem situadas historicamente. Ele organiza, 

de maneira informal e coerente pela forma com que os fatos se deram e foram 

registrados historicamente.  
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É importante observar que, com relação à instalação e presença dos cultos 

afro-brasileiros, apesar de algumas divergências nas datas apresentadas nas 

pesquisas, que pode ser de 1912 a 1917, o fato de ter sido Mãe Esperança Rita a 

primeira sacerdotisa. A informação obtida em todos os trabalhos dos 

pesquisadores é legitimado pelo depoimento dos informantes, inclusive por 

pesquisadores25 e viajantes, é atestado conforme documento abaixo. 

Figura 1: Carta documento. Fonte: Arquivo Nacional 

Com relação a presença de Mãe Esperança Rita como a líder e responsável 

pela organização da irmandade de Santa Bárbara, no início do século XX entre os 

anos de 1910 a 1917, a memória oral e os documentos registram cabalmente.  

                                                           
25

  Nunes Pereira. A casa das Minas, culto dos voduns jeje no Maranhão. Petrópolis, Rio de Janeiro, 
1976. 
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Figura 2: Mãe Esperança Rita, fundadora do Recreio de Yemanjá, hoje Terreira de Santa Bárbara. 
Fonte: Acervo do Terreiro de Santa Bárbara, s\d. 

Também a presença de Cecy Bitencourt (Chica Macaxeira) como líder, é 

fartamente registrada e comentada, inclusive a foto que aparece na obra A Casas 

das Minas de Nunes Pereira (1976) realizada na década de 1940 é da casa dela, 

sendo certo então, que nesse período estava em funcionamento, o que coincide 

com a entrada de Pai Albertino no Barracão de Santa Bárbara em substituição a 

Pai Irineu. Alguns informantes nos disseram que as duas chegaram a trabalhar 

juntas, e que Chica Macaxeira pertenceu à casa de Mãe Esperança, até mesmo 

porque elas tinham a mesma origem, eram da região Norte, e traziam 

conhecimentos religiosos similares. Tanto que Chica Macaxeira fundou a sua 

própria casa de tradição mina-nagô, e tinha seus “filhos de santo”, e conforme 
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informa Mãe Edite e o sacerdote Pai Beto de Ogum, o relacionamento entre as 

casas era amigável e nas grandes festas os filhos de uma casa iam para a outra. 

Ainda com relação ao papel de Chica Macaxeira, apesar das anotações e dos 

depoimentos encontrados, inclusive no trabalho da professora Marta Valéria de 

Lima (2000), mencionando a presença de um homem de nome Benedito com quem 

Chica Macaxeira teria estabelecido parceria religiosa e de quem haveria herdado o 

terreiro, conforme Mãe Edith, herdeira viva do axé de Macaxeira, não há nenhum 

registro oficial sobre isso. Mãe Edith afirma que:  

“Do meu conhecimento, a Mãe, (referindo-se a Dona Chica 
Macaxeira) inicialmente começou no mocambo com Mãe 
Esperança. Elas andavam juntas. De lá ela foi para um 
lugar, onde hoje é o Maria Adelaide. Ela nunca me falou do 
Seu Benedito, nunca comentou sobre ele. Ela contava da 
Mãe Esperança. No meu conhecimento, eu tinha onze anos 
quando conheci a Mãe e hoje estou com 58 anos, e nunca 
soube dessa história. Ninguém nunca falou nenhuma 
história sobre seu Benedito, e inclusive se ela tivesse 
herdado era pra ter alguma foto, alguma história e não tinha. 
O nome são Benedito no terreiro era por causa da relação 
com Averequete da tradição Mina que ela trazia do 
Maranhão”. 

Apesar dos registros encontrados na memória da comunidade e registrados 

por Marta Valéria de Lima (2000), sobre a presença desse homem de quem Chica 

Macaxeira teria herdado a casa, que é descrito ora como barbadiano, ora como 

paraense, mas vale dizer que quem realmente ficou conhecida na cidade e deixou 

“herdeiros do axé” foi Cecy Bitencourt, conhecida como Chica Macaxeira.  

Para Beto de Ogum atual sacerdote responsável pelo tradicional Terreiro de 

Santa Bárbara:  

“Realmente existiu um senhor de nome Benedito, 
referenciado por algumas pessoas antigas, mas ele era um 
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rezador, um senhor que realizava alguns trabalhos e tinha 
seus clientes e seguidores. Ele e Dona Chica Macaxeira 
tinham amizade, e quando ele morreu as coisas dele, 
inclusive o imóvel parece ter ficado com ela, pois ele não 
tinha ninguém”.  

Beto ainda explica que apesar da amizade de Dona Chica Macaxeira e o Seu 

Benedito e até mesmo da possibilidade de que tenham realizado rituais religiosos e 

atendimentos juntos, não há nenhuma relação das práticas de um com o outro. 

Dona Chica Macaxeira, quando colocou sua casa religiosa em funcionamento, 

apesar de ser no imóvel ocupado pelo Seu Benedito, não herdou dele nenhuma 

tradição ou prática religiosa. 

Esse senhor, de nome Benedito, que seria barbadiano, ou paraense, e que 

teria vindo da cidade de Belém, sobre o qual encontrou-se algumas referências 

orais no trabalho de Marta Valéria de Lima (2000) e com quem Chica Macaxeira 

parece ter estabelecido relacionamento, no entanto, não havendo relação de 

subordinação dela para com ele. Eles podem ter realizado algumas trocas de 

conhecimentos, mas não há indícios de que Chica Macaxeira tenha passado por 

iniciações, feituras ou qualquer tipo de aprendizado com o mesmo. Ao que parece, 

ele exercia alguma prática religiosa em sua casa, porém diferenciada dos 

conhecimentos de Chica Macaxeira, e quando ela abriu a casa dela, não existia 

relação de subordinação nem hierárquica com ele, conforme nos informou Mãe 

Edith, herdeira das tradições e conhecimentos deixados por ela. Mesmo assim, é 

importante registrar que embora haja referências ao Seu Benedito, com relação a 

Chica Macaxeira, é também dada como muito relevante nas falas dos homens a 

figura de Seu Irineu, ajudante de Mãe Esperança Rita. Porém, a casa religiosa se 

mantém, até o presente, marcada pela sua figura emblemática portadora do axé do 
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grupo, que pode ser traduzido pelo que Weber (2004) chamou de carisma, 

necessário para exercício da liderança.  

Outra observação que deve ser feita é que há uma confusão com relação às 

datas e informações relacionadas a Dona Chica Macaxeira, que parecem confusas, 

que vão de registros de que tenha aberto casa na década de 1920 e funcionado 

até os anos de 1960 e, em outras informações, teria aberto casa nos anos de 

1960. Essas confusões com datas, acredita-se, devem-se à falta de registros 

documentais mais fartos e à memória oral, fonte muito utilizada nas pesquisas 

realizadas e, portanto, repleta de ambiguidades. Contudo, Pai Hilton Dajulekan 

valendo-se da memória do que ouviu dos mais antigos, e, possivelmente de leitura 

sobre o que já foi publicado e comentado na academia, reflete sobre a presença 

das duas na instalação dos cultos afro brasileiros na cidade.  

“Cecy Bitencourt, eu penso que ela já era iniciada dentro da 
religião, mas é que talvez... Ela não tinha uma casa aberta. E 
quando chegou Esperança estava abrindo casa e elas se 
juntaram, depois ela tomou o caminho dela”.  

A foto abaixo, mostra Dona Cecy Bitencourt e membros da sua comunidade 

no interior do seu templo.  
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Figura 3: Dona Chica Macaxeira, do final dos anos de 1960.  
Fonte: Acervo pessoal de Mãe Edite. 

Assim, fica registrada a presença dessas duas mulheres como as 

sacerdotisas que tiveram importante papel para que os cultos afro-brasileiros de 

tradição Mina se instalassem em Porto Velho, no início do século XX.  

Entende-se que essa linhagem de mulheres que exerceram cargos religiosos, 

deve ser registrada. Apesar das transformações ocorridas e da não continuidade 

no processo sucessório, elas foram responsáveis pela organização e manutenção 

de tradições e saberes. 

Observa-se, ainda, que nos processos sucessórios e de expansão da 

presença da religiosidade afro-brasileira, em Porto Velho, as lideranças foram se 

masculinizando. Os sacerdotes iniciadores e iniciados em sua maioria homens 

foram assumindo as lideranças das casas. Conforme registros, o primeiro terreiro 
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dirigido por um sacerdote do sexo masculino foi o de Pai Celso fundado em 1935, 

que foi iniciado por Mãe Esperança Rita, Pai Irineu e Pai Albertino. Ainda, seguindo 

as observações de Marco Teixeira (1994), Pai Albertino passou a ocupar o cargo 

de sacerdote chefe do terreiro de Santa Bárbara, em 1946, com a morte de Pai 

Irineu.  

Acompanhando a história do barracão de Santa Bárbara, ainda é importante 

anotar que Pai Albertino foi o sacerdote chefe até o ano de 1995, quando faleceu. 

A sacerdotisa Maria Estrela, que não foi reconhecida no cargo por razões não bem 

esclarecidas e que geraram tensões e dissidências, tempos depois fundou a sua 

própria casa (Terreiro de Santo Antonio Elesbão e Lisboa), conforme registros no 

ano de 1976 (LIMA, 2000), mantendo com a comunidade de Santa Bárbara um 

relacionamento de casas irmãs.  

Essa desagregação e a fundação de casas dissidentes parecem indicar 

tensões de gênero. Maria Estrela, assim como Mãe Esperança Rita, tinha 

relacionamento com as antigas casas do Maranhão. O Tambor de Mina onde a 

tradição de liderança feminina é defendida, e esse, parece, foi também um dos 

motivos das brigas internas que causaram a fragmentação do grupo. No entanto 

essa fragmentação tem seus aspectos positivos, pois propiciou a abertura de 

novas casas. Maria Estrela faleceu em 2002 e não deixou sucessores. A casa foi 

fechada e demolida.  
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Figura 4: Sacerdotisa Maria Estrela (Maria Pinto Pereira).  

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. Foto realizada no ano de 1999. 

A partir de Pai Albertino as mulheres passaram a ter cargos subalternos no 

Terreiro de Santa Bárbara. Alguns anos depois da saída de Maria Estrela, Dona 

Carmita (Maria do Carmo Sampaio Pinto) assumiu as funções de Mãe Pequena, 

cargo que ocupou com Pai Albertino e depois com Beto de Ogum, que o sucedeu. 

Ela faleceu no cargo em 2007. 
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Figura 5: Dona Carmita e Pai Beto de Ogum dirigente do Barracão de Santa Bárbara.  

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. Foto realizada no ano de 1999. 

Com relação à casa de Cecy Bitencourt, a Chica Macaxeira, dada como 

extinta após a sua morte, é importante observar que Mãe Edite é sua sucessora 

natural, pois pertenceu à sua casa e foi iniciada pela mesma. É a última da 

linhagem das mulheres preparadas por Chica Macaxeira, que ainda vive. Percebe-

se nas observações de campo e nas entrevistas realizadas com Mãe Edite, que 

pelas dificuldades da sua vida, casamentos, filhos, ela acabou não conseguindo 

assumir o compromisso religioso naquele momento, no entanto, é portadora de 

conhecimentos, memória da casa e da sacerdotisa Chica Macaxeira. Hoje ela 

possui, em sua casa, um espaço em que realiza suas sessões, dentro dos 

ensinamentos deixados por ela, e auxilia pai Beto de Ogum nas atividades e festas 

do Barracão de Santa Bárbara, onde sua Mãe de santo, Chica Macaxeira, exerceu 

atividades religiosas com Mãe Esperança Rita no passado.  
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Figura 6: Mãe Edite. Fonte: Foto do acervo pessoal da pesquisadora Nilza Menezes. 

Todos os remanescentes, tanto da casa de Maria Estrela como da casa de 

Cecy Bittencourt (Chica Macaxeira), da tradição mina, de alguma forma estão 

agregados ao terreiro de Santa Bárbara e, portanto, sob uma liderança masculina. 

Alguns adeptos, com o tempo, foram criando suas casas e agregando novas 

tradições religiosas. Outros frequentadores e adeptos migraram para outras casas 

formadas de novas tradições, mas levaram aprendizados que podem ser 

observados nos rituais públicos como cantigas (pontos) ou o nome das entidades 
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espirituais e comparecem nas festas do Barracão de Santa Bárbara, reconhecendo 

com isso as suas origens. 

Atualmente o Terreiro de Santa Bárbara, sob a direção de Pai Beto de Ogum, 

herdeiro de pai Albertino, um jovem de nome Hiago prepara-se para ser seu 

possível sucessor. Mãe Edite assumiu o lugar de Maria do Carmo Sampaio, a 

Dona Carmita, as funções de mãe pequena (auxiliar imediata do sacerdote) da 

casa, uma vez que o cargo encontrava-se vago desde o falecimento de Dona 

Carmita, em 2007. Isso também se deve ao fato de que embora Pai Beto seja o 

sacerdote chefe, e esteja preparando seu sucessor, também homem, a presença 

de uma mulher é muito importante para o bom funcionamento da casa, o que 

remete às abordagens de Patrícia Birman (1995), sobre a importância das 

mulheres dentro da estrutura dos terreiros emprestando aos mesmos a 

respeitabilidade, organização, limpeza e outros adjetivos relacionados ao feminino. 

Na entrevista realizada com Pai Beto de Ogum, ele informou que em dias de 

festa vem muitas pessoas que possuem alguma relação com a história da casa, 

que foram iniciados por pessoas iniciadas por Dona Esperança ou pai Albertino, 

como por exemplo, Pai Celso, Raimunda Paera, mas que membros efetivos da 

casa, no momento, são apenas dois homens, ele e Hiago, e 12 mulheres, portanto 

apenas 14 pessoas, sendo a maioria mulheres. 

O fluxograma a seguir mostra as observações sobre as transformações 

ocorridas e como está estabelecida a organização do barracão de Santa Bárbara 

hoje. 
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Gráfico 1: Árvore Genealógica do Processo Sucessório das Lideranças do Barracão de Santa 

Bárbara. Árvore genealógica criada por Nilza Menezes. 

Com relação à confusão entre as datas sobre a história do barracão de Santa 

Bárbara, recentemente, a página do Facebook destinada a divulgar a irmandade na 

internet, postou dados oficiais da casa, que foram realizados por membros da 

própria comunidade26. A história da comunidade, pela direção do templo, assim é 

registrada: 

O Terreiro de Mina de Senhora Sogbô fundado em Porto 
Velho por Mãe Esperança de Sogbô em 1910 ficou 
conhecido como Terreiro de Mina Santa Bárbara devido ao 
preconceito da elite local (maioria protestante na época). 
Esta é filiada a Casa de Nagô. O Terreiro de Santa Bárbara 
foi primordial direta ou indiretamente na contribuição da 
formação cultural da cidade de Porto Velho. Deu nome ao 
atual bairro Mocambo, nomeou o Bairro Santa Bárbara 
(onde por muito tempo ficou instalado). Como é perceptível 
em vários trabalhos sobre o Tambor de Mina, os cultos, 
práticas e rituais aos voduns Mina, é algo bastante 
misterioso. Como diz na cantiga: "TAMBOR DE MINA É 
SEGREDO, É SEGREDO DE VEREKETE..." Por Mãe 
Esperança não ter iniciado nenhum filho seu no 
Vodun,(devido as péssimas condições da época) hoje no 
Terreiro de Santa Bárbara tocamos para as famílias de 
encantados como: a família de Légua Bugí (mata do codó), 

                                                           
26

  Informações acessadas em 18 de junho de 2012. 

PAI BETO DE OGUM E MÃE EDITH

2012

PAI BETO DE OGUM E MARIA DO CARMO SAMPAIO

1994/2007

PAI ALBERTINO E MARIA DO CARMO SAMPAIO

1980/1994

PAI ALBERTINO E MARIA ESTRELA

1970/1976

MÃE ESPERANÇA RITA E PAI ALBERTINO 

1946/1970

MÃE ESPERANÇA RITA E PAI IRINEU

1910/1946
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Rei Sebastião (Praia do lençol), Família da bandeira, Família 
da Turquia, Família da Jurema, entre outras. A casa é do 
Vodun Sogbô, Senhora Gentil Maria Bárbara Soeira, e os 
encantados Mansidão, Doricininho e Senhor Bahia (Todos 
estes eram entidades de Mãe Esperança). O encantado 
chefe hoje chama-se Manuel Légua Bogí Buá quem vem na 
crôa de Pai Beto de Dossú. Após o falecimento de Mãe 
Esperança em 1975, O Terreiro é sucedido por Pai Albertino 
de Badé, que falecendo em 1992, passa o Terreiro para a 
chefia do atual dirigente Pai Beto de Dossú. Com muitas 
dificuldades e luta a casa sobrevive até os dias atuais com 
102 anos, e segundo os membros da irmandade, está não 
fechará nunca.  

Com essas informações divulgadas pela atual direção, entende-se que se 

pretende colocar um ponto final nas discussões sobre as datas de abertura da 

casa na cidade de Porto Velho, legitimando frente à comunidade religiosa de Porto 

Velho, a data de seu surgimento. Com relação ao processo sucessório a casa 

informou, apenas, que de Mãe Esperança a casa teria passado para Pai Albertino 

e, sucessivamente, para Pai Beto, não comentando, portanto sobre os auxiliares 

como Pai Irineu, Chica Macaxeira, Maria Estrela ou Maria do Carmo Sampaio. O 

texto informa que o terreiro de Santa Bárbara era vinculado à casa de nagô, de 

São Luís-MA e, se esta informação for verdadeira, seria então a casa de tradição 

matrilinear, o que explica as tensões existentes, quando da sucessão de Mãe 

Esperança por Pai Albertino.  

2.2 O processo migratório e o encontro de diversas tradições 

religiosas de matriz africana em Porto Velho-RO 

Na década de 1970 a presença dos cultos afro-brasileiros, em Porto Velho, 

sofreu uma transformação em decorrência do grande fluxo migratório, incentivado 

pelo governo federal. Chegaram à cidade muitos migrantes de diversas regiões do 

Brasil e, com eles, outros modelos religiosos. Novas práticas foram trazidas por 
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migrantes de Recife, Salvador, João Pessoa e Rio de Janeiro, aumentando a 

diversidade das “sincretizações”, com os empréstimos ou transferências. Conforme 

registro do historiador Marco Teixeira (1994), até a década de 1960, a cidade 

manteve as características iniciais em razão das suas dimensões reduzidas e os 

poucos terreiros existentes se mantiveram durante longo período, sem grandes 

transformações. Porém, com a migração para a região, o que se deu a partir da 

abertura da BR 364, no final dos anos de 1970, observou-se um crescimento mais 

intenso da cidade, ocorrendo a multiplicação rápida dos bairros (TEIXEIRA, 1994, 

p. 52).  

Assim, também as religiões passaram por transformações com a vinda dos 

migrantes de sacerdotes de outras regiões, trazendo outros modelos religiosos. 

Quando de sua pesquisa, ocorrida nos anos de 1990, Marco Teixeira anotou que, 

O Candomblé de Porto Velho tem hoje uma origem 
diversificada. As raízes de Torodê, filho do Babá Joãozinho 
da Gouméia, cresceram. Foram abertas diversas Casas-de-
Santo. Nota-se, no entanto, que são poucas as casas que 
praticam o candomblé puro (compreendido aí em sua 
integridade de raízes afros). No geral, todas tocam 
comumente para Caboclos e Exus, havendo poucos toques 
de Candomblés. Influências de outras regiões são 
observadas nos diversos terreiros (TEIXEIRA, 1990, p. 52). 

Note-se que as características observadas são mantidas até o presente. Em 

alguns terreiros, com pessoas que antes frequentavam os terreiros de tradição 

mina-nagô, já sincretizados com a pajelança e o catolicismo popular e que ao 

partirem em busca da sua reafricanização com os candomblés de nação, como são 

chamados, nem por isso deixaram de cultuar os caboclos, as pombagiras e os 

pretos velhos antes cultuados. Nessas casas, hoje identificadas como de nação, 
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são realizadas algumas festas, em dias específicos, em homenagem às heranças 

religiosas que trazem. 

É importante observar que a presença do Tambor de Mina, na cidade de 

Porto Velho, no início do século XX, e a chegada dos diversos cultos na década de 

1970, são dois momentos distintos, muito embora seja perceptível a troca e a 

reelaboração desses diferentes modelos. Essas observações são feitas para 

delimitar esta pesquisa no campo estabelecido, a partir da década de 70, com o 

fluxo migratório de diversas regiões do Brasil, motivados por um projeto do governo 

federal, que visava a ocupação e desenvolvimento da região, o que resultou na 

chegada de diversos sacerdotes e culminou na instalação de diversas casas 

religiosas, de várias tradições. Dentre as identificações encontram-se Mina-Jeje, 

Mina nagô, Jeje Mahi, Ketu e Umbanda. Lembrando que essas denominações 

foram dadas pelos sacerdotes e sacerdotisas, líderes das casas visitadas, durante 

o trabalho de campo. 

Esses novos sacerdotes de diversas regiões trouxeram novas práticas, 

havendo, inclusive, por desconhecimento, mal entendidos dos novos grupos para 

com a tradicional comunidade de Santa Bárbara. Os novos migrantes acreditavam 

que as suas práticas eram melhores, mais legítimas e, por desconhecimento, 

trataram com preconceito os herdeiros da tradição trazida por Mãe Esperança Rita 

e seu grupo, como se as práticas dos mesmos não tivessem nenhuma importância, 

não fossem afro-brasileiras.  

Assim, com a chegada dos sacerdotes oriundos do nordeste e sudeste, 

muitos adeptos e adeptas migraram e foram iniciados, no que eles reconhecem 
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como legítimo, as tradições trazidas do nordeste e sudeste já referenciadas acima. 

Esses novos sacerdotes, e também algumas sacerdotisas, abriram suas casas 

religiosas onde passaram a exercer as funções religiosas e a assumir adeptos e 

adeptas na condição de “filhos/as de santo”.  

Esse período é formador do campo que se encontra estabelecido. Em 

levantamentos estatísticos fornecidos pela Associação do Centro de Cultura Negra 

e Religiosidade Afro-Amazônica (ACCUNERA), existem na cidade de Porto Velho, 

106 casas religiosas de matrizes africanas, o que inclui candomblé, Umbanda, 

Jurema, searas, mesas de cura, rezadeiras e rezadores etc. Conforme dados, 

fornecidos por Mara Jane Marques, assessora da Coordenadoria de mulheres e da 

Secretaria de Políticas Públicas de Porto Velho, das cento e seis casas 

cadastradas cinquenta e quatro são chefiadas por homens e cinquenta e duas por 

mulheres, conforme tabela apresentada abaixo. Apesar de mais da metade das 

casas serem chefiadas por homens, apresentando-se número inferior de mulheres 

nas lideranças, ao observar os rituais públicos, percebe-se que a presença 

feminina na condição de adeptas, ou clientes, ainda é maior que a masculina. 

Abaixo segue um gráfico organizado pela pesquisadora como forma de dar uma 

melhor visibilidade a esse processo de transformação e como ele foi se 

assentando.  
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Gráfico 2: Dados de Liderança. Fonte: Nilza Menezes 

Esse segundo momento, com a introdução de diversos modelos religiosos 

além de propiciar a diversidade, também foi causador de transformações que 

trouxeram muitas rupturas e propiciaram a intensificação do trânsito religioso e da 

mudança dos adeptos de uma nação religiosa para outra e estabeleceram o campo 

atual. Muitas pessoas que pertenciam a casas tradicionais da cidade, quando 

conheceram o Candomblé, trazido do Rio de Janeiro, pelo sacerdote Torodé, 

ficaram deslumbrados, abandonaram suas práticas e adotaram o novo sistema. Em 

decorrência disso, especialmente o candomblé Ketu, cresceu e expandiu em Porto 

Velho, sendo responsável pela ofuscação do sistema anterior. Segundo o 

sacerdote Hilton de Ogum,  

“O Candomblé em si, veio prá cá, trouxe muito... Começou a 
aparecer muita gente de fora, e começou essa fo-fo-ca de: 
“fulano não sabe nada; fulano é “coso” (burro, ignorante), 
fulano é isso, fulano é aquilo" Isso foi gente, que foi 
chegando prá cá com essas arrumação. Porque no tempo 
de Umbanda aqui, no tempo de Mina, não tinha isso, não! 
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Ninguém dizia que fulano não sabe de nada, fulana não 
sabe de nada. Não, todo mundo sabia de tudo”. 

Com relação à percepção dos sacerdotes sobre as transformações e situação 

das religiões afro-brasileiras, em Porto Velho, observou-se pela fala dos 

informantes que há um descontentamento, uma preocupação que está relacionada 

à perda de poder do sacerdote sobre seus fiéis, certo saudosismo com o passado, 

especialmente os sacerdotes mais antigos que perceberam as transformações 

ocorridas. Conforme Pai Hilton de Ogum Dajulekan,  

“Antigamente, filho, respeitava o pai ou a mãe. Aqueles mais 
velhos da casa, a gente tinha de respeitar. Hoje em dia não 
tem respeito”. 

Por outro lado, alguns sacerdotes acham que hoje está melhor, uma vez que 

aumentou o número de adeptos e adeptas, e que atualmente se tem mais respeito, 

não há mais tanto preconceito, no entanto a desunião é um a reclamação 

constante. A sacerdotisa Rita da Oxum observa que: 

“Os antigos, as antigas mães de santo tinham que fazer 
rituais dentro do mato. Com Mãe Esperança quantas vezes 
o tambor não foi rufado dentro dos matos por que se não 
vinha policia aquela confusão. Então existia mais união com 
certeza um protegia o outro. Foi muito sofrido aqui em Porto 
Velho, hoje nos estamos livres. É assim como os negros que 
eram mantidos em cativeiro e que agora estão conseguindo 
suas cartas de alforria. Antigamente, as entidades estavam 
em terra e o vizinho chamando a policia”.  

Assim, o campo das religiões afro-brasileiras estabelecido na cidade de Porto 

Velho, parece apresentar – o que chamamos de primeiro momento –, 

características de resistência. Além da diversidade de cultos há o grande trânsito 

religioso dos fiéis entre as casas em razão das tensões e rupturas frequentes. Isso 

é percebido na fala dos informantes, que geralmente possuem feituras em dois ou 
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mais modelos religiosos das religiões africanas, e ainda circulam por outros 

modelos religiosos como catolicismo e igrejas pentecostais. 

2.3 Conclusão 

Neste capítulo buscou-se mostrar o campo pesquisado, as características das 

práticas religiosas afro-brasileiras estabelecidas e as transformações ocorridas. 

Notou-se que as práticas religiosas de matriz africana, na cidade de Porto Velho, 

se estabeleceram pelas fontes consultadas e citadas dentro do processo de 

surgimento do lugar, no início do século XX.  

De acordo com as transformações sociais e econômicas, como fluxos 

migratórios em decorrência da necessidade de mão de obra para atender as 

demandas, as religiões também foram se instalando. Com os primeiros migrantes, 

especialmente os do Pará e Maranhão, relacionados com a exploração da 

borracha, veio o Tambor de Mina. A cidade recebeu, na década de 1940, muitos 

trabalhadores nordestinos para o trabalho da exploração da borracha e da 

mineração no período da cassiterita, fato que não alterou o campo religioso com 

relação às tradições afro. Depois, com o fluxo incentivado pelo governo federal, na 

década de 1970, há o chamado boom, que foi um processo intenso de migração de 

várias regiões do Brasil. Nesse movimento, com a chegada de pessoas dos vários 

estados do País, também chegaram diversos sacerdotes, trazendo outros modelos 

religiosos que causaram as transformações e estabelecimento do campo religioso 

local. 

São dois processos: primeiro o da fundação da primeira casa e as 

transformações ocorridas, em especial com relação à liderança que passou do 
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feminino para o masculino. Segundo, a chegada dos novos sacerdotes, as trocas e 

o estabelecimento do campo, que também se apresenta em sua maioria, de 

homens na liderança. 

Essa foi a motivação para a presente pesquisa: a observação da 

masculinização no processo sucessório e no estabelecimento de um campo com a 

maioria das lideranças do sexo masculino. Seguiu-se a trajetória da primeira casa, 

instalada para entender as motivações da transformação. Há uma indicação de que 

diversos fatores foram causadores, mas entendeu-se que a propriedade e a 

sexualidade foram fundamentais nesse processo e, por essa razão, essas questões 

serão tratadas no próximo capítulo.  



CAPÍTULO III 

AS RELAÇÕES ENTRE O PROCESSO DE 

MASCULINIZAÇÃO DAS LIDERANÇAS DAS 

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS DE PORTO VELHO, 

E A INTENSIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

Neste capítulo será analisado o processo de masculinização das lideranças 

nas religiões afro-brasileiras, em Porto Velho, e sua relação com a violência de 

gênero. Partiu-se do pressuposto de que as transformações observadas nas 

lideranças dos templos das religiões afro-brasileiras, que apresentam um 

afastamento das mulheres dos cargos de chefes dos templos, podem ocultar 

questões de gênero. As justificativas para esse afastamento, parecem relacionadas 

com as representações de gênero que afirmam lugares diferenciados para os sexos 

e reservam às mulheres o espaço privado, relacionado à fragilidade e ao cuidado, 

limitado pelo determinismo biológico que marca a história das mulheres. Essa 

construção, conforme Ana Colling (2004) é histórica, 
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As representações da mulher atravessaram os tempos e 
estabeleceram o pensamento simbólico da diferença entre 
os sexos: a mãe, a esposa delicada, a “rainha do lar”, digna 
de ser louvada e santificada, uma mulher sublimada 
(COLLING, 2004, p. 15).  

Dentro dessa ordem estabelecida, da mulher diferenciada pela sua 

fragilidade, sensibilidade e destinada aos espaços privados, e tutelada pelo homem 

forte, corajoso e destinado aos lugares públicos a violência se estabelece. 

Conforme Pierre Bourdieu (2005) nem sempre a violência é consciente para os 

envolvidos e, portanto, nem sempre possíveis de serem externadas em razão das 

representações que perpassam os entendimentos pessoais, marcados pelas 

objetivações sociais. No entanto elas são externadas da mesma forma que são 

apreendidas, ou seja, por meio das representações. As representações sociais, 

segundo Maria Cecília de Souza Minayo, “se manifestam em palavras, sentimentos 

e condutas e se institucionalizam, portanto podem e devem ser analisadas a partir 

da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais” (MINAYO, 2003, p. 

108).  

Por isso, buscou-se por intermédio de observação e de entrevistas, apreender 

as tensões de gênero e violência que podem ter se estabelecido e propiciado a 

mudança, já que, conforme é dado, há uma hierarquia naturalizada do masculino 

sobre o feminino, baseada nas relações de gênero que, conforme Joan Scott 

(1990, 14) “é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as 

diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar 

significado às relações de poder”. 

Pesquisas com abordagens sobre violência de gênero nas religiões afro-

brasileiras, ainda são raras. Contudo, a observação do aumento do número de 
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homens nas lideranças, e as transformações e implicações que isso poderia 

apresentar, pode ser notado durante este trabalho.  

Conforme observou a entrevistada Jurema Werneck, membro da ONG 

CRIOLA, as religiões afro-brasileiras ao passar pelo processo de branqueamento e 

de masculinização adquirem uma nova configuração. Para ela,  

“Na medida em que se projeta para fora dos muros das 
casas, negociando com a comunidade em geral, na vida de 
todos e todas, o sexismo aparece e é moeda de troca, essa 
violência, essa apropriação e desvalorização da mulher. É 
preciso debater sobre isso, essa troca que inferioriza a 
mulher. Todo esforço que elas fizeram para trazer até aqui 
está sendo expropriado sem respeito pelos homens brancos 
e negros também”. 

Além da observação de campo, a participação da pesquisadora nos eventos27 

promovidos para discussões sobre os problemas da população negra e das 

religiões de matriz africana, percebeu-se que as abordagens são muito mais 

relacionadas aos problemas gerais como intolerância religiosa, saúde e educação 

para esses grupos. A violência de gênero é tratada, geralmente, como um fator 

externo ao espaço dos terreiros, abordando-se a violência de gênero no âmbito da 

sociedade em geral, dentro das diretrizes gerais, estipuladas pelas políticas 

públicas.  

Esses eventos possibilitaram perceber a existência de comportamentos que 

reforçaram as objetivações sociais de gênero, dando lugar para os sexos e onde a 

mulher, de forma natural, exerce as funções femininas. Para as mulheres, é 

sempre o lugar privado quando atribuem às mesmas as funções das mães 

                                                           
27

 Os eventos dos quais se participou fazem parte dos programas de políticas públicas para as 
comunidades de terreiros. Participou-se do evento denominado “Mulheres de Axé" em São Luís do 
Maranhão-MA, em 2008, e em 2010 em João Pessoa. Também no evento sobre saúde para 
populações de Terreiros em Porto Velho, Rondônia em 2011. 
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cuidadoras e auxiliadoras, em especial, quando os eventos são projetados, 

organizados e dirigidos por homens. 

Quanto ao aumento de homens nas lideranças, a entrevistada Mãe Luza da 

Oxum, entende que as mulheres deixaram o legado de construção dessa religião: 

“Na verdade, como tudo na vida, tem o lado positivo e 
negativo. No meu ponto de vista particular e sendo de uma 
casa tradicional do Maranhão e meu sacerdote é um 
homem, agora, o que chama a atenção é que as mulheres, 
as que a gente chama de matriarcas, elas tiveram o primeiro 
momento. Eu acredito nisso e acho que elas conseguiram 
como mulheres, deixar registrado que foram elas que 
organizaram a religião, fazendo as coisas bem fortes e com 
muito respeito. Agora, a gente vê hoje que há um 
movimento dos homens. Tenho uma preocupação, pois me 
parece que nas casas lideradas por mulheres, há uma forma 
diferente de fazer as coisas, mas apesar de em alguns 
Estados ter maioria de homens como sacerdotes dirigentes, 
ainda acredito que somos a maioria enquanto adeptas e 
sacerdotisas, embora muitas não estejam liderando casas”.  

Em Porto Velho, o ponto de partida para o trabalho de pesquisa deu-se a 

partir da observação da transformação das lideranças na trajetória dos cultos afro-

brasileiros na cidade, que passou da mão das mulheres para a dos homens, além 

do estabelecimento do campo com uma maioria de sacerdotes homens, numa 

religião referenciada pelo importante papel das mulheres como líderes. Justifica-se 

a pesquisa na característica feminina, frisada nas religiões de matriz africana, e na 

afirmação do exercício de poder da mulher nas práticas afro-brasileiras. Ao 

constatar-se o crescente aumento de homens nas lideranças, intuiu-se, também, 

da existência de novas configurações na estrutura religiosa, o que pode ser 

observado na divisão sexual do trabalho nos templos. 

Tentando apreender as razões do crescente número de homens nas 

lideranças, marcante pelo estabelecimento das religiões afro-brasileiras em Porto 
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Velho, na entrevista realizada com Mãe Marly da Oxum, quando perguntada sobre 

essa questão, ela respondeu: “Já, já observei, mas não sei explicar porque isso 

aconteceu, não sei.” Isso indica que apesar das transformações elas não vêm 

sendo pensadas dentro dos grupos e são aceitas de forma natural, onde parece 

não haver resistência. No entanto, conforme observado e anotado ainda como 

justificativa para a realização do trabalho, havia nas mulheres um incômodo, mas 

as mesmas tinham dificuldade em expressar as razões.  

Buscou-se apreender nas entrevistas, o desconforto mal explicado das 

mulheres que se intuiu como indicadores de tensões de gênero. Pelas perguntas 

buscou-se apreender se havia, nesse processo, violência de gênero, quais eram e 

como se estabeleciam, buscando compreender o crescente processo de 

masculinização das lideranças numa religião dada como feminilizada. O olhar 

focou o fenômeno como uma contramão, uma vez que os discursos sobre as 

religiões afro-brasileiras enfatizam a presença e o exercício de poder das 

mulheres. Por outro lado, ainda no momento em que as religiões buscam mostrar o 

papel secundário das mulheres nas estruturas religiosas, chamando a atenção 

para as assimetrias de gênero existentes nas práticas afro-brasileiras, percebeu-se 

que, gradualmente, durante o século XX, apesar de sempre ser observada a 

presença de uma maioria feminina, os homens foram assumindo as lideranças. 

Diversas questões se apresentaram tecendo essa trama e, conforme 

observações de Zuleica Campos e Maria da Penha Vaz (2009), muitas são as 

estratégias de sobrevivência das lideranças afro-brasileiras das quais os 

sacerdotes e sacerdotisas são dotadas. Conforme as autoras, além dos poderes 

mágicos adquiridos pelos rituais de iniciação e pelos aprendizados, o dom da 
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cozinha no espaço interno, e o dom do canto para o espaço externo, são 

fundamentais para a manutenção das tradições. Como essas atividades 

encontram-se naturalizadas, e dão maior ênfase para que os homens ocupem o 

espaço público, determinando a cozinha como um lugar de mulheres, acabam, 

assim, também se estabelecendo, e, proporcionando maior visibilidade e liderança 

aos homens, conforme se verá a seguir. 

3.1 As tramas de gênero no processo sucessório no campo 

pesquisado: questões controversas 

Este trabalho de pesquisa interliga o passado e o presente. Algumas 

questões se apresentaram nessa trama e fazem parte da violência simbólica de 

gênero, entre elas a questão da propriedade e da sexualidade. Por essa razão viu-

se a necessidade de fazer algumas observações sobre o processo de instalação 

das religiões afro-brasileiras, em Porto Velho, e comentar esses nós, que nos 

parecem fundamentais para se entender as transformações ocorridas e o campo 

estabelecido. 

Seguiu-se o caminho das anotações que registravam a instalação dos cultos 

afro-brasileiros na cidade de Porto Velho. Como se pode observar pelos trabalhos 

de pesquisa consultados e fartamente citados (TEIXEIRA, 1994; LIMA 2000/2005), 

que mostram inicialmente a liderança feminina e a projeção das mulheres nas 

lideranças, e depois o processo de ocupação das lideranças por homens. Apesar 

das observações feitas por Marta Valéria de Lima (2005) que analisa como 

liderança compartilhada as práticas de tradição mina na cidade de Porto Velho, por 

sua característica dual na direção, o que move, é que embora Mãe Esperança Rita 
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tenha como auxiliar ou Pai do Terreiro da irmandade um homem, no caso Pai 

Irineu, ela é reverenciada como a fundadora e esteve por praticamente seis 

décadas na liderança da casa. Sempre esteve cercada de mulheres e conforme 

informações do atual dirigente, Pai Beto de Ogum, ela buscou preparar uma 

substituta mulher, a sua filha Guita, que não conseguiu o carisma suficiente para o 

exercício da função. Também é importante ressaltar que o nome feminino aparecia 

como a referência do Terreiro, como já frisado anteriormente. Assim, foi o nome 

dela que ficou na Memória como portadora do Axé, assim como o nome de Chica 

Macaxeira é a referência para o Terreiro de São Benedito.  

Nessa revisão da instalação e presença das práticas religiosas de matriz 

africana, na cidade de Porto Velho, a nossa pergunta é: quais as razões da 

passagem da liderança de uma mulher para um homem numa tradição cujas 

lideranças e organizações foram de mulheres? O importante é perceber que esse é 

o movimento causador das transformações e o que se irá analisar.  

Primeiro a instalação dos cultos afro-brasileiros, no início do século XX, com 

direção feminina e com a consequente evolução e transformações da irmandade 

que passa a ser dirigida por homens e, segundo, o grande fluxo migratório com a 

chegada de diversos sacerdotes trazendo outros modelos religiosos que alteram o 

campo religioso, e estabelecem um campo com maioria do sexo masculino.  

Tanto nos terreiros de direção feminina o número de mulheres é maior e a 

presença dos homens é solicitada, apenas, para tarefas pesadas em dias 

especiais e, nos terreiros dirigidos por homens a presença das mulheres é 
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solicitada com maior assiduidade e maior número para a limpeza e organização da 

casa religiosa, geralmente também casa do sacerdote.  

Como forma de visualizar esse processo sucessório em que a ordem é 

invertida, conforme fluxograma apresentado no capítulo anterior, os nomes 

femininos começam a aparecer em segundo lugar e não mais com o título de Mãe, 

que é de suma importância nas religiões afro-brasileiras. Quando os homens 

assumiram como dirigentes e detentores do título de Pai e chefes das casas, as 

mulheres, na condição de auxiliares, são referenciadas pelo seu nome. Não trazem 

o título de Mãe, ou ainda, em alguns casos, são chamadas de “Madrinhas”, 

denotando com isso a sua função secundária. Também é chamada de madrinha 

por ter sido a pessoa que ajudou fisicamente, e muitas vezes financeiramente, nas 

iniciações realizadas pelo sacerdote, diversas pessoas da comunidade. Isso 

demonstra a apropriação do cargo e título das mulheres pelos homens.  

Levando-se em consideração que nas religiões afro-brasileiras os títulos são 

de vital importância, pois dá lugar às pessoas do grupo de forma hierárquica e 

rigorosamente organizada, observa-se que, na ata de organização da sociedade 

religiosa, no ano de 1917, (ata em anexo) aparece “Mãe do Terreiro”, Esperança 

Rita da Silva e “Pai do Terreiro”, Irineu dos Santos. O nome dela aparece primeiro, 

denotando a ordem hierárquica da casa. Essa ordem foi invertida e tornou-se 

natural, num processo de usurpação legitimado pelas cristalizações sociais, que 

exclui as mulheres das mais variadas formas. Estas são excluídas por serem 

velhas, frágeis, loucas, solteiras, casadas, por estarem grávidas ou menstruadas, 

por terem desejos, ou por qualquer razão que não encaixem as mesmas nos 

padrões exigidos. Também são excluídas por não concordarem, por terem opinião 
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diferenciada. Nas casas religiosas essas exclusões citadas são muito perceptíveis. 

As muito novas ainda não podem participar por não terem experiência e na idade 

fértil são excluídas no período da menstruação, são prejudicadas por estarem se 

relacionando com homem e o sexo é interdito, necessitando ficarem sem sexo por 

alguns períodos, o que causa muito transtorno quando o marido não participa da 

religião e, quando elas ficam velhas e experientes, o corpo já não ajuda para 

muitas das tarefas e acabam mais uma vez excluídas. Essas questões referem-se 

ao que se chama de violência simbólica, por se instalarem silenciosamente, e 

acabam se materializando na medida em que são causadoras de sofrimento, e se 

encontram atreladas à violência de gênero, conforme descreve Eva Patrícia Gil 

Rodrígues e Imma Lloret Ayter,  

Hay toda uma serie de violencias unidas a los significados 
sociales de lo que entendemos que es um hombre y lo que 
entendemos que es uma mujer. Se trata de la renombrada 
violencia simbólica, es decir, aquella violencia unida a La 
construcción de las identidades de género, y que será 
susceptible de sufrir cualquier persona que no siga las 
normas y los imperativos sociales vinculados al género 
(RODRIGUES E AYTER, 2007, p. 18). 

Ainda focando o problema da sucessão, em conversa informal com Pai Beto, 

sacerdote-chefe do Terreiro de Santa Bárbara, observou-se de forma sutil, que sua 

fala apresenta uma inversão ao citar os nomes dos líderes da história da 

comunidade religiosa. Antes, nas entrevistas realizadas pelas observações e 

citações dos pesquisadores, o terreiro de Santa Bárbara é mencionado como 

chefiado por Mãe Esperança, tendo, também, Pai Irineu como sacerdote 

(TEIXEIRA, 1994; LIMA, 2000). Observou-se, ainda, que na memória popular dos 

“antigos” o nome de Mãe Esperança Rita era referido como a portadora do axé, a 

que possuía o carisma no terreiro, o que também ocorria com Chica Macaxeira, 
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sendo as mesmas referenciadas como as mais famosas mães de santo do lugar 

pela memória popular.  

Porém, mais recentemente, ao mencionar as lideranças, Pai Beto organiza 

suas ideias dizendo Pai Irineu e Mãe Esperança, Pai Albertino e Maria Estrela. Ele 

e Dona Carmita foram os casais que estiveram à frente do Terreiro de Santa 

Bárbara desde a sua instalação. Assim, os nomes masculinos são colocados à 

frente, como se eles fossem sempre os líderes e as mulheres suas auxiliares. Essa 

inversão dos nomes indica uma mudança no discurso e transferência de local de 

poder. Se hoje as mulheres são as auxiliares, é como se sempre tivessem sido.  

Todas as questões apresentadas como formadoras das tramas de gênero se 

estabelecem e marcam as transformações. Além das representações dos lugares 

de gênero, dadas como naturais, o trabalho de campo indicou questões antigas e 

profundas não resolvidas, como propriedade e sexualidade que será abordado a 

seguir. 

3.2 Os donos materiais do axé e as donas da fé  

Em razão das tantas mudanças de localização do Barracão de Santa Bárbara, 

a propriedade pareceu indicar um dos canais por onde teriam se instalado as 

transformações nas lideranças com relação à tomada de poder pelos homens dos 

cargos femininos. Também, remetendo às observações da pesquisadora Marta 

Valéria de Lima (2005), que diz que Pai Irineu era o dono material do axé e Mãe 

Esperança Rita dirigia o templo, isso pareceu indicar que ele era o dono do imóvel 

em que funcionava o terreiro. No entanto, em um diálogo com a pesquisadora, ela 
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informou que ele era o dono do terreiro28, mas Mãe Esperança Rita era quem 

dirigia o templo e que eles possuíam salas geminadas para atendimento, uma vez 

que possuíam feituras diferenciadas, ou seja, vinham de tradições religiosas 

distintas29. Frisando que a questão se apresenta de forma muito complexa e 

controvertida, Lima (2000, p. 85) informa que: 

Os informantes dizem que ela agiu desta maneira porque o 
terreiro havia sido fundado por Irineu dos Santos e que ele 
era o dono legal do terreiro, mas que o terreno onde o 
mesmo fora erguido pertencia a ela. Por isso, a chefia do 
barracão pertencia a Irineu dos Santos e a direção e o 
batismo dos filhos da casa cabiam a Esperança Rita da 
Silva. Na visão dos informantes este teria sido o motivo pelo 
qual Esperança Rita da Silva se desincumbiu de suas 
atribuições no terreiro após a morte de Irineu dos Santos. 

Essa questão de quem era “dono”, aparece um pouco nebulosa e Marta 

Valéria de Lima (2005), em estudo sobre o processo sucessório do Terreiro de 

Santa Bárbara, concluiu que a liderança era compartilhada por casais, o que 

passou a ser uma tradição na história da casa, porém, essa “arrumação” inicial 

favorece a inversão. No primeiro processo sucessório, o nome masculino assume a 

liderança e instala-se uma forte tensão, marcada pelas representações de gênero. 

Inicialmente pensou-se que os terrenos onde funcionaram os templos, 

poderiam ter pertencido a Pai Irineu em razão da informação de Marta Valéria de 

Lima (2005) ao dizer que ele era o dono do terreiro, dirigido por Mãe Esperança 

Rita. Isso parecia estar relacionado com a propriedade do imóvel e, portanto, seria 

a causa dos resultados sucessórios. 

                                                           
28

  Essa expressão quanto a Pai Irineu ser o dono do terreiro elevou a pesquisa sobre a propriedade, 
pois se ele era o dono, poderia ser uma das razões para ter passado para Pai Albertino além do 
seu cargo religioso. Também sondou-se sobre a opção sexual de Pai Irineu que poderia ter sido 
motivador das relações estabelecidas. 

29
  Essas informações a pesquisadora Marta Valéria de Lima forneceu por e-mail. 



108 

Em entrevista perguntou-se ao sacerdote Pai Beto de Ogum, hoje dirigente do 

Terreiro de Santa Bárbara, sobre essa questão. Ele respondeu que as terras, tanto 

no bairro do Mocambo, quanto na Joaquim Nabuco, sempre foram de propriedade 

de Mãe Esperança, e que ela tinha muitas terras, terrenos e até uma área rural 

onde criava animais (vacas e bois), afirmando categoricamente que ela era a dona 

material dos imóveis. Quando questionado se Pai Irineu também era o dono, ele 

disse que Pai Irineu dividia com ela, mas que quando as pessoas se referiam aos 

imóveis diziam que ela era a dona. Ele comentou que Mãe Esperança teve o 

apadrinhamento de políticos que passaram pelo local e que eles deram terras e 

outros bens a ela. Esses padrinhos eram políticos e empresários locais da época, 

que usavam os serviços religiosos da sacerdotisa, ou visitavam a casa como 

simpatizantes, conforme já comentado e analisado por Marta Valéria de Lima 

(2000).  

Conforme observado no trabalho sobre a história do Barracão de Santa 

Bárbara, realizado por Lima (2000), e também conforme afirmou Pai Beto de 

Ogum, muitas mulheres da comunidade aspiraram ao cargo de sucessora de Mãe 

Esperança. Contudo, tanto na fala de pai Beto de Ogum, como nas entrevistas e 

observações de Marta Valéria de Lima (2000) é perceptível que as questões 

ligadas à propriedade tiveram importância no processo de transformação do grupo.  

Mesmo antes de Pai Albertino assumir como chefe da irmandade, a 

comunidade já tinha saído do bairro do Mocambo e se mudado para o bairro de 

Santa Bárbara. Essa mudança se deu, ao que se percebe pelo depoimentos de 

pessoas da comunidade, por ser o bairro do mocambo muito próximo ao centro da 

cidade e o barulho do terreiro incomodava. Assim, seja por problemas internos ou 
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externos, em diversos momentos a comunidade teve que se reorganizar em outros 

espaços. Além disso, no processo de reorganização e a falta de entendimento 

entre Maria Estrela, que assumiu o lugar de Mãe Esperança, e Pai Albertino que 

assumiu o lugar de Pai Irineu, acabou por fragmentar ainda mais o grupo que já 

vinha sofrendo com as disputas de poder e acomodações, como o caso de Chica 

Macaxeira que já havia migrado, provavelmente, por conflitos internos criando 

outra casa denominada Terreiro de Samburucu, ou de São Benedito. 

Ainda com relação à sucessão de Mãe Esperança, permeada por tensões e 

disputas de poder envolvendo diversos nomes de mulheres que queriam assumir o 

seu lugar, acabou por causar desentendimentos, rompimentos e, por 

consequência, o estabelecimento de Pai Albertino como sacerdote, por escolha de 

Pai Irineu ou de seu mentor espiritual, seu “Guia” como é denominado nessa 

comunidade, que passou a ser o principal chefe da casa. Essas tensões e rupturas 

foram observadas nos depoimentos e observações registradas no trabalho de 

Marta Valéria de Lima (2000), acima citado. Ela observou, também, que a memória 

oral registrou que Chica Macaxeira, que tinha sido Mãe Pequena de Mãe 

Esperança Rita, aspirou pelo cargo de Mãe de Santo da casa e, pelo fato de não 

ter conseguido, foi que ela acabou assumindo as funções de sacerdotisa da seara 

onde ela trabalhava como auxiliar de um senhor chamado Seu Benedito, após a 

morte do mesmo. 

De qualquer forma, mesmo com alguns nomes masculinos citados, na 

memória popular, e fazendo parte da organização da irmandade, conforme se vê 

na ata de criação (anexo) as casas religiosas de tradição afro-brasileiras que se 

instalaram em Porto Velho, no início do século XX, ficaram marcadas por nomes 
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femininos. Contudo não se pode falar em um matriarcado, nem mesmo em 

processo matrilinear de sucessão, uma vez que no primeiro processo sucessório a 

liderança já se transformou do feminino para o masculino, no caso da primeira 

casa instalada. Porém os nomes que deram visibilidade às práticas foram de 

mulheres, apesar de perceber-se que elas sempre estiveram envolvidas com 

maridos ou outros parentes, como filhos e primos fazendo parte das casas 

religiosas e de sua vida, influenciando nos acontecimentos, pois conforme Ana 

Colling (2004, p. 16), “escrever sobre as mulheres é lidar com sombras, com 

desejos masculinos sobre as mulheres, com o imaginário masculino, com 

representações”.  

Essa questão da propriedade é complexa. Buscas foram realizadas em 

cartórios e, conforme certidões emitidas, não constam registros de transação 

imobiliária em nome de Irineu dos Santos ou de Esperança Rita dos Santos. 

Apesar das certidões fornecidas, o assunto não pode ser encerrado, pois a 

questão fundiária em Rondônia é muito complexa. As terras não eram valorizadas 

e, até hoje, grande parte não é regularizada. Os documentos verificados são do 

período de 1914 até 2011 (vide certidões em anexo). 30. 

É necessário lembrar que os terrenos, nas proximidades de onde o terreiro 

funcionou ao longo do século XX, e que eram mais próximos ao centro da cidade, 

podem ter recebido boas ofertas de negócios e foram vendidos para adquirirem 

terrenos mais baratos, em locais mais retirados. Essa também é uma das 

                                                           
30

  As certidões do cartório de Registro de Imóveis se encontram em anexo. Conforme frisou-se, a 
questão relativa às terras na região é complexa e não pode ser dada como explicativa para os 
questionamentos sobre a propriedade dos imóveis onde funcionou o templo religioso, no entanto, 
por meio deles, observou-se que não há registros de regularização. Apesar disso, sabe-se que 
pode ter havido documentos e negociações não registradas. 
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características observadas: a de que a cada movimento de crescimento e 

desenvolvimento do lugar com a chegada de novos migrantes, o terreiro foi sendo 

transferido para locais distantes do centro da cidade. Isso aconteceu por razões 

comerciais, mas, também, por questões pessoais. Os sacerdotes e sacerdotisas 

podem ter preferido locais mais distantes da cidade para evitarem os olhares, 

tendo mais liberdade para suas práticas em locais de menor controle, evitando, 

com isso, o preconceito. O processo de expulsão, em especial do barracão de 

Santa Bárbara, foi continuo. Cada vez que a cidade passava por transformações 

econômicas e sociais, o terreiro também se mudava para mais distante do centro 

da cidade.  

A questão da propriedade, que pode ter alguma influência no processo 

sucessório, não aparece com clareza em razão dos problemas fundiários da região 

e falta documentos oficiais, como contratos entre as partes, o que era comum na 

época. Não ficou claro que tipo de documentos as pessoas possuíam dos terreiros 

sobre suas posses. Porém, vale salientar que as questões referentes à ocupação 

de Porto Velho, tinham irregularidades e, com o passar do tempo, sofreram 

mudanças e medidas administrativas. Também é importante observar que essas 

questões, relativas à posse das terras são, normalmente, atividades atribuídas aos 

homens, e que Mãe Esperança era casada. Contudo, também não se encontrou 

referências a bens em nome do seu esposo Raimundo Silva, nem mesmo em 

nome de pessoas importantes na irmandade que ocuparam cargos, como 

Francisco Lopes de França, ou mesmo em nome dos seus filhos, Manuel Euclides 

da Silva e Maria Guilhermina da Silva (vide certidões em anexo). Ouviu-se 

comentários de que a propriedade pertencia à comunidade, porém nenhum registro 

foi encontrado em nome de nenhuma das pessoas citadas nas informações ou 
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mesmo em nome da sociedade religiosa. Pai Beto de Ogum responde à questão 

assim, 

“Mãe Esperança Rita teve filhos (adotivos) que inclusive 
chegou a preparar sua filha Guilhermina (Guita), chamando-
a de mãe desde pequenininha. Guita não quis seguir o 
caminho sacerdotal religioso. Chegou a incorporar, mas não 
teve aptidão nem interesse para dirigir a casa quando Mãe 
Esperança morreu, entretanto, fez questão de ficar com os 
imóveis onde funcionava o templo”. 

Tomando por esclarecedora essa informação, ela explica o fato da 

transferência do templo de lugar, muito embora ainda existam outras questões 

como o desentendimento e as desagregações que parecem estar relacionadas 

com a sexualidade, como se verá adiante. De qualquer forma a parte que era de 

Pai Irineu não se sabe o que houve, e se houve partilha quando da sua morte. É 

bem provável que nessas transferências sem documentos, e que também não 

eram de grande valor, as coisas foram sendo consumidas pelas intrigas e pela falta 

de administração.  

Quanto ao terreno onde hoje se encontra o barracão, Pai Beto de Ogum 

informou que Pai Albertino ganhou o terreno, mas que nada herdou de Mãe 

Esperança ou Pai Irineu. Numa das conversas informais com membros da 

comunidade comentou-se que o terreno, onde hoje funciona o terreiro, foi doado à 

comunidade pelo Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, o então governador do Estado 

de Rondônia, no início dos anos 80, simpatizante das comunidades de 

religiosidade afro-brasileira do lugar. Essa “gentileza” do governador é divulgada 

dentro da comunidade como uma grade simpatia do mesmo para com os cultos 

afro-brasileiros, porém a comunidade já vinha sendo agraciada com terrenos 

sempre mais distantes do centro da cidade, no processo de crescimento do lugar 
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em razão da distinção dada ao que sempre foi marginalizado e sofreu o processo 

de exclusão, que Raquel Rolnik (1989) analisa da seguinte forma, 

A história da comunidade negra é marcada pela 
estigmatização de seus territórios na cidade: se no mundo 
escravocrata, devir negro, era sinônimo de subumanidade e 
barbárie, na República do trabalho livre, negro virou marca 
de marginalidade (ROLNIK, 1989, p. 16). 

E ainda que, 

Para a cidade, território marginal é território perigoso, 
porque é daí, desse espaço definido por quem lá mora como 
desorganizado, promiscuo e imoral, que pode nascer uma 
força disruptora sem limite. Assim se institui um aparthaid 
velado que, se, por um lado confina a comunidade à posição 
estigmatizada de marginal, por outro, nem reconhece a 
existência do seu território, espaço-quilombo singular 
(ROLNIK, 1989, p. 16). 

Parece que essas questões permearam a trajetória do Barracão de Santa 

Bárbara, instalado no início do século XX, no bairro do Mocambo, nome 

provavelmente recebido pela presença de negros e excluídos, foi sendo transferido 

no processo de crescimento do lugar. A comunidade comentou as transferências 

como naturais e as negociações não foram documentadas nem contestadas, não 

tendo como saber se elas realmente chegaram a pertencer à Mãe Esperança. Pai 

Beto diz não saber o que houve, mas sabe que os filhos de Mãe Esperança ficaram 

com os imóveis e “acabou-se tudo”, encerrando o assunto. 

Para alargar a visibilidade sobre a problemática da propriedade, o 

entrevistado Pai Hilton de Ogum Dajulekan, frisou a questão como causadora, 

ainda hoje de problemas para as mulheres estabelecerem os terreiros em razão de 

não serem as mesmas as donas do terreno e quase sempre, o marido que não 

comunga da mesma religião, não permite o tempo no espaço da casa. Quanto a 
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isso, no trabalho de campo foi possível observar que as sacerdotisas estabelecidas 

são independentes financeiramente e geralmente, não possuem maridos.  

3.3 O sexo e a sexualidade para adeptos/as das religiões afro-

brasileiras e sua relação com a violência de gênero 

Questões relacionadas à sexualidade têm motivado diversas pesquisas nas 

religiões afro-brasileiras, em especial, no tocante à homossexualidade. O tema 

sempre foi abordado por pesquisadores como Edison Carneiro (1978), Ruth 

Landes (2002), Laura Segato (1995) e Patrícia Birman (1995) que apontaram as 

questões de gênero e de sexualidade como fatores preponderantes nas práticas 

religiosas de matriz africana. 

Existe uma flexibilidade, que foi apontada nas pesquisas citadas, que 

perpassa as relações, mas que pode ser enrijecida sempre que houver tensão. No 

caso das religiões afro-brasileiras percebeu-se isso. Os papéis de gênero são 

flexibilizados, contudo quando se trata de se colocar publicamente, as objetivações 

sociais dando lugares diferenciados para homens e mulheres se manifestam. 

Há uma grande ambiguidade nesse sentido, pois ao mesmo tempo em que há 

o discurso da liberalidade ou das múltiplas possibilidades, por outro lado emerge o 

discurso da heterossexualidade, conforme observam Eva Patrícia Gil Rodrígues e 

Imma Lloret Ayter,  

... lo que es masculino y lo que es femenino emergen 
conjuntamente con la consecución de la heterosexualidad. 
Es decir, que podríamos decir que hay una especie de 
matriz heterosexual que guía de alguna manera la 
construcción del género (AYTER, 2007, p. 60) 
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A questão é importante e merece ser destacada. Foi muito visível na pesquisa 

de campo que, apesar da violência se estabelecer marcada pelas relações de 

gênero dentro da visão dual de masculino e feminino, não se pode deixar de falar 

sobre a flexibilidade sexual que também é muito marcante no campo. Contudo, 

essa flexibilidade sexual, embora ofereça variações que parecem romper as 

fronteiras, acaba por reforçar as representações estabelecidas. Vale frisar que a 

flexibilidade sexual é perceptível nas observações, mas os discursos e posturas 

públicas são marcados pela dualidade do masculino e feminino. Remetendo ao que 

observou Ivana Silva Bastos,  

Nossa sociedade é de tradição extremamente conservadora, 
machista e permeada pela moral judaico-cristã. As 
identidades sexuais e de gênero transitam entre a adesão à 
norma sexual e de gênero dominante e a sua transgressão 
(BASTOS, 2009, p. 164). 

No processo chamado de masculinização das lideranças, quando a casa 

fundada por mãe Esperança Rita não teve uma sucessora e sim um sucessor, Pai 

Albertino, declaradamente homossexual, se observa nas falas dos entrevistados 

dizendo que a sexualidade dele interferiu nas tensões. Para o sacerdote Beto de 

Ogum, “Maria Estrela teve dificuldade em partilhar o poder com pai Albertino. Uma 

das alegações dela era a homossexualidade dele” Para Pai Beto esse fato foi um 

dos motivos causadores da divisão da casa, pois Maria Estrela, sacerdotisa que 

assumiu com ele a direção do barracão, ainda conforme Pai Beto, “não lidava 

muito bem com isso, ela era intransigente com isso”. Deve-se levar em 

consideração, também, que ela foi colocada como auxiliar de Pai Albertino, haja 

vista que a tradição indicava o contrário. De forma clara, ela e outras mulheres da 

irmandade aspiravam ao lugar de Mãe Esperança Rita. E, para ela, além de ter 

sido colocada em segundo lugar, ser dirigida por um homossexual a incomodava 
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muito. Deve-se, ainda, levar em consideração que esses fatos ocorreram por volta 

de 1970, e que Maria Estrela era uma mulher com costumes rígidos e 

aprendizados tradicionais, adquiridos nas casas de Belém e São Luiz, com as 

antigas senhoras das práticas religiosas, como uma tradição das mulheres. 

Em entrevista mais recente em que essas discussões sobre sexualidade 

possuem outra conotação, pois são tratadas com mais cuidado, dentro dos grupos 

que tratam das políticas públicas, ainda é possível perceber que ela é nó de tensão. 

Para a entrevistada Mãe Luza da Oxum, que inclusive pertence ao movimento 

GLBTT, de São Luís no Maranhão e, é sacerdotisa pertencente à tradicional casa de 

Pai Euclides,  

“Existe uma constante adesão de pais de santo 
homossexuais. Não tenho nada contra, estou no movimento 
LGBTT, agora o que me preocupa, me deixa com mal estar 
não é a homossexualidade, pois temos que respeitar a 
orientação sexual, mas o problema é o glamour, o problema 
da postura, do comportamento, porque a homossexualidade 
sempre existiu, mas hoje a gente vê umas coisas que 
incomodam. A falta de respeito. É estranho esse aumento 
de pais de santo que são homossexuais, mas que não tem 
comportamento para serem sacerdotes. Não é a 
homossexualidade, mas a forma com que conduzem as 
coisas”.  

O fato é que, reforçando o que diz Milton da Silva Santos (2008), muito 

embora haja certa flexibilidade com relação à sexualidade, isso não quer dizer que 

não haja tensões de gênero nas religiões afro-brasileiras. Ele afirma que, “as 

definições binárias masculino/feminino e homem/mulher devem, se possível, 

corresponder às expectativas sociais esperadas para cada ser sexuado” (SANTOS, 

2008, p. 151).  
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Conforme frisa Pai Beto de Ogum, o fator que influenciou nas mudanças foi o 

fato de que Maria Estrela teve dificuldades em partilhar o poder com seu Albertino. 

Um dos motivos foi a intransigência dela com a homossexualidade do mesmo. 

Percebe-se nas observações apontadas por Marta Valéria de Lima (2000), e ainda 

na fala dos informantes, que Maria Estrela possuía o entendimento de que a 

sucessão deveria ser feminina, porém tolerava homens, mas para ela, a 

homossexualidade era um fator complicado. Na verdade, parece que houve entre 

Maria Estrela e Pai Albertino uma disputa de poder, gerando cisão e a fundação de 

casas irmãs e, questões de gênero e sexualidade perpassaram essa trama, cujos 

nós se instalaram nos fundamentos religiosos, dificultando a percepção. Quanto ao 

fato, Pai Beto comentou que, 

“Maria Estrela teve dificuldade em partilhar o poder com seu 
Albertino. Uma das alegações era a intransigência dela em 
razão da homossexualidade dele”.  

Em razão da minha convivência com o campo religioso afro-brasileiro em 

Porto Velho, desde o ano de 1993, ouvi por diversas vezes, comentários sobre a 

“estranheza” da sacerdotisa Maria Estrela, o que pesava sobre a sua capacidade e 

saúde mental. A sua resistência à entrada dos homens, as suas concepções sobre 

sexualidade, a rigidez sobre tradições, agregado à sua personalidade marcante e 

intransigência na negociação de regras, também pesaram e fizeram com que a 

mesma sofresse com o afastamento do grupo. Contudo, as mulheres mais antigas 

da tradição nunca a abandonaram e continuaram frequentando a sua casa e 

ajudando-a nos dias de festas até a sua morte. 

Ainda, sobre a sexualidade, questionou-se a opção sexual de Pai Irineu, sobre 

o qual não há noticias de casamento ou relacionamentos. Perguntou-se, 
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diretamente, se Pai Irineu era homossexual, se teria algum relacionamento com Pai 

Albertino e se isso teria interferido na indicação para sucessão. Pai Beto diz que, 

“Quando Seu Irineu estava doente e achou que ia morrer, 
incorporou seu guia espiritual Seu Mansidão, que mandou 
chamar Seu Albertino que se encontrava em um seringal 
trabalhando. Seu Mansidão foi quem disse que Seu 
Albertino seria o sucessor. Pai Irineu não era homossexual, 
pelo menos não era explicito, e nunca se comentou sobre 
isso, mas Seu Albertino sim era homossexual assumido”. 

Essa resposta, apesar da ponderação do “pelo menos não era explicito”, 

indica que poderia ser e, ainda tem outro nó entranhado nos acontecimentos, o 

sobrenatural. Ao dizer que foi o Guia espiritual de Seu Irineu, “Seu Mansidão”, 

incorporado nele quem escolheu Pai Albertino para sucessão, o ato torna-se 

sacralizado, portanto não passível de questionamentos e pode esconder segredos 

guardados e não confessáveis. Por meio da sua entidade espiritual, é legitimado o 

que poderia ser sua vontade pessoal. 

Assim, apesar da problemática patrimonial como fator importante nas 

transformações, a sexualidade teve papel preponderante nos acontecimentos 

conforme se pode perceber. Isso parece estar na trama que se desenrolou e 

permeou a história da casa matriz de Porto Velho, o Terreiro de Santa Barbara, 

criado no início do século XX, que tinha como líder uma mulher, Mãe Esperança 

Rita, e que nos processos sucessórios passa a ser dirigida por homens. Isso 

acabou legitimando o poder como “de tradição masculina” na figura do auxiliar de 

Mãe Esperança, Pai Irineu, que transfere a sucessão para Pai Albertino que depois 

transfere para Pai Beto.  

Ainda conforme informações de Beto de Ogum, após a morte de Pai Irineu, 

Pai Albertino ocupou o seu lugar por indicação de entidade espiritual de pai Irineu 
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que, pouco antes de morrer, transmitiu o seu cargo e, após a morte de Mãe 

Esperança, Maria Estrela, em reunião da comunidade, foi indicada como 

sucessora. Como nesse momento havia o problema dos imóveis que foram 

herdados pelos seus filhos adotivos, a comunidade recebeu por doação um terreno 

num bairro mais distante da cidade onde se instalou o templo, dirigido por Pai 

Albertino e Maria Estrela. No entanto, Maria Estrela e Pai Albertino tiveram 

desentendimentos que, conforme Pai Beto de Ogum, foram relacionadas com a 

opção sexual dele. Ele comentou que,  

“Na verdade houve disputa de poder, pois ela entendia que 
a tradição era de mulheres e não aceitava um homem 
mandando, ainda mais um gay, isso acabou ocasionando 
cisão e a fundação de outra casa dirigida por Maria Estrela”. 

Ao que tudo indica, foi nesse momento que ocorreu a ruptura e ficou claro 

que o que vinha causando tensões e desagregações, inclusive o afastamento de 

Chica Macaxeira como auxiliar de Mãe Esperança Rita, pode também esconder 

problemas de relacionamento com Pai Irineu. Nesse sentido aparece que Mãe 

Esperança Rita, embora portadora de carisma religioso, tinha com a família uma 

relação subalterna com relação aos filhos e homens da casa. Pai Irineu é quem 

acaba direcionando, com sua escolha, os rumos do templo, e sua família fez com 

que prevalecessem os laços domésticos sobre os interesses religiosos. 

Apesar das flexibilidades possibilitadas pelas performances de gênero, 

propiciadas pela possessão nas religiões afro-brasileiras, ao mesmo tempo, 

conforme Maria Das Dores Campos Machado, ocorre que, 

As lideranças religiosas afro-brasileiras também afirmam a 
observância de regras claras de interação entre os sexos na 
vida dos terreiros. A noção de que o terreiro frequentado é 
“sério” ou “tradicional”, como apareceu no discurso de dois 
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entrevistados, implica a observância de normas de interação 
que evitem comportamentos considerados vulgares ou 
imorais, entre os quais o de “dar pinta” (MACHADO, 2011, p. 
176). 

Assim, tudo indica que além das questões relacionadas à propriedade, a 

sexualidade foi preponderante nas transformações. Fica claro que a casa fundada 

por Maria Estrela, em 1976, ocorreu por um processo de ruptura entre ela e os 

rumos tomados pelo Terreiro de Santa Bárbara com o fato de Pai Albertino ter 

assumido a liderança da casa após a morte de Mãe Esperança, e a 

homossexualidade de Pai Albertino parece ter sido o motivo do incomodo de Maria 

Estrela.  

A forma com que se inverte o lugar é um dos nós que merece ser mais 

explicado, mas as anotações permitem, apenas, analisar que enquanto Mãe 

Esperança era viva, Maria Estrela ocupava a função de sua auxiliar “Mãe Pequena” 

acompanhando-a em viagens e nos trabalhos religiosos, sendo, portanto sua 

sucessora natural. Porém, Pai Albertino ao assumir o lugar de Pai Irineu, foi viver 

na casa de Mãe Esperança, a princípio substituindo Pai Irineu e dividindo com ela 

a liderança da casa. No entanto, ela que tinha idade avançada, permaneceu na 

casa, pois sua figura era respeitada, mas em razão das dificuldades físicas, 

conforme narram os entrevistados, ficou cega, deixando tudo sob a 

responsabilidade de Seu Albertino. Com isso ele dominou a situação. Quando ela 

morreu, e mesmo com a comunidade escolhendo Maria Estrela para ocupar o 

posto, Pai Albertino tomou a frente e se assumiu como o herdeiro do terreiro, 

ocupando o lugar de Mãe Esperança, quando na verdade ele havia herdado o lugar 

de Pai Irineu, segunda pessoa da casa. Mesmo que fosse uma liderança 

compartilhada, retomando aqui as observações feitas por Marta Valéria de Lima, 
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(2005), ainda assim, há nesse momento uma usurpação, uma violência contra 

Maria Estrela. Ela não concorda, rompe com o grupo, e funda o seu barracão. 

Além de ser homem, Pai Albertino era homossexual, o que para Maria Estrela era 

inconcebível. Assim, em razão das tensões e brigas pelo espaço de poder, Pai 

Albertino se transfere para o terreno onde, até hoje, funciona a casa religiosa no 

bairro denominado Vila Tupi, trazendo com ele o material religioso como imagens, 

pedras de fundamento31 e o principal, o nome do Barracão de Santa Bárbara, 

identidade da irmandade. 

Observou-se que o grupo de mulheres que permaneceu no barracão de Santa 

Bárbara, sempre foi solidário à Maria Estrela, visitando-a e ajudando-a nos festejos 

do seu Templo, denominado Santo Antonio Elesbão, que ela passou a dirigir 

sozinha, mantendo-se fiel às tradições do Tambor de Mina até a sua morte, mas 

não deixou sucessora. 

O fluxograma abaixo mostra as transformações pelas quais passaram as 

práticas religiosas afro-brasileiras de tradição mina, instaladas no início do século 

XX, na cidade de Porto Velho. A intenção é mostrar como foi a evolução do 

processo sucessório que transformou a liderança de feminina em masculina e como 

se deu, recentemente, a agregação das duas primeiras casas com Mãe Edite, 

iniciada por Chica Macaxeira, juntando-se a Pai Beto de Ogum, herdeiro da casa 

fundada por Mãe Esperança Rita. 

  

                                                           
31

  Pedras de fundamentos, ou otás, são pedras-fetiches utiliza para fixar, por uma cerimônia ritual a 
força mística do orixá. Sacralizadas constituem o assentamento principal do mesmo Orixá e sua 
energia. Fica protegida em espaço especifico do templo. 
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Gráfico 3: Fluxograma das transformações das práticas religiosas  
afro-brasileiras de tradição mina. Fonte: Elaborado por Nilza Menezes 

3.4 Conclusão 

Conforme se pode observar, as formas com que a violência se instalou nesse 

processo foram muito sutis, e faz parte da história do Barracão de Santa Bárbara, 

casa que instala os cultos afro-brasileiros em Porto Velho. As mulheres aparecem, 
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conforme Anna Colling (2004, p. 16) “como sombras, marcadas pelos desejos dos 

homens sobre as mesmas”. Mesmo a figura de Mãe Esperança Rita, símbolo 

fundador do axé religioso, acaba sendo atingida e aos poucos sendo colocada como 

figura secundária no discurso dos homens, que passam a tratá-la como tutelada por 

Pai Irineu que detinha no discurso o poder de dono. E, da forma com que as coisas 

foram conduzidas, e o resultado atingido, parece que ele exerceu o seu poder de 

homem da casa, uma vez que, mesmo por meio do seu “guia espiritual” indicou Pai 

Albertino para sucedê-lo. Isso indica que ele não era apenas auxiliar, ele decidiu seu 

sucessor de maneira independente. 

Apesar de Seu Albertino ser adepto da casa, sendo inclusive mencionado 

como um dos sacerdotes da feitura de Pai Celso, no ano de 1935, (TEIXEIRA, 

1994), indica que ele já frequentava a casa, juntamente com Mãe Esperança e Pai 

Irineu. Mesmo assim, este não era sucessor natural por não fazer parte dos mais 

antigos e antigas da casa e por ser muito jovem à época para o cargo, questões que 

também foram postuladas com relação à indicação de Pai Beto de Ogum, atual 

sacerdote feito por Pai Albertino, à antiguidade e a idade. Essas informações podem 

ser observadas no trabalho já citado pela pesquisadora Marta Valéria de Lima 

(2000). 

Percebe-se que, de alguma forma, Mãe Esperança Rita buscou conciliar o 

material com o espiritual quando tentou colocar sua filha como sua sucessora. Com 

essa impossibilidade a questão da propriedade acaba sendo fator de 

desestruturação para o grupo, pois os donos do espaço de axé, não eram os 

mesmos donos da fé. Somado a isso, a problemática que envolveu a entrada e 

tomada de poder de Pai Albertino que, favorecido pelos acontecimentos, acaba 

como o dono absoluto do axé deixado por Mãe Esperança e por Pai Irineu, criando 
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tensões e intrigas que resultaram na transformação do Barracão de Santa Bárbara. 

Agregado a isso a homossexualidade foi fator que também pesou nos 

acontecimentos. 

Assim, estabelecem-se com relação aos cultos afro-brasileiros de tradição 

mina-nagô, instalados na cidade no início do século XX, as características que hoje 

possui. A partir da entrada de Pai Albertino, como sacerdote, indicando seu 

sucessor, também homem, e ainda conforme observado na casa atualmente, com 

Pai Beto de Ogum preparando seu sobrinho de nome Hiago para sucedê-lo, a casa 

continuará, ainda por muito tempo, sendo dirigida por homens. 

Não coube a essa pesquisa observar dados e pormenores do segundo 

período estabelecido a partir do grande fluxo migratório e a vinda de sacerdotes e 

sacerdotisas de outras regiões do Brasil, trazendo para o lugar diversos modelos 

religiosos dos cultos afro-brasileiros. Esse período ainda foi pouco estudado, 

contudo, ele estabelece o que já fora comentado e realçado que é a hibridação em 

decorrência das trocas e alianças das casas, e a formação de uma diversidade 

mesclada por empréstimos em decorrência do transito dos adeptos e adeptas entre 

as casas de diferentes nações das religiões de matriz africana. 

Para o próximo capítulo, a análise será direcionada para a compreensão de 

como se manifesta a violência de gênero nas religiões afro-brasileiras num campo 

estabelecido com a maioria masculina nas lideranças. 



CAPÍTULO IV 

A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO  

E A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO CONTEXTO  

DAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS 

No capítulo anterior abordou-se as transformações ocorridas no processo 

sucessório. Acompanhou-se a trajetória da primeira casa religiosa de matriz africana 

instalada em Porto Velho, e buscou-se analisar algumas questões de gênero que se 

apresentam na trama da mudança da liderança – da mão das mulheres para a dos 

homens. Observou-se que os problemas familiares, a propriedade e a sexualidade 

implicaram nas transformações ocorridas, marcadas pelas naturalizações de gênero. 

Neste capítulo a abordagem se dará sobre algumas formas de estabelecimento da 

violência de gênero que se apresentam no campo pesquisado, nos rituais das 

religiões de matriz africana. 

Há toda uma trama por onde se instalam “nós” que torna difícil o acesso e 

discernimento, pois os lugares dos sexos se estabelecem de forma tão 
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naturalizada, que questionar é como romper com a ordem natural das coisas. E 

são nesses “nós” que se forma a trama que possibilita a violência. Os pontos de 

violência, nas religiões afro-brasileiras, situam-se nos interditos cristalizados que 

dão um lugar diferenciado às mulheres, e isso está fundado em seus corpos. É um 

dado biológico que implica no cuidado e controle dos mesmos. Como 

consequência, os lugares dados às mesmas as colocam em situação de 

subalternidade ou, até mesmo, de exclusão. Tais exclusões encontram-se 

legitimadas por fundamentos religiosos que estabelecem interditos, como o acesso 

aos tambores e a menstruação, e são justificadas e reproduzidas sem 

questionamentos. Acrescido a isso está a divisão sexual do trabalho que resulta 

também em violência e é estabelecida de maneira naturalizada. 

No universo religioso, o mundo material e o mundo espiritual se entrelaçam. 

Portanto para acessar a existência de violência é necessário desconstruir tradições 

e tabus e romper com fundamentos. As tensões de gênero se encontram 

encravadas, dissimuladas, e se manifestam por meio de suas representações que 

dão lugar diferenciado a homens e mulheres. Essa divisão sexual pode resultar em 

violência e, que quando ancorada na religião, é reforçada pelas representações 

sociais. Conforme Sandra Duarte de Souza, 

Historicamente, as religiões não têm protagonizado 
mudanças sociais no que se refere à superação da noção 
de subordinação feminina. Ao contrário, frequentemente têm 
reforçado representações domesticadoras, traduzindo o ser 
mulher como ser virtuosa, o que implica dizer ser boa mãe, 
ser uma boa esposa, ser uma boa dona de casa, ser uma 
serva fiel na religião, etc. Ser boa mãe, esposa, dona de 
casa e fiel religiosa implica em reproduzir as normas já 
objetivadas que reservam às mulheres alguns atributos: 
fragilidade, submissão, cuidados (com filhos, maridos e 
atividades domésticas) etc. (SOUZA, 2007, p. 19-20). 
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Muito embora haja uma preocupação em dissociar a religião das atividades 

humanas, tratando-a como algo sobrenatural, na verdade ela está fortemente 

relacionada às atitudes cotidianas, demarcando espaços e influenciando as ações. 

Conforme Sandra Duarte de Souza (2004, p. 122-123), “a religião é, antes de tudo, 

uma construção sociocultural”, sendo assim a religião está entrelaçada com as 

demais atividades humanas. Suas práticas fazem parte do cotidiano das pessoas e 

não tem como ser dissociada do tempo e lugar dos indivíduos, assim como do seu 

lugar social, econômico e sexual. A religião também deve, ainda, ser pensada sob a 

perspectiva da categoria de gênero, que conforme Joan Scott (1990, p. 14) “é um 

elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 

entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de 

poder”. 

O poder que se estabelece nas religiões segundo Bourdieu (2005. p. 9) “é um 

poder simbólico estruturado e estruturante de construção da realidade que tende a 

estabelecer uma ordem”. Essa ordem, mantida pelo poder estabelecido 

hierarquicamente, busca a domesticação dos dominados (WEBER, 2001). Por isso, 

a violência praticada nas religiões é complexa, pois se estabelece de forma 

simbólica, sem brutalidade, por meio de adestramento, domesticação que formata as 

pessoas, tornando-as inconscientes da violência sofrida e, mais que isso, em alguns 

contextos, cúmplices na sujeição ou exercício (BOURDIEU, 2005, p. 8), porém 

suscetível de angústias e desconfortos. Em razão da sutileza dessa violência e de 

sua forma de estabelecimento, seus mecanismos de controle também não são 

visíveis. Apresentam-se nas palavras, nos gestos, nas atitudes muitas vezes 

disfarçadas, pois, ainda conforme Pierre Bourdieu (2005, p. 9) ”se estabelecem em 
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uma ordem que constrói uma realidade” e essa realidade construída nas religiões, 

em razão da sua legitimação no sagrado, torna-se potencializada.  

Conforme já notado, as questões de gênero se fazem presentes nos 

discursos que são ambíguos, pois ao mesmo tempo em que as mulheres reclamam 

da violência e da exploração por parte de alguns homens, elas reivindicam a 

presença deles para a realização de algumas atividades ancoradas nas palavras 

tradição, ou seja, em atividades religiosas que devem ser realizadas por homens. 

Reforçam as diferenças e exclusões, pois elas são reafirmadas pela concepção da 

diferença biológica entre os corpos e pelos interditos que recaem sobre os corpos 

femininos.  

A dificuldade na apreensão das tensões se dá em razão da ambiguidade em 

que ancoram, pois ao mesmo tempo em que são contestadas, são reforçadas 

pelas próprias mulheres, baseadas em conceitos biológicos acerca dos seus 

corpos. 

Consciente das ambiguidades, no presente capítulo, objetivou-se dialogar 

com o campo para se pensar a sua diversidade e os pontos que permitem a 

instalação da violência de gênero, a partir da noção de que as representações de 

gênero resultam na violência simbólica estabelecida de forma inconsciente, mas 

com a cumplicidade dos envolvidos (BOURDIEU, 2005).  

Para uma melhor compreensão subdividiu-se o trabalho ritualístico em três 

fases, o pré-ritual, o ritual e o pós-ritual, para melhor visualizar as atividades e 

distinguir o público do privado. Também buscou-se apreender quais os tipos de 

violência de gênero e como se estabelecem nas práticas religiosas afro-brasileiras. 
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4.1 As atividades pré-rituais 

As práticas religiosas de matriz africana envolvem uma gama de atividades 

rituais e litúrgicas, relacionadas aos alimentos e ao cuidado com o outro. A forma 

com que foi estruturada, no processo da diáspora africana para o Brasil, fez com 

que a mesma se estabelecesse de forma matrilinear (BERNARDO, 2005). As suas 

atividades se davam dentro do espaço doméstico, sempre retomando o que foi 

observado por Edison Carneiro (2008, p. 124) o que era “um oficio de mulher”, ou 

ainda o que frisou a antropóloga Ruth Landes (1967) em sua pesquisa realizada no 

ano de 1930, nas casas de práticas religiosas afro-brasileiras na cidade de 

Salvador, a mulher estava mais apta e capacitada para exercer o sacerdócio. No 

entanto, observou-se nas últimas três décadas o aumento significativo de homens 

exercendo o sacerdócio, o que implica em uma transformação que pode apresentar 

novas formatações no campo religioso afro-brasileiro, que apresenta configurações 

inversas ao da sua organização, especialmente com relação à divisão sexual do 

trabalho. Isso é reproduzido estabelecendo uma organização que conforme 

Patrícia Birman (1991, p. 56) coloca a mulher na esfera privada. Para ela,  

a organização dos terreiros enquanto núcleos domésticos 
tem na 'reprodução', ou seja, no cultivo cuidadoso da 
relação com os orixás, que inclui permanentemente o fazer 
novos filhos de santo, a sua razão fundamental de 
existência. Para a existência do núcleo doméstico, portanto, 
o que deve prevalecer em termos das relações de gênero é 
a presença de mulheres concernidas à sua esfera 
doméstica. 

As transformações ocorridas nas últimas décadas, que deram maior 

visibilidade às práticas religiosas de matriz africana, retirando-as ainda que 

lentamente do fundo dos quintais, permitindo a sua manifestação, exigindo 

respeito, rompendo com preconceitos e violência, passando por um processo 
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branqueador e de atravessamento de fronteiras sociais, também acabou por expor 

e apresentar outras características. Uma delas foi a sua masculinização, que pode 

ser observada para além dos redutos fundadores de Salvador e São Luís, 

ressalvadas as características desses dois lugares onde floresceram as práticas 

religiosas afro-brasileiras, em espaços dirigidos por mulheres, e que assim se 

mantiveram no transcorrer do século XX. Nas outras regiões brasileiras o processo 

de expansão das práticas e da masculinização também demonstra, ao menos 

esteticamente, ser crescente, conforme já mencionado sobre o mapeamento dos 

terreiros em outras cidades. 

No entanto, religiões de matriz africana ainda são tratadas como religiões em 

que as mulheres exercem poder, pela presença das mesmas na condição de 

sacerdotisas e chefes das suas casas religiosas. Os estudos fundantes que 

abordam o tema mostraram a característica matriarcal (LANDES, 1967; 

CARNEIRO, 1978). Contudo, estudos mais recentes permitem perceber tensões de 

gênero (BIRMAN, 1995; FERRETTI, 2007), o que leva a pensar numa nova 

configuração do campo religioso. Essa marcada masculinização e a nova 

configuração dentro das casas de candomblé, especialmente aquelas com direção 

masculina, indicou a existência de tensões de gênero, que pareceu relacionada 

com a divisão sexual do trabalho e com as representações de gênero. 

 As práticas afro-brasileiras se estabeleceram dentro de uma cultura 

fortemente marcada pelo patriarcalismo, apesar da sua predominância feminina e 

da organização dos espaços domésticos pelas mulheres. Em razão dessa 

organização, desde o início, foi dado às mulheres esse lugar privado e aos homens 

o público, porém, na medida em que o espaço sagrado assume maior visibilidade, 
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momento em que sai dos fundos dos quintais e passa a ser mais bem reconhecido, 

é possível observar um processo de masculinização, consequentemente, de 

ocultamento\apagamento das figuras femininas. Conforme observou Jurema 

Werneck, em entrevista concedida a Nilza Menezes, na medida em que as 

religiões afro-brasileiras ganharam espaço, ocorreram também transformações. 

Para ela, 

Temos a impressão que na medida em que o candomblé vai 
saindo das comunidades, vai acontecendo essa negociação. 
Isso não é só na religião, mas em tudo que passou para o 
coletivo negro, significou maior espaço para os homens 
(WERNECK, 2011, p. 175-179). 

Percebeu-se no trabalho de campo e nas entrevistas, que a violência de 

gênero nas religiões afro-brasileiras se estabelece, conforme observado por 

Jurema Werneck (2011, p. 175-179) “na medida em que vai ganhando espaço 

público, também vai branqueando e se masculinizando”.  

Nesse mesmo sentido observou-se que na cidade de Recife, em 

Pernambuco, na pesquisa apresentada em um relatório de pós-doutoramento por 

Zuleica Dantas Campos (2010), que apesar dos nomes femininos, mencionados na 

fundação dos cultos de matriz africana, são os nomes masculinos que se projetam 

quando as práticas se tornam mais visíveis e reconhecidas. Assim, a exemplo, no 

campo desta pesquisa, percebeu-se que em outros lugares também a ofuscação 

do trabalho feminino é sobreposto pela presença masculina. Essa característica foi 

registrada nas diversas entrevistas executadas em nosso campo. Assim, 

estabelecendo a hierarquia do masculino sobre o feminino, numa sociedade em 

que o feminino está submetido ao masculino, as relações dentro de espaços de 

práticas religiosas se estabelecem dentro dos mesmos moldes, marcados pelas 
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relações de gênero. Mãe Luza da Oxum, na entrevista, observou que apesar de 

alguns sacerdotes, como o seu que é Pai Euclides, realizarem algumas tarefas 

consideradas femininas, frisando que o mesmo costurava as roupas para as suas 

filhas de santo, no entanto não é regra e que, geralmente, a organização da divisão 

dos trabalhos internos submete-se às mulheres. Para ela,  

“As mulheres acabam sendo escravizadas porque é ela 
quem limpa o barracão, mata e limpa as galinhas, enfeita o 
salão para as festas, lava, cozinha, passa. Em termos de 
serviços gerais só sobra para as mulheres e na hora do 
fazer e acontecer são eles que aparecem”.  

Essa fala de Mãe Luza mostra que nas religiões afro-brasileiras, o trabalho 

das mulheres é essencial para a organização, mas que na configuração da 

liderança masculina, elas acabam sendo mão de obra gratuita para o religioso. Ao 

perguntar-se sobre a divisão de tarefas, a resposta sempre apareceu marcada por 

esses lugares dos sexos. Para a pergunta “quais as tarefas das mulheres?”, a 

ekede Raquel de Iemanjá respondeu, 

“Os serviços de limpeza, lavar louça, normalmente são feitos 
pelas mulheres, apesar de não haver nada que impeça os 
homens de fazerem. Aqui em casa eles ajudam na cozinha, 
o ogã Geraldo, por exemplo, faz a comida da festa. Agora 
comida de orixá são as mulheres que fazem”. 

Nesse processo as atividades se estabelecem marcadas pelas relações de 

gênero. Os lugares de homens e de mulheres são determinados levando-se em 

consideração o determinismo biológico e, apesar da sua organização inicial ter 

características femininas, conforme foi se tornando mais visível, os homens foram 

se projetando no espaço público, e as mulheres se colocando no espaço mais 

privado, completamente formatado pelo patriarcalismo. 
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Nas observações às casas, presenciou-se os preparativos religiosos de festas 

e rituais. Geralmente, enquanto as mulheres cuidavam da roupa dos homens, da 

limpeza dos espaços comuns e da cozinha, os homens circulavam 

supervisionando, observando, dando palpites e realizando tarefas relacionadas ao 

sagrado como: o preparo de oferendas, o cuidado dos tambores e a organização 

estética do espaço do ritual. 

Essas falas são perceptíveis nas entrevistas. Mesmo quando não reclamam 

elas observam o seu lugar diferenciado dentro da estrutura religiosa, e esse lugar é 

marcado pelas representações da força/fragilidade e da sua condição feminina que 

determina suas atividades e o lugar que deve ocupar dentro do grupo. 

Esses lugares e a distribuição de tarefas podem ser observados em diversos 

momentos das atividades dos templos. Como uma melhor maneira de exemplificar 

dividiu-se em antes, durante e depois dos rituais, no entanto, para adeptos e 

adeptas nem sempre há separações, pois o ritual é composto do todo. O que 

compreende a organização, ou seja, os momentos mais internos das atividades 

religiosas, também são rituais. As imagens abaixo mostram esses preparativos que 

antecedem aos rituais públicos, mas que fazem parte da organização dos rituais 

internos, onde sempre as atividades se mostram perpassadas pelos papéis de 

gênero. Enquanto as mulheres preparam comidas, os homens conversam. 
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Figura 7; imagens na Casa do sacerdote Roberto de Iemanjá  

em um dia de festa. Junho de 2010. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 

Não que os homens não realizem tarefas, muitas vezes eles até circulam 

pelos espaços femininos, como a cozinha, e até colaboram, mas a 

responsabilidade é sempre delas. Conforme adeptos e adeptas, eles ajudam 

preparando as comidas das festas que precisa ser em grande quantidade, com 

panelas muito pesadas, contudo, nessas atividades, eles são ajudantes 

esporádicos ou assumem o preparo de uma comida específica. Enquanto isso, as 

mulheres se dedicam a deixar a cozinha limpa antes e após também; são elas que 

fazem a limpeza daquilo que é tratado como sem importância: lavar a louça, secar 

e guardar, limpar o chão e lavar banheiros. Observou-se em algumas casas os 

homens sendo designados para essas tarefas, porém as mulheres precisavam 

depois refazer, pois os banheiros ficavam encardidos e mal cheirosos, a pia 

desorganizada e a louça esparramada. Assim, eles são ajudantes eventuais de 

tarefas que precisavam de mais “jeito feminino” que, conforme se observou nos 

depoimentos, são mais aptas a esses trabalhos devido ao jeitinho atribuído às 

mulheres. Mãe Rita da Oxum diz, 

“O homem é menos flexível pra essas coisas, negócio de 
organização do orixá, mulher é mais detalhista. A diferença 
está nos pratos, no jeito de colocar a oferenda. O pai já joga 
o azeite de dendê em tudo, a mulher é mais o melzinho. Eu 
vejo assim”.  
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Os discursos são sempre marcados pelas naturalizações de gênero – o que 

repetiu-se por diversas vezes durante o trabalho –, por ser uma marca fortemente 

encontrada. Tanto para os homens como para as mulheres a fragilidade, a doçura e 

a aptidão para as tarefas domésticas são atributos femininos, assim como o cuidado 

– e embora as mulheres não sejam compreendidas como aptas para a pregação 

pública da religião – são aptas para os ensinamentos religiosos nos espaços 

internos dos templos. Conforme Ildelvanderson, Axogun32 do templo dirigido pelo 

sacerdote Marconi de Odé, ao descrever as atividades dos adeptos e adeptas da 

comunidade religiosa, frisa essa função nas atividades das ekedes, 

“Eu acho que a mulher, as ekedes cuidam da criação dos 
iaôs, dos novos iniciados. Elas são quem ensinam sobre o 
orixá e as regras e costumes da casa. Isso é coisa mesmo 
de mulheres, do cuidado, são as ekedes. Mesmo quando os 
homens estão recolhidos são elas quem cuidam...” 

Assim, dado os lugares dos sexos na divisão do trabalho, nas religiões afro-

brasileiras, se reforça as naturalizações de gênero, o que resulta em violência, pois 

os papéis femininos estão relacionados aos espaços privados, o que as exclui do 

poder, como expõe Patrícia Birman, 

O que ressalta é que, frente às mulheres, que 
inegavelmente ocupam o espaço doméstico, os homens que 
pertencem aos terreiros guardam todos certa exterioridade 
em relação a este espaço. É como se o eixo da reprodução 
s6 tivesse vigência plena no caso das mulheres, que, 
englobadas por esta ordem, são definidas ora como filhas, 
ora como mães. A pertinência das mulheres às lides 
domésticas se traduz, no plano religioso, como uma 
pertinência à possessão. Só que esta, significativamente, é 
'esvaziada' das virtualidades que possui enquanto 
linguagem de duplo sentido. Definidas pelo espaço 
doméstico, as mulheres vão ter na possessão um 
instrumento de trabalho, um fazer associado à reprodução, 
muitas vezes representado como obrigações e desprazeres. 

                                                           
32

  AXOGUN é um cargo designado pelo sacerdote por meio do orixá. É um cargo masculino, cujas 
tarefas estão relacionadas ao auxilio dos sacerdotes nos sacrifícios. Cargo masculino concedido 
pelo orixá, por meio do sacerdote. 
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Nada mais longe, com efeito, da imagem das mulheres do 
que este universo fútil dos adés. A adesão masculina à vida 
religiosa difere, nos seus motivos, da adesão feminina. As 
mulheres costumam entrar para o santo em função de 
problemas e 'aflições' diversas, e a possessão é justamente 
designada como trabalho para o santo e obrigação. O 
núcleo doméstico, ocupado por mulheres, é concebido como 
espaço da obediência e do trabalho (BIRMAN, 1991, p. 54). 

4.1.1 O sangue do sacrifício purifica, o sangue menstrual é imundo 

A questão da menstruação foi frisada por várias das entrevistadas no trabalho 

de campo, quando questionadas sobre as atividades desenvolvidas por elas. 

Sempre davam a menstruação como um empecilho ao pleno exercício das 

funções, mas reconhecendo-o como legítimo. Geralmente as mulheres aceitam o 

interdito sem muitos questionamentos, observando esse fator como algo do destino 

e da situação das mulheres e que deve ser respeitado como impuro para a religião. 

As mulheres aceitam e defendem a ideia de que a menstruação deve ser interdito, 

pois realmente se acreditam impuras. A ekede Bruna ao ser questionada, na 

entrevista sobre o costume nos terreiros de proibir as mulheres de tocar em objetos 

sagrados e nas pessoas, nos momentos de possessão, respondeu: “Sei do 

interdito da menstruação, mas acho que a mulher só não pode fazer as atividades 

quando está menstruada”. Assim, reconhece o interdito como se ele não 

atrapalhasse como se fosse natural essa interdição, inclusive, sendo, às vezes, 

utilizado pelas mulheres como desculpa para não participar de algumas atividades. 

Contudo, apesar de ficarem excluídas de atividades religiosas, não ficavam isentas 

de lavar louça, varrer, limpar e passar. 

Para a sacerdotisa Cássia da Oxum, muito embora pareça não concordar 

com o interdito, observou durante a entrevista que muitas mulheres se valem de 

estratégias como tomar remédio para não menstruar durante o período de 
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obrigações religiosas, e que ela mesma já se valeu desse artifício. Ao responder 

sobre o fato de que as mulheres se assumem como sacerdotisas – donas de 

templo –, com mais idade, quando questionada se isso poderia estar relacionado 

com a menstruação, respondeu: 

“É. Eu acho que está literalmente ligado a isso, pois como 
você vê não pode isso, não pode aquilo, não pode cortar, 
não pode fazer obrigação, colocar as mãos nas pessoas. O 
pessoal chama isso de impureza”. 

Apesar de parecer uma proteção, um cuidado, o não acesso às atividades e 

rituais pode causar atraso no aprendizado, além de desmotivar, pois algumas 

mulheres possuem ciclos mais longos, ou irregularidades nos ciclos menstruais, 

assim elas acabam ficando interditadas, por mais tempo. Conforme Sigrid Gouveia 

na entrevista, ao responder sobre quais as tarefas de homens e de mulheres na 

sua comunidade religiosa – dirigida por um sacerdote –, observou a questão da 

menstruação como um problema, Ela disse: 

“Mulher faz serviço de cozinha e limpeza. Os homens as 
tarefas mais ligadas aos trabalhos espirituais da casa, 
coisas que parece que mulher não pode estar mexendo, 
principalmente quando está menstruada, que não pode fazer 
quase nada”. 

A menstruação sempre foi vista como um problema. Muitos mitos estão 

relacionados à menstruação, restringindo a mulher de realizar atividades 

essenciais. É interessante a ambiguidade no ato de menstruar, pois ao mesmo 

tempo em que sinaliza o período de fertilidade da mulher, é tratado como se fosse 

uma sujeira. Há crenças populares de que as mulheres menstruadas não devem 

tocar em certos alimentos nem realizar algumas tarefas, que nesses dias, ou 

conforme costumam dizer, “naqueles dias”, a mulher não pode fazer pães ou bolos, 
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colocar a mão na cabeça das pessoas, nem mesmo para o trabalho de 

cabeleireira, cuja crença é de que estragaria os cabelos.  

Encontrou-se casas dirigidas por mulheres onde a menstruação não é vista 

como um problema, mas que de qualquer forma deve ser entendida como algo que 

deve ser tratado com cautela, conforme observou a sacerdotisa Wilma de Oyá,  

“Pra mim menstruação não tem problema, não é interdito. 
Normalmente eu procuro harmonizar as datas, mas se 
entrar de obrigação e passar uns dias e ficar menstruada 
não tem problema. Agora, o que não pode é estar 
menstruada e ficar colocando a mão na cabeça dos outros, 
pois quando a pessoa está menstruada ela expele energia”. 

Apesar das transformações e acomodações, crenças permanecem e são 

reforçadas, tanto pelos homens como pelas mulheres, de forma muito ambígua 

inclusive. Por exemplo, a sacerdotisa Rita da Oxum respondeu que achava que a 

mulher ficava mais plena para o sacerdócio quando deixava de menstruar, 

observando que assim a mulher poderia ajudar mais, contudo, em outra pergunta 

respondeu “que o seu corpo e sua idade a limitavam”. Assim, se a mulher deixa de 

menstruar, e já não é jovem, ela passa de uma exclusão para outra, pois se antes 

não podia porque menstruava, e ficava períodos interditada, ao envelhecer terá 

dificuldade com as tarefas pesadas e conforme observado no trabalho de campo, 

muitas sacerdotisas e mulheres com mais idade, são poupadas pelos homens, que 

as colocam em cadeiras confortáveis para assistir ao ritual, e são reverenciadas 

como mães protetoras, doadoras do axé que eles manifestam. 

Entende-se os interditos como pontos cruciais por onde se instalam as 

exclusões, que se transformam em violência de gênero na medida em que eles 

excluem as mulheres de atividades fundamentais que estão relacionadas ao 
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exercício de poder. Nas religiões afro-brasileiras os interditos são complexos por 

se instalarem, entrelaçados e regulados, pelos fundamentos religiosos que são 

regras de comportamento dentro da prática religiosa e causadores de 

desconfortos, em especial às mulheres. Elas são mais atingidas por terem o corpo 

demarcado por limites, o que as coloca em situação de desvantagem frente aos 

homens, quando seus corpos são naturalizados pela fragilidade e excluídos pela 

menstruação.  

Apesar de continuarem reproduzindo as práticas que, conforme Wilma de 

Oyá, “são questões culturais”, o que também observou Hilton de Ogum Dajulekan, 

“são tradições”, e que na verdade significam costumes que se estabelecem no 

campo das religiosidades afro-brasileiras. Tais costumes acabam por exercer 

sobre as mulheres uma violência simbólica que as exclui de diversas atividades 

dentro das práticas rituais, apresentando-se de forma ambígua por se ancorarem e 

legitimarem pelo aspecto o sagrado.  

Porém, é importante notar que esses interditos podem também proibir a 

ingestão de alguns alimentos e bebidas, o uso de determinadas cores, o ir e vir a 

determinados lugares, o jejum sexual por determinado período, que pode recair 

sobre homens e mulheres. No entanto, alguns interditos recaem, especialmente, 

sobre as mulheres. Alguns são temporários como a menstruação, no entanto o não 

acesso aos atabaques, instrumento fundamental para algumas liturgias, e a 

realização de sacrifícios, como também a prática ritual essencial de exercício de 

saber e poder, coloca a mulher em desvantagem.  
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Abordou-se, insistentemente, a questão da menstruação nas entrevistas 

realizadas e, sempre que se tocava nesse assunto, percebia-se que o período 

menstrual é um dos interditos que exclui as mulheres das atividades rituais em 

quase todas as práticas, seja Umbanda ou Candomblé. Apesar de reclamação 

resignada, elas próprias reproduzem o discurso de que a menstruação é causadora 

de problemas, pois nesse período ficam impedidas de exercerem plenamente suas 

atividades. A entrevistada Mãe Jane de Oyá, que tem um terreiro na cidade de 

Recife, Pernambuco, reafirma o interdito ao dizer que: “Quando eu tinha 

menstruação minha yalorixá fazia por mim. Hoje meu filho faz. Menstruada é falta 

de respeito mexer nas coisas do santo”.  

As mulheres mais novas nas práticas religiosas questionam, comentando a 

impossibilidade de participar das atividades do terreiro. Percebe-se que elas são, 

desde que aderem à religião, orientadas no sentido de que nos dias de 

menstruação deverão manter-se afastadas dos objetos sagrados e, até mesmo, 

evitar a incorporação e, em caso de rituais de iniciação ou alguma atividade 

relacionada aos orixás, que elas não participem. Nas casas pesquisadas observou-

se que as mulheres, e mesmo os homens, usavam várias expressões para o 

interdito da menstruação. Assim que chegavam ao templo as moças comunicavam: 

“tô de bagé, tô de bode, tô no vermelho ou tô naqueles dias”. 

Assim, por iniciativa das próprias mulheres, ao comunicarem o seu 

impedimento, ficam isoladas de algumas atividades fundamentais do culto. Ouviu-

se mulheres dizendo que era até bom quando estavam menstruadas, pois assim 

tinham uma justificativa para ficarem sentadas, fora das atividades de auxiliar o 

sacerdote, até porque o “auxiliar” significava, “busque isso, pegue aquilo, lave isso, 
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limpe aquilo”. Isso, com relação às atividades de dentro do ritual, pois estar 

menstruada não impedia que as mesmas fossem designadas para auxiliar em 

tarefas de limpeza de espaços externos, ajudar na cozinha, lavar ou passar. 

Porém, para os homens que não possuem esse interdito temporário, estavam 

sempre aptos para as tarefas sagradas. A bebida e o sexo, quando praticados nas 

últimas vinte e quatro horas, tratados como interditos, são solucionados com um 

banho de ervas antes de entrar no templo, ficando como costumam dizer “em 

ordem”. Contudo isso é válido apenas para os homens, cujas sujeiras, como 

bebida e sexo podem ser retiradas dos seus corpos com apenas um banho. 

Porém, no caso das mulheres, a menstruação não é eliminada com o banho, pois é 

um sacrifício permanente.  

Percebeu-se que muitas mulheres acabam ficando interditadas, ao menos, 

por uma semana em cada mês. Se as atividades forem a cada quinze dias e 

coincidir com o ciclo menstrual, ela fica interditada em cinquenta por cento das 

atividades.  

Na pesquisa de campo essa questão foi observada como causadora de 

problemas, muito embora reforçada pelas próprias mulheres como um interdito 

necessário. Mesmo em alguns casos, questionando e não concordando, elas 

acabam falando que não costumam trabalhar menstruadas. As mais velhas, que já 

não menstruam mais, reforçam essa restrição para as mais novas, conforme a 

entrevistada Maria da Conceição Rocha, que pertence à Casa de Pai Marconi de 

Odé, observou: “quando a gente tá de Bagé a gente não faz as coisas no santo. Eu 

não tenho problemas, pois já não fico mais menstruada”.  
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Assim, essas tradições culturais continuam sendo incorporadas e se 

apresentam de maneira muito marcada em praticamente todas as casas 

pesquisadas. É um dos interditos que coloca as mulheres em exclusão das 

atividades religiosas, por serem isoladas de práticas que lhe permitem exercer o 

poder religioso, que castra e limita. Conforme observou-se, as mulheres sentem-se 

excluídas por causa do interdito, mas ao mesmo tempo o reforçam, pois ele 

encontra-se tão naturalizado que não possibilita discussão de desconstrução. 

E, assim, os homens reforçam o controle do que é sagrado expressando a 

misoginia e mantendo sempre o controle sobre os corpos femininos, marcados por 

limites, reforçando o que é percebido e anotado pelas pesquisas conforme anota 

Maria José Rosado Nunes, 

Os corpos das mulheres têm sido o locus privilegiado de 
controle social e religioso dos homens sobre as mulheres. O 
discurso feminista contemporâneo, de caráter acadêmico ou 
político, religioso ou laico, tem buscado evidenciar as 
conexões existentes entre esse controle e a falta de direitos 
sociais, políticos e religiosos das mulheres (NUNES, 2005, 
p. 27). 

Historicamente, os homens dominam a produção do que é sagrado, mantido 

com o consentimento das mulheres que reafirmam esses discursos como naturais. 

Também nas religiões afro-brasileiras esses discursos e práticas têm a marca 

dessa dominação. Normas, regras e doutrinas são definidas pelos homens 

reforçando a sua superioridade construída, que os coloca hierarquicamente sobre 

as mulheres.  
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4.2 As atividades nos rituais públicos 

Na hora do ritual público elas se apresentam sempre muito bem vestidas, 

bonitas, emprestando ao ritual dignidade e exuberância, além de serem, durante 

todo o tempo, as responsáveis pelo cuidado. Nas imagens abaixo, é possível 

observar o papel das ekedes, em especial em terreiros de direção masculina. Elas 

estão sempre ao redor do sacerdote. 

 

Figura 8; Imagem da casa do sacerdote Marconi de Odé ladeado por suas ekedes. Festa de 
Yemanjá 02 de fevereiro de 2010. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 

  

Figura 9: Imagem na casa do sacerdote Marconi de Odé.  
Um dos adeptos em transe atendido por uma ekede. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 
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Figura 10: Imagem da casa do sacerdote Marconi de Odé. Festa de Iemanjá,  
Fevereiro de 2011. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 

 
Figura 11: Imagem na casa do sacerdote Hilton de Ogum Dajulekan  

no ano de 2010. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 

Apesar das mulheres reclamarem de algumas situações em que se sentem 

excluídas percebeu-se, também, que elas reforçavam os lugares dos sexos. 

Também pareceu, conforme muito bem observado por Mãe Luza da Oxum, que as 
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mulheres com a sobrecarga que lhes acaba sendo infringida pela organização das 

atividades, e que as coloca no espaço privado, carregado de obrigações e 

trabalhos não compatíveis com seus desejos, acabam por causar cansaço e 

aparente desinteresse das atividades públicas que Pai Marconi de Odé chamou de 

acomodação, mas, que, na verdade, são problemas decorrentes dessa situação 

violenta. Após longas horas de tarefas braçais, as mulheres ficam cansadas e 

acabam perdendo o interesse por atividades públicas – o que as distancia, 

cedendo o lugar aos homens e dando às mulheres papéis publicamente 

secundários – causando o seu anonimato. 

No caso inverso, de ser uma sacerdotisa, quando possuía ajudantes 

geralmente eram outras mulheres. Isso apareceu nas respostas dadas. Para Rita 

da Oxum, sacerdotisa, negra, dirigente do Templo de Fé e Caridade Águas da 

Oxum, quando perguntada “se havia diferença nos procedimentos entre homens e 

mulheres na direção das casas”, ela respondeu:  

“A gente procura mais auxílio das mulheres. Aqui, a Inara 
me ajuda a cortar, se não tiver ninguém é a Inara. Eu gosto 
de trabalhar mais com as mulheres, eu acho homem meio 
destrambelhado. Elas entendem melhor a minha língua. 
Sinto-me mais tranquila, mais à vontade trabalhando com 
mulheres.” 

Percebe-se que há um entendimento de que a mulher parece ter qualidades 

específicas e necessárias na organização dos cultos e, algumas mulheres 

percebem as diferenças. Com relação à divisão do trabalho, em pergunta 

específica para as mulheres elas demonstraram que as representações sobre 

masculino e feminino se apresentam de forma marcada. Conforme Sigrid Gouveia, 

“Mulher faz mais serviço de cozinha e limpeza. Os homens 
as tarefas são mais ligadas aos trabalhos espirituais da 
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casa, coisas que parecem que mulher não pode estar 
mexendo. Principalmente quando a mulher está menstruada 
que não pode fazer quase nada”. 

Também a questão da força é fortemente marcada, sendo, inclusive, 

reforçada pelas próprias mulheres que designam aos homens, tarefas que são 

entendidas como necessitadas de força e resistência, reforçando a fragilidade do 

corpo feminino que limita e exclui. Comparado com o homem que representa a 

força e a coragem. Rita da Oxum, sacerdotisa, negra e dirigente do Templo de 

Umbanda Fé e Caridade águas da Oxum, disse: 

“É a gente é mais delicada. Por mais que a gente quer ser 
guerreira e diga vou construir essa casa e depois ele se 
quebra todinha, ela faz só que depois ela vai sentir. Já o 
homem não levanta dez casas e está tudo bem pra ele.” 

Percebeu-se que mesmo tendo consciência das questões que envolvem 

violência e exclusão, elas são vistas como da natureza, ou seja, sempre reforçando 

que o homem é mais forte, portanto, mais capaz. Para a ekede Bruna Marine, nível 

superior, branca, o estabelecimento das tarefas se dá da seguinte forma: 

“Os homens limpam o barracão, que é trabalho mais 
pesado, recolhem os bancos, os atabaques e carregam 
objetos pesados. As mulheres com a cozinha, mas, também, 
limpam o terreiro, como varrer e passar pano no chão”. 

Para a Ekede Raquel, nível superior, negra, 

“Os serviços de limpeza, lavar louça, normalmente são feitos 
pelas mulheres, mas não há nada que impeça os homens 
de fazerem. Aqui na casa eles ajudam na cozinha, o ogã 
Geraldo, por exemplo, faz comida de festa. Agora comida de 
orixá e limpeza são as mulheres que cuidam”. 

Quanto às informações de que a cozinha tinha homens desenvolvendo o 

trabalho, propiciou observar que apesar dessa característica dada como específica 
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nessa casa e que esporadicamente também ocorria em outras, ainda era marcada 

pelas representações de gênero. Mesmo com um homem assumindo a tarefa de 

cozinhar, contava com o apoio de diversas mulheres no trabalho de limpeza, 

auxilio e organização. Eram as mulheres que davam o apoio de cortar temperos, 

lavar louca e outros “trabalhos menores”, assim como eram, ainda, as mulheres as 

responsáveis pelas comidas sagradas, conforme se observa nas imagens. 

 
Figura 12: Imagem das atividades na cozinha do Ilê dirigido pela sacerdotisa  

Wilma de Oyá em agosto de 2011. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 

 
Figura 13: Imagem das atividades na cozinha do Ilê dirigido pela sacerdotisa  

Wilma de Oyá em agosto de 2011. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 

Assim, é perceptível que as tarefas relacionadas ao fazer interno das casas 

ficam geralmente sob a responsabilidade das mulheres. No que se refere à divisão 
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do trabalho, é claro que mesmo na direção masculina as executoras do que é 

chamado axé, que é o movimento da energia nas casas é feito por elas. 

Como já se tratou anteriormente, sobre a questão do interdito da menstruação, 

esta encontra-se relacionada ao sangue, e é fator de exclusão tanto no antes, como 

durante os rituais, porém não exclui de trabalhos braçais periféricos, mas que 

compõem o ritual. Ele agrega força à exclusão das mulheres de diversas funções 

rituais. Ambiguamente o sangrar das mulheres também um sacrifício do corpo, não 

pode conviver com o sacrifício dos animais, mas não impede que ela, mesmo 

menstruada lave louça, roupa, passe e limpe o chão, assunto que será abordado a 

seguir. 

4.2.1 Mulher não pode curiar, nem fazer curiação, mas pode limpar o 

chão 

A questão do sacrifício como uma atividade masculina apareceu em diversos 

momentos do trabalho de pesquisa, quando as sacerdotisas reclamam que 

precisam de homens para esse serviço, como quando não é dado esse direito às 

mulheres de fazê-lo, pois o sacrifício faz parte do ritual, expressa poder, e não 

poder realizá-lo é retirar o acesso ao conhecimento e ao exercício de poder.  

Na pesquisa observou-se pelas respostas das entrevistadas que esse ponto é 

bastante complexo. Sempre que perguntadas sobre o que elas gostariam de fazer 

e não faziam dentro da religião, tinha-se como resposta: fazer sacrifícios e tocar 

atabaques. Essas duas atividades, dadas como masculinas pela força, também 

está relacionada ao sangrar, pois o instrumento está relacionado ao ser homem e 
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ter o falo e o sangue menstrual é interdito para a participação das mulheres nos 

rituais sacrificiais. 

Nas casas observadas encontrou-se situações controversas quanto ao 

sacrifício. Pai Hilton de Ogum Dajulekan afirmou que as mulheres podem fazer 

sacrifícios, podem até tocar atabaques em situações especiais e não públicas, 

porém, a sua Ekede Tainá disse durante a entrevista, que a única coisa que 

gostaria de fazer, e não pode na sua casa de santo, é realizar sacrifícios, atividade 

que ela disse ser exclusiva dos homens. Ainda, da mesma casa, a ebomi 

(sacerdotisa que já cumpriu os sete anos de iniciação) Raimundinha de Ossanha, 

também frisou as exclusões e diferenças dizendo que: 

“Os homens quando cumprem sete anos recebem deká, 
adquirem o direito de abrir casa, de ter seu templo. As 
mulheres não, quando cumprem os sete anos são apenas 
ebomi e permanecem na casa do pai de santo. Parece que 
eles querem segurar as mulheres perto deles para ficarem 
ajudando”. 

Isso ocorre porque para abrir a própria casa o novo sacerdote precisa da 

autorização do seu sacerdote. É ele quem vai fazer os devidos trabalhos e 

obrigações para abertura e, publicamente, fará a comunicação, legitimando a nova 

casa e a pessoa responsável por ela como autorizada e competente. Isso também 

pode ser mais um fator do aumento de homens liderando, e mulheres na condição 

de adeptas nas casas, fazendo com que o número seja visivelmente maior do que 

o de homens da condição de adeptos.  

Retomando a questão do sacrifício, observou-se uma ambiguidade. Nas 

casas dirigidas por mulheres elas reclamam da falta de homens para o serviço de 

sacrifícios, que elas consideram pesados, e de tocar tambores que, conforme a 



150 

tradição é função masculina. Ao mesmo tempo em que reclamam por não poder 

fazer certas tarefas, reclamam a presença de homens para fazê-lo. Também 

observou-se que, mesmo com algumas críticas quanto à distribuição das 

atividades por sexo, as próprias mulheres procuram manter as tradições e resistem 

às mudanças.  

Em algumas casas observou-se uma ou outra mulher, normalmente ekedes, 

ajudando no ato do sacrifício, mas essas mulheres possuíam compleição física 

apropriada, ou seja, eram mulheres oriundas de alguma atividade marcada pela 

força. Alguém que tinha vindo da área rural e, portanto, acostumadas ao trabalho 

pesado, ou mulheres policiais civis ou militares também relacionadas à força e 

coragem, assumiam essas funções na falta de homens, ou mesmo eram 

requisitadas para a tarefa. Muitas vezes o sacerdote ficava irritado com algumas 

mulheres que ao segurar o animal não tinham a força suficiente causando 

transtornos, pois o bicho batia as asas, se sacudia aspergindo sangue indevido 

pelo espaço. Por esta razão acabavam solicitando a ajuda dos homens ou das 

mulheres mais acostumadas.  

Na casa de Mãe Wilma de Oyá, ela informou que pode e faz os sacrifícios, no 

entanto, observou que para isso ela tem o Axogun (sacerdote preparado para 

realizar os sacrifícios) e, então, ela delega a função que é masculina, muito embora 

afirme que todo o ritual permanece sob seu controle e que, caso não haja homens, 

ela mesma faz, e comenta que a única coisa que não sabe fazer é tocar atabaque. 

Com relação ao terreiro de Mãe Mali, composto de maioria de mulheres (vinte 

e oito) e apenas dois homens como membros da casa, ela entende que não há 
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nenhuma dificuldade para a realização de rituais. Ela falou, e foi observado em 

festa na sua casa, que quando não há tocadores homens, as mulheres ocupam 

essa função, mas que nas festas maiores, com muitos convidados, busca-se 

manter a estética tradicional, com a maior parte das mulheres na roda e os homens 

nos atabaques e cuidando da segurança do espaço. Mesmo assim, para Mãe 

Marly o pequeno número de homens em sua casa não afeta os trabalhos 

religiosos, apenas faz falta a presença masculina na hora de sacrificar algum 

animal maior, no caso de um bode, que precisa de pessoa forte para segurar. 

Conforme ela, todas as atividades e tarefas são geralmente realizadas pelas 

mulheres, e entende que as mulheres podem e devem fazer de tudo, porém a força 

física pode ser um empecilho para a realização de algumas tarefas. 

Quanto às atividades e aos papéis de gênero, para o Babalorixá Hilton de 

Ogum Dajulekan, tudo que homem faz, mulher pode fazer, frisando que existe 

apenas uma atividade específica da sua tradição que só mulher pode fazer e que, 

caso não haja mulher para esse serviço, homem não poderá fazê-lo. Essa 

atividade faz parte de fundamento religioso e não foi divulgada na entrevista, nem 

mesmo buscou-se saber por não achar pertinente à pesquisa. Porém, ele faz 

questão de dizer que tudo pode ser feito por mulheres sem que isso cause 

problemas, por exemplo, até mesmo tocar os tambores, caso precise e não tenha 

homem, mas que isso deve ser apenas com portões fechados em alguma 

necessidade, ou somente para “fazer um barulho no tambor”, expressão dele, em 

alguma cerimônia interna da casa. Contudo, em dias de festas públicas, os 

homens devem ficar nos tambores, porque assim é a tradição, explicou ele, e, 

complementando, observou que o lugar dos Ogãs é nos tambores e o lugar das 

ekedes dançando e atendendo às pessoas que entram em transe no salão. Com 
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relação aos sacrifícios, na sua casa, entende como atividade de homens, que 

também só pode ser feita por mulheres quando não houver homens para o ato. 

Porém, a ekede Tainá da Oxum, pertencente à casa do sacerdote, reclama o 

direito a sacrificar animais, mas que não é permitido às mulheres na sua 

comunidade religiosa. Percebeu-se que, apesar do sacerdote ter afirmado a 

possibilidade de que, excepcionalmente, essas funções possam ser realizadas por 

mulheres, na prática, elas são evitadas rigorosamente.  

Tanto para Mãe Marli quanto para Mãe Rita da Oxum, em cujas casas, além 

da direção feminina, possuem praticamente só mulheres, a falta do homem é 

sentida na hora de tocar no tambor e segurar animais maiores para o sacrifício. 

Elas observam que todas as outras atividades religiosas podem ser feitas pelas 

mulheres, sem nenhum prejuízo. Ambas observam que suas casas sempre tiveram 

essa característica: muitas mulheres e poucos homens, tanto participantes quanto 

adeptos, ou até mesmo na condição de clientes. Mesmo com as adaptações feitas 

por elas para poderem realizar os rituais, elas entendem como importante o papel 

dos homens para realizar os sacrifícios e para tocar os tambores, como se essas 

funções fossem exclusivas deles. Nesse sentido os estereótipos dos papéis de 

gênero, daquilo que é função masculina ou do que é feminina, ou mesmo onde é o 

lugar dos homens e onde é o lugar das mulheres, são reforçados e mantidos pela 

tradição. As questões de gênero se fazem presentes nos discursos de forma 

ambígua, pois ao mesmo tempo em que as mulheres reclamam da violência e 

exploração, por parte de alguns homens, elas reclamam da ausência deles para a 

realização de algumas atividades. 
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Apesar das reclamações, por parte de algumas mulheres, elas reproduzem as 

representações de gênero mantendo os discursos dos lugares dos sexos e da 

fragilidade feminina, como se não percebessem as exclusões e violência a que são 

submetidas. Por outro lado, reclamam das exclusões que sofrem, mas acabam não 

conseguindo romper com a estrutura existente. 

No que se refere aos homens, a questão é ainda mais complexa, uma vez 

que fingem não perceber o exercício de violência a que as mulheres são 

submetidas. Com a divisão sexual do trabalho e com os lugares dados aos sexos, 

os homens apresentam um discurso que aparentemente as valoriza, afirmando que 

elas são imprescindíveis nas casas religiosas por realizarem tarefas muito 

especiais, auxiliando-os. Amparados pelo discurso de proteção, de beleza, de 

delicadeza e de mais afeitas a trabalhos especificamente femininos, eles colocam 

as mulheres numa relação de completa submissão e violência. Nesse jogo de 

poder, elas também reproduzem o discurso da importância do papel da mulher que 

sabe fazer tarefas as quais os homens não são afeitos como: lavar, limpar, 

organizar e cuidar. São importantes, pois sem elas, sem o auxilio delas, eles não 

conseguem fazer nada. Nesse sentido dando como importante o papel feminino de 

auxiliares, cuidadoras, responsáveis imprescindíveis para os rituais se colocam 

como as grandes auxiliadoras o que significa subalterna. 

Se a menstruação exclui a mulher de estar em rituais de sacrifício, de curiar, 

se não permite que ela faça o ritual de curiação, que é o ato de sacrificar os 

animais, por estar impura para tocar em objetos sagrados, no entanto não as exclui 

de fazer limpeza no chão por onde passarão os sacerdotes e sacerdotisas com 
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seus deuses e deusas; não as impede de lavar e passar as roupas que vestirão os 

sacerdotes e sacerdotisas possuídos por suas divindades. 

4.2.2 Os atabaques: um lugar de homens 

Esse é um ponto crucial nas religiões afro-brasileiras. É um espaço 

exclusivamente masculino. O som dos atabaques, pelas mãos do ogãs, cargo 

religioso para os homens, que são responsáveis pela vinda dos deuses e deusas, 

para se manifestarem no corpo dos homens e mulheres.  

Durante a pesquisa encontrou-se algumas casas que pela dificuldade de ter 

ogãs para tocar, acabam por fazer os rituais utilizando apenas palmas e maracás. 

Porém, isso é raro, normalmente as casas fazem uso dos tambores, pela 

importância dos mesmos na liturgia. Nas observações de campo, em raríssimas 

ocasiões, viu-se mulheres nos atabaques, apenas na falta de homem para tocar ou 

algumas mulheres que procuram ocupar esse espaço, motivadas pela aptidão para 

fazê-lo.  

Os sacerdotes e sacerdotisas entrevistados reafirmam que o local é 

masculino, porque é da tradição. Tocar os atabaques para trazer os deuses e 

deusas para se manifestarem nos corpos dos humanos é um oficio do ogã, cargo 

masculino nas práticas religiosas afro-brasileiras. Mesmo pelas sacerdotisas é 

frisada a importância da figura masculina para a função. Defendem o direito de 

homens e mulheres exercerem as mesmas funções, mas acabam por dizer que 

com relação ao sacrifício de animais maiores e para tocar atabaques, é importante 

a presença de homens, pois é necessária força física. Nesse sentido a interdição 

está relacionada à crença e cultura da fragilidade feminina. Por exemplo, quando 
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pergunta-se à entrevistada, Mãe Ofá, “se havia no candomblé alguma coisa que 

ela gostaria de fazer e não pode por ser mulher”, ela respondeu: “não vejo 

barreiras, mas às vezes me falta força braçal”. 

Com relação à questão do direito ou poder de tocar os atabaques, também foi 

observado nas entrevistas, mulheres que manifestaram o desejo de apreender o 

ofício. Algumas adeptas mais novas declararam o desejo de tocar atabaques e 

ressaltaram a proibição ao ato do sacrifício, mas a acabam esbarrando na 

estrutura da tradição religiosa que é mantida pelos mais velhos. Os ensinamentos 

são transmitidos oralmente, além de toda construção objetivada e reproduzida pela 

sociedade que reforça os lugares dos sexos. 

No caso da ekede Bruna, quando perguntado “o que ela gostaria de fazer e o 

que não faz”, respondeu: “tocar atabaque”, o que também foi expresso pela 

sacerdotisa Cássia da Oxum, como sendo a única coisa que não sabe fazer no 

exercício das práticas religiosas. Isso indica que as mulheres sabem da 

necessidade de desenvolver essa habilidade, da importância dela dentro do ritual e 

da sua importância nas práticas religiosas públicas. 

Em algumas entrevistas com mulheres elas manifestaram a vontade de tocar 

atabaques, mas acabam reafirmando a dificuldade, por requerer força e por ser o 

lugar designado como masculino. Para Sigrid Gouvêa, por exemplo, ao ser 

perguntada sobre “o que gostaria de saber fazer dentro das práticas religiosas” ela 

respondeu: “Eu queria aprender a tocar tambor, acho bonito, apesar de ver os 

meninos com as mãos machucadas, tenho vontade” 
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No entanto, percebeu-se, tanto nas observações de campo como nas 

entrevistas, que esses lugares, geralmente, são flexionados nas situações em que 

não há homens para fazê-lo e as mulheres acabam por fazer. Isso significa, então, 

que a fragilidade alegada não é razão e, sim, a construção da fragilidade atribuída 

às mulheres. Por outro lado, percebeu-se também que o corpo é muito importante 

nessa permissão. Assim observou-se que em algumas casas só as mulheres 

dançam na roda e que alguns homens, cujos corpos possuem padrões femininos, 

adquirem o direito, também, para os atabaques; mulheres com compleição física 

reconhecida como masculinizada, adquire o direito e poder de tocar ou de fazer 

tarefas mais pesadas.  

As imagens das casas em dias de festa mostram que essa questão dos 

homens nos atabaques, em especial nas casas que se reconhecem como 

candomblé, é levado a termo, sendo muito rara a presença de uma mulher. Nas 

casas onde se encontrou mulheres nos atabaques, elas são, geralmente, 

reconhecidas como de Umbanda, como o caso já mencionado da casa de Mãe 

Marli, ou ainda no Terreiro de Santa Bárbara, de tradição mina, aonde também viu-

se uma mulher tocando mesmo em dia de festa pública, conforme se observa nas 

fotos abaixo: 
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Figura 14: Local dos atabaques na casa do Babá Marconi de Odé.  

Fotos realizadas por Nilza Menezes. 

 
Figura 15. Imagem do lugar dos atabaques na casa do  

sacerdote Hilton de Ogum Dajulekan. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 

 
Figura 16: Lugar dos atabaques na casa de Mãe Bibi.  

Fotos realizadas por Nilza Menezes.
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Figura 17: Lugar dos atabaques na casa de Mãe Wilma de Oyá.  

Fotos realizadas por Nilza Menezes. 

 
 Figura 18: Lugar dos atabaques no Terreiro de Santa Bárbara dirigido  

por Pai Beto de Ogum. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 
 

  
 Figura 19: Lugar dos atabaques no Terreiro de Santa Bárbara dirigido  

por Pai Beto de Ogum. Fotos realizadas por Nilza Menezes. 
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Também em um evento público na cidade de João Pessoa presenciou-se 

duas mulheres como as responsáveis pelos tambores. No entanto, essas mulheres 

possuíam características físicas reconhecidas como masculinizadas, assim como 

já observado, nas “giras”, em algumas casas mais tradicionais, especialmente as 

que são de tradição mina, os homens que dançam na roda, costumam possuir 

características estabelecidas como femininas. Apesar das flexibilidades e 

acomodações, no geral, na maioria das casas, o tambor é um lugar masculino. 

Outra questão que deve ser lembrada é que a liturgia exige que o dirigente 

também saiba cantar. É fundamental para o desenvolvimento do ritual as músicas 

(pontos) que são as cantigas invocativas ou de saudação. Percebeu-se no campo 

que algumas mulheres não possuem essa habilidade, ou possuem voz fraca, e 

acabam também delegando essa função aos homens, ficando mais uma vez 

dependente para esta atividade. As casas maiores possuem ogãs para diversas 

funções, entre elas o alabê, que é o responsável pelas cantigas durante o ritual. 

Conforme observam Maria da Penha de Carvalho Vaz e Zuleica Dantas 

Pereira Campos (2009) ao comentarem sobre as habilidades e estratégias de 

sobrevivência das lideranças nas religiões afro-brasileiras, elas afirmam que:  

“Através das observações de convívio com líderes de 
terreiros, durante a pesquisa de campo, ficamos 
surpreendidos com o sucesso de um tipo de habilidade 
comum entre certos Babalorixás e Yalorixás: a de cantar. 
Testemunhamos a desenvoltura desses líderes em vários 
momentos de nossa pesquisa. Mas, dentre esses diversos 
momentos, um foi o mais marcante, além dos muros dos 
terreiros. Participamos como observadoras de uma 
caminhada contra todas as formas de preconceito e a 
intolerância religiosa, em que participaram: Yalorixás, 
Babalorixás, Ogãs, Ekedys e adeptos das religiões de Matriz 
Africana em Pernambuco. Em vários trios-elétricos estavam 
posicionados líderes de terreiros, cantando toadas de todas 
as nações. Naquele dia, ficou claro para nós que essa 
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habilidade é reconhecida no meio religioso, além de 
contribuir para o sucesso das casas de matriz africana e de 
distinguir certos líderes, frente a outros, não possuidores 
desse “dom” (habilidade). Ou seja, os líderes cantores 
desfrutam de vantagem, frente aos que não gozam dessa 
aptidão.”  

No contato com as casas, e ao assistir aos rituais, observou-se que mais 

homens que mulheres faziam uso dos tambores, que é o ato de estar em transe e 

chegar próximo aos atabaques para cantar é mais utilizado pelos homens que pelas 

mulheres. Inclusive o cargo de alabê, ser masculino, que o ogã responsável pelo 

canto. Apesar disso, observou-se nas referências de Ruth Landes (1967) que entre 

as mulheres havia um cargo feminino que era da encarregada de cantar para os 

deuses. Também assistimos em alguns eventos mulheres que possuíam esse dom, 

contudo retomando as observações nos terreiros pesquisados, percebe-se que os 

homens mais que as mulheres exercem essa função.  

Nas observações realizadas observou-se que mulheres incorporadas com 

entidades femininas, dificilmente chegavam aos tambores para cantar, mas quando 

incorporadas com entidades masculinas, costumavam cantar e conversar mais e, 

ainda, muitas mulheres dirigentes de casa, possuíam entidades masculinas e, 

nessa condição, assumiam os tambores e cantavam. Isso também está 

relacionado com as naturalizações sobre os lugares dos sexos. 

Portanto, é importante notar que apesar do acesso de algumas mulheres aos 

tambores, de algumas realizando sacrifícios e da menstruação ser questionada por 

algumas, de forma generalizada os lugares de gênero se estabelecem tramando 

em nós e segredos as tradições. As transformações foram grandes com a entrada 

dos homens ocupando cargos de liderança, mas os discursos de valorização das 

mulheres não permitem que se perceba que essa inversão cresce gradativamente, 
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excluindo e violentando as mulheres, colocando-as nas casas de direção 

masculina, como as imprescindíveis e fundamentais auxiliadoras. 

4.3 As atividades pós-rituais 

Quanto às atividades pós-rituais, elas compreendem recomeçar tudo que foi 

feito antes, ou seja, a limpeza e organização. Se no antes das festas as mulheres 

se envolvem com o fazer, após normalmente serve-se comida o que significa mais 

louça pra lavar, cozinha pra deixar organizada, lavar roupas utilizadas no ritual, o 

que será, geralmente, atividade das mulheres. 

Vale lembrar que é importante perceber que apesar do aumento de sacerdotes 

homens nas lideranças, no campo pesquisado, as mulheres ainda somam a maior 

parte dos fiéis. São elas que conferem às casas a imagem das “baianas” que 

remetem às tradições, da presença das mulheres que oferecem a organização e 

apresentam a respeitabilidade necessária nos templos, elementos observados por 

Patrícia Birman (1995, p. 175). Para ela, os homens dependem da presença de 

mulheres para constituírem um terreiro como um grupo doméstico (BIRMAN, 1995, 

p. 173), e ainda nota que, 

Não é a presença de qualquer mulher, em qualquer papel, 
que dá aos homens condições de se estabelecerem como 
pais de santo de uma família-de-santo. Exige-se, é claro, 
mulheres que se comprometam com o trabalho no interior 
da casa, com a organização do núcleo doméstico. Mulheres, 
portanto, marcadas por esse ethos que descrevemos, da 
obrigação e do trabalho, nessa divisão sexual de papéis, em 
que a elas vai caber o que corresponder ao núcleo mais 
intimamente associado ao doméstico (BIRMAN, 1995, p. 
179). 

Também é pertinente reforçar que, independentemente de a liderança ser 

masculina ou feminina, os terreiros, como são chamados os templos de tradições 
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afro-brasileiras, são espaços agregadores de mulheres e homens héteros e 

homossexuais, que manifestam suas opções sexuais de forma mais explícita 

devido ao ethos propiciador, para uma melhor forma de relacionamento com essas 

condições.  

Não há como negar que é perceptível a presença mais explicita de 

homossexuais, no entanto, é importante frisar que a divisão do trabalho é 

organizada obedecendo à ordem de construção dos sexos, e não sexualidade. O 

campo informa que o sexo do sacerdote dirigente pode oferecer algumas 

distinções, contudo, os papéis sociais são demarcados pelos sexos e não pela 

sexualidade. Isso quer dizer que, apesar da homossexualidade apresentar algumas 

flexibilidades, também a divisão do trabalho é marcada pela dualidade do 

masculino e do feminino. Apesar de ainda a hierarquia obedecer a ordem de 

antiguidade, que é o tempo de iniciação, critério muito importante nas religiões 

afro-brasileiras, e interessante registrar que o sexo dos orixás também interfere na 

organização, estabelecendo, por exemplo, que pessoas que pertencer à orixás 

femininos estão mais propensas aos trabalhos mais domésticos. Conforme Patrícia 

Birman (1995, p. 180) em caso de um homem e uma mulher pertencerem ao 

mesmo orixá, ainda assim ela estará mais apta ao trabalho doméstico.  

Por isso, as desigualdades de gênero com relação à divisão de trabalho, 

especificamente os domésticos, continuam se perpetuando apesar dos discursos e 

das ambiguidades que se apresentam e, ainda apesar das transformações 

ocorridas. Conforme Solange Simões e Marlise Matos (2010, p. 16) “a persistência 

da tradicional divisão sexual do trabalho doméstico e de muitos valores tradicionais 
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são fatores cruciais que precisam ser ponderados para se compreenderem melhor 

tais tendências aparentemente contraditórias”. 

Não há como negar que a ordem estabelecida é violenta com relação às 

mulheres e que, conforme Conceição Osório (2011), reproduz a situação de 

desigualdade como natural à diferenciação sexual e que precisam ser entendidas 

como violência. Para ela, 

“Ao ignorar que a manutenção de uma "paz" comunitária e 
familiar se realiza pela submissão dos indivíduos a uma 
estrutura hierarquizada em função do sexo e da idade e, ao 
não ter em conta as mudanças que se estão a produzir 
nessa estrutura, constrangemos a observação da realidade 
a uma estabilidade fatalista da subalternidade feminina.” 

Assim, entende-se que nos espaços das religiões afro-brasileiras as relações 

de gênero são estabelecidas obedecendo à naturalização dos papéis sexuais 

estabelecidos e naturalizados socialmente. Parece-nos também que apesar das 

suas características diferenciadas pelo importante papel da mulher no seu 

surgimento e estabelecimento, com o seu branqueamento e masculinização essas 

relações da distribuição do trabalho tornaram-se mais acentuadas. Com relação a 

isso Jurema Werneck, em entrevista concedida a Menezes (2011) disse que:  

Toda relação de poder para além do próprio grupo é 
ocupada pelos homens. Posso estar equivocada, mas se 
você verificar, no principio havia homens e mulheres como 
liderança religiosa, isso era natural. Tenho a impressão que 
na medida em que o candomblé vai saindo das 
comunidades, vai acontecendo essa negociação. Isso não é 
só na religião, mas em tudo que passou para o coletivo 
negro, significou maior espaço para os homens (WERNECK, 
2011, p. 175-179). 

Percebeu-se que nas casas dirigidas por mulheres elas encontram saídas 

para as necessidades masculinas como sacrifício de animais e tambores, 
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contratando homens para esses trabalhos específicos. Algumas casas valem-se da 

presença de um ou dois homens, suficientes para essas “tarefas masculinas”. No 

entanto, nas casas dirigidas por homens a presença das mulheres é muito mais 

necessária. Nas religiões afro-brasileiras, não é concebível um ritual público com 

apenas homens fazendo a roda e conforme Patrícia Birman (1995), 

Os homens, não há duvida, podem constituir famílias, 
construir relações consanguíneas e de aliança a partir da 
assunção do estatuto de pai, mas vão depender da 
presença das mulheres para constituir o terreiro como um 
grupo doméstico, que possa abrigar seus filhos e filhas, 
além de ser o local onde se realizam todos os ritos e 
obrigações. (BIRMAN, 1995, p. 172-173). 

4.4 Conclusão 

Pelas observações e entrevistas observa-se que as diferenças causadas pela 

organização das religiões afro-brasileiras ancoradas nos papéis de gênero 

estabelecem tensões. Divididos os rituais em antes, durante e depois para falar da 

divisão do trabalho, percebe-se, contudo, que em razão da forma com que são 

organizados os cultos e templos não há delimitações muito claras, pois o que 

acontece no antes, também compõe o ritual, assim como o depois, apenas que o 

antes e o depois acontece de maneira mais fechada e normalmente é mais 

feminino, ou seja, são atividades em que se requer a presença feminina e não faz 

parte das obrigações masculinas, por englobar tarefas dadas como das mulheres. 

Enquanto isso, o durante do ritual, nas casas dirigidas por homens há uma maior 

projeção dos mesmos por conduzirem o ritual e por terem também nesse momento 

as mulheres como suas auxiliares. Nos rituais dirigidos por mulheres, sem dúvida a 

figura feminina ocupa lugar de destaque, e, às vezes o homem ocupa o lugar de 

auxiliar. 



165 

Ainda com relação aos trabalhos internos do pré e pós-ritual, é uma atividade 

que cabe aos novos e novas iniciados\as, pois compreende na obrigação de 

comparecer em dias determinados ao templo para fazer as atividades que 

compreendem o aprendizado dos iniciantes, no caso, a limpeza e organização 

interna é trabalho da yaô (iniciada novata), atividades externas de limpar o quintal, 

levar o lixo do yaô (iniciado\novato). Notou-se no trabalho de campo que sempre 

nas visitas aos sacerdotes em dias comuns para realizar entrevistas, haviam 

mulheres cumprindo esse papel determinado e que além de fazer os aprendizados 

religiosos necessários, as tarefas estendiam-se a uma ajudinha ao sacerdote 

preparando comidas, cafés, ajeitando as roupas religiosas, enfim, trabalho 

doméstico. 

Observou-se que as atividades religiosas englobam uma gama de tarefas que 

estão relacionadas ao trabalho doméstico, e nesse sentido as mulheres são 

utilizadas como mão de obra. A forma como são estruturadas tais atividades acaba 

reproduzindo a violência de gênero, a exemplo das reproduzidas em toda a 

sociedade. Desta forma, às mulheres cabem os papéis dados como femininos, que 

excluem em razão das assimetrias de gênero pautadas nas representações sociais 

e ancoradas em teorias biologizantes acerca de seus corpos. 



CONCLUSÃO 

OS NÓS QUE AMARRAM AS TRAMAS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NAS 

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS 

Ao concluir, vale relembrar que esta pesquisa foi motivada pela observação 

de um crescente processo de masculinização das lideranças religiosas afro-

brasileiras, na cidade de Porto Velho, Rondônia. Intuiu-se que essa nova 

configuração do campo poderia apresentar violência de gênero, em decorrência do 

estabelecimento de uma hierarquia pautada pela liderança de homens. 

 A realização do trabalho levou-nos a retomar a trajetória dos cultos de matriz 

africana, em Porto Velho, pois ela também apresentava essa característica de 

masculinização nos seus processos sucessórios. Partiu-se da história de uma 

religião marcada pela liderança feminina, em sua organização inicial e que, de 

repente, passou a contar com homens exercendo as funções sacerdotais. Isso 

apresentava uma inversão na sua estrutura e forma, pois apesar de ter um aumento 

de homens nas lideranças, continuava a ter nos seus espaços de práticas maior 

número de mulheres na condição de adeptas.  
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Os passos para a realização da pesquisa partiram da instalação dos cultos 

afro-brasileiros, na cidade de Porto Velho, local escolhido para a realização da 

pesquisa. A escolha se deu em razão de ser a cidade em que vive a pesquisadora, e 

por ter acesso e conhecimento do campo. No entanto, realizou-se entrevistas e 

observou-se, informalmente, outras casas em outras cidades, com a finalidade de 

reforçar as hipóteses com relação a existência de violência de gênero no campo das 

religiões afro-brasileiras. 

A intuição inicial era de que a inversão ocorrida do processo sucessório, 

assim como o estabelecimento do campo com mais homens do que mulheres nos 

cargos de poder, poderia então, apresentar violência de gênero. A bibliografia 

trazida para o trabalho indicou que o campo sempre foi marcado pelas tensões de 

gênero, um exemplo disso são as observações de Ruth Landes (1967), quanto a 

possível tomada de poder dos homens sobre as mulheres nas lideranças religiosas 

afro-brasileiras são materializadas. Percebemos pelos mapeamentos de terreiros já 

mencionados que o número de sacerdotes do sexo masculino aumenta e as 

transformações estabelecem uma estrutura religiosa marcada pelas diferenças dos 

sexos, pautadas nas representações da diferença que propiciam a violência de 

gênero. 

Somado a isso, a observação em alguns rituais, marcados pelos lugares dos 

sexos nos indicavam que o aumento de homens nas lideranças estaria relacionado 

com as representações sociais de gênero. Sobre isso, no terceiro capítulo 

observamos que propriedade, sexualidade, distribuição de tarefas afetaram as 

transformações ocorridas com relação ao processo sucessório, e o estabelecimento 

da nova organização do primeiro terreiro instalado, assim como no campo atual.  



168 

Conforme se percebe, no campo pesquisado, a violência marcou o processo 

sucessório, assim como no campo estabelecido elas são percebidas e externadas 

das mais diversas formas. O processo sucessório da primeira casa instalada em 

Porto Velho foi marcado por intrigas e tensões que foram tratadas como naturais, 

pois a violência entranhada, especialmente por ser de gênero, não foi enfrentada. As 

tensões e transformações tramadas nesse sentido foram abordadas no terceiro 

capítulo, tendo como temas especialmente sexualidade e propriedade, fatores que 

formaram a teia que impediu a percepção sobre os acontecimentos e reais motivos 

das transformações ocorridas.  

Outra questão que favorece a manifestação da violência de gênero, tratada 

no quarto capítulo, refere-se à complexidade dos tabus e interditos. Os lugares dos 

homens e das mulheres são dados pelo seu sexo, e a fragilidade física é fator de 

exclusão. Acrescido a isso as mulheres sofrem com os interditos em especial o da 

menstruação, que reforça ainda mais a exclusão.  

No campo pesquisado, apesar do número de homens e mulheres nas 

lideranças ter pouca diferença, é importante ressaltar que as casas dirigidas por 

mulheres, geralmente são menores, com número de membros reduzido. No entanto 

templos dirigidos por homens costumam agregar grande número de pessoas, e se 

há um maior número de homens, deverá haver também um grande número de 

mulheres, pois haverá mais trabalho. 

E nesse sentido, percebeu-se também, que na medida em que os terreiros 

chefiados por homens adquiriam certo status, ou seja, reconhecimento da sociedade 

e visibilidade, oferecendo festas maiores, as representações de gênero também 

ficavam mais visíveis, o que significava que os papéis de gênero são mais 
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reforçados. Isso significa que em casas com chefes do sexo masculino, com grande 

número de pessoas e a necessidade de uma organização para bom funcionamento 

tinham mais bem delimitados e rígidos os lugares dos sexos. As tarefas passavam a 

ser divididas com os homens, exercendo atividades mais externas, e as mulheres, 

mais internas. Às mulheres cabiam as atividades relacionadas com o doméstico, e 

os homens com os da rua. Isso foi observado pela sacerdotisa Luza da Oxum na 

entrevista. Ela diz que mesmo numa casa onde tem um sacerdote e uma 

sacerdotisa, na hora de receber as pessoas, de fazer as apresentações públicas é o 

homem quem fala. Ela ainda ponderou que isso ocorre, e que deveria também ser 

dado espaço para a mulher falar, frisando que isso não é uma disputa, “mas se 

temos direitos iguais, também podemos fazer”. Afirmou ainda que: “a mulher acaba 

sendo mais escravizada porque é ela quem limpa o barracão, limpa as galinhas, 

enfeita o salão para as festas, lava, cozinha, passa...” refletindo, diz: “trabalhamos 

tanto durante o dia que quando chega a hora de recebermos a nossa entidade, a 

nossa energia, estamos muito cansadas. A coisa só acontece porque orixá é orixá, 

supera tudo. Se dependesse do esforço físico não teríamos condições”. 

Essas falas foram dando a convicção de que nos templos liderados por 

homens, geralmente com elevado números de pessoas, havia uma organização do 

trabalho muito desigual e de sujeição das mulheres, aceito com resignação por 

entender que os mesmos naturalmente deveriam ser feito. A entrevistada Maria da 

Conceição observou na entrevista que “os homens sempre dão umas encostadas, 

mas como somos uma irmandade não vejo problema”, e ainda informou: “aqui a 

gente varre, lava, passa, tudo isso”. “Atividades iguais as da minha casa”. “Tem 

coisas que não podemos fazer. Só fazemos o que nos cabe fazer”, explicando ainda 

que as decisões do que se deve ou não fazer é do sacerdote. 
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Por isso, conclui-se que as transformações se deram em razão de uma teia 

de fatores relacionados às representações de gênero, que são tecidas no campo 

social, dadas como naturais, entrelaçadas com as objetivações que dificultam a 

percepção dos envolvidos. 

No campo pesquisado, chamou também a atenção à inversão dos papéis. Se 

antes as lideranças eram femininas e o homem tinha um papel protetor, cuidador e 

mantenedor, esses papéis foram de alguma forma invertidos. As mulheres tornaram-

se, na condição de auxiliares dos sacerdotes, nos cargos denominados de mães 

pequenas e ekedes, as responsáveis pelo cuidado e manutenção das casas, em 

especial as casas de sacerdotes homens, onde o papel masculino é voltado para o 

espaço público, reforçando com isso o papel feminino do espaço privado. 

Apesar da observação permanente sobre a aparente falta de consciência das 

mulheres sobre os discursos que permeiam a violência sofrida e de termos frisado 

que elas próprias reproduzem essa violência – por acreditarem nos discursos sobre 

os papéis sociais sem questionar as relações de poder que se estabelecem nesse 

emaranhado – há um movimento de refluxo que provoca rupturas, e que causa o 

que observamos como uma reação que é o trânsito religioso das fiéis. Porém, 

conforme anotamos ao longo do trabalho, as reais razões causadoras dos 

incômodos e desentendimentos não são muito bem explicitadas. Muitas vezes as 

angústias e sofrimentos causados pelas tensões de gênero são justificados pela 

falta de fé, comportamento inadequado e falta de comprometimento das fiéis. Por 

isso, frisamos que a violência que se estabelece no campo religioso afro-brasileiro é 

geradora de sofrimento para as mulheres. 
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Tanto na história da trajetória da primeira casa instalada, e nos seus 

processos sucessórios, observou-se que as questões de gênero marcaram os 

acontecimentos. A dificuldade apresentada é que os fatos são marcados pelos 

fundamentos religiosos, e em especial das religiões afro-brasileiras, permeados de 

segredos e organizados sob uma rígida hierarquia fundada na pessoa do sacerdote 

ou sacerdotisa. Quanto a essa hierarquia a entrevistada Maria da Conceição ao 

responder sobre o que tinha como tarefa na comunidade informou que: “Tudo que 

posso fazer e que o pai de santo libera, faço. Atendo o pai de santo, atendo o orixá 

dele”. Isso demonstra que essa hierarquia tratada nas religiões afro-brasileiras, em 

se tratando de uma direção masculina, parece com mais frequência a violência de 

gênero, o que promove o ocultamento e a subalternidade das mulheres, por reforçar 

as naturalizações de gênero. 

Deve ser ressaltado que não se trata de dizer que as práticas religiosas afro-

brasileiras são exclusivas das mulheres, e que o sacerdócio não pode ser exercido 

por homens. O campo mostrou que no processo expansão e legitimação das 

práticas religiosas os homens foram ocupando cada vez mais os cargos de liderança 

e que as representações sociais de gênero acabaram dando às mulheres lugares 

subalternos, reforçados pelas teorias biologizantes, acerca dos corpos femininos e 

pelas representações construídas acerca do masculino e do feminino. 

Porém, vale dizer que a amplitude do tema abordado, repleto de 

ambiguidades em razão do seu caráter sobrenatural, em que se instalam os tabus 

dificultam o acesso e externalização. As limitações e dificuldades das abordagens 

sobre a questão recai sobre interditos turbadores do entendimento, que formam uma 

densa trama que invisibiliza a mulher na hierarquia dos lugares de gênero nas 

religiões afro-brasileiras, assim como em todas as práticas religiosas. Conforme 
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afirma Sandra Duarte de Souza, “a religião é uma das responsáveis pela produção e 

reprodução dessa hierarquia dos sexos sacralizando papéis socioculturalmente 

construídos” (SOUZA, 2009, p. 53).  

Ainda, conforme Carol P. MacCormack e Marilyn Stathern (1980, p. 21), o 

determinismo biológico explicou as mulheres, mas os homens foram definidos mais 

por seus atos sociais. Também nas religiões afro percebemos que as mulheres são 

marcadas pelos seus corpos e os homens pelo papel social que desempenham e, 

mesmo que isso seja aceito como tradição ou natural, é violento e excludente. 

Quando se dá aos homens o papel mais social, mais público, e às mulheres o lugar 

privado, estabelece-se com essa ordem dada como natural, a reprodução milenar da 

inferioridade da mulher. 

O trabalho de pesquisa mostrou que a violência de gênero nas religiões afro-

brasileiras se apresenta ancorada em teorias biologizantes sobre os corpos 

femininos, interditados pela fragilidade, pela menstruação, e se apresenta na divisão 

sexual do trabalho, dando lugares a homens e mulheres de acordo com o seu sexo, 

mantendo-se as representações sociais sobre os mesmos. As objetivações sociais 

fazem com que pareçam naturalmente construídas nas transformações, mas na 

verdade são violentas e excludentes. 
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GLOSSÁRIO 

ADÉS expressão utilizada para referir-se aos homossexuais 

masculinos. 

ALABÊ   o responsável pelas cantigas durante o ritual 

AMOR SÁFICO  que é relativo à homossexualidade feminina 

ANGOLA o candomblé de caboclo é uma modalidade da nação angola, 

centrado no culto exclusivo dos antepassados indígenas. 

AXÉ palavra utilizada como saudação. Tem diversos significados. É 

utilizada para expressar consentimento, desejo de realização, 
energia. a palavra é de origem yorubá e é muito usada nas 
casas de candomblé. Axé significa "força, poder", mas também é 
empregada para sacramentar certas frases ditas entre o povo de 
santo, esse dito equivaleria ao "amém" do catolicismo ("que 
Deus permita"). 

AXOGUN é um cargo designado pelo sacerdote por meio do orixá. É um 

cargo masculino cujas tarefas estão relacionadas ao auxilio dos 
sacerdotes nos sacrifícios. Cargo masculino concedido pelo 
orixá, por meio do sacerdote. 

BABALAÔS sacerdote do culto africano 

BOIADEIRO entidade que se manifesta nos rituais de jurema, Umbanda e 

tambor da mata.  
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CAMBINDA uma das 18 províncias de angola e também é uma espécie de 

dança em que os dançadores se movem acocorados. 

CORRENTES AFRO-CENTRISTAS defensores da ideia de que uma "essência" 

africana. 

CURIAR ato de sacrificar os animais 

DEKÁ deká ou oyê (direito e título de Yalorixá ou Mãe-de-santo) que 

confere o direito do novo sacerdote de abrir casa, de ter seu 
templo. É dado aos adeptos e adeptas que cumprem os sete 
anos de iniciação e que passam pelas obrigações e 
aprendizados necessários. 

EBOMI sacerdotisa que já cumpriu os sete anos de iniciação. 

EKEDES: sacerdotisas que não entram em transe e que durante os rituais 

auxiliam os sacerdotes e sacerdotisas. Podem exercer diversas 
funções dentro do ritual, de acordo com a designação do 
sacerdote/isa chefe. 

ENCANTARIA a encantaria é o resultado da fusão de todos os rituais existentes 

no Brasil antes da chegada do homem branco com sua cultura 
católica fetichista, mais a contribuição africana durante 350 
anos. Tendo por tronco básico a ritualística indígena serviu de 
esteio e receptáculo para as demais tradições importadas. Na 
encantaria poderemos facilmente encontrar traços, fragmentos e 
até grandes remanescências das influências ciganas, africanas, 
católicas, judaicas, árabes, celtas, gregas, romanas e, 
principalmente indígena.. 

ETHOS  na sociologia, é uma espécie de síntese dos costumes de 

um povo. O termo indica, de maneira geral, os traços 
característicos de um grupo, do ponto de vista social e cultural, 
que o diferencia de outros. Seria assim, um valor de identidade 
social. ethos que significa o modo de ser, o caráter. Isso indica o 
comportamento do homem dando origem à palavra ética. 

FAMÍLIA POLIGÍNICA família composta de um homem com várias mulheres 

FANTI-ASHANTI  no trabalho refere-se a casa fanti-ashanti da cidade de São 

Luís\MA, dirigida pelo sacerdote conhecido como Pai Euclides. 
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ILÊS ou roças, centros, terreiros, casas, são termos utilizados para 

referir-se ao espaço onde se realizam práticas religiosas de 
matriz africana. 

INTERDITOS   costumes que causam a exclusão. 

JEJE  candomblé jeje é o candomblé de culto que o vodous do reino de 

daomé, trouxeram para o Brasil pelos africanos escravizados em 
várias regiões da África Ocidental e África central e implantados 
aqui em Salvador, Cachoeira e São Félix na Bahia, e São Luís 
do Maranhão, para então se espalhar para vários estados 
brasileiros. 

JEJE MAHI candomblé jeje, é o candomblé que cultua os voduns do reino de 

dahomey levados para o Brasil pelos africanos escravizados em 
várias regiões da África Ocidental e África Central. De um modo 
geral, a iniciação no jeje é mais complicada do que a iniciação 
da nação ketu, a começar pelo tempo de reclusão dos neófitos 
que no passado durava até um ano. Hoje, devido ao ritmo de 
nossas vidas, este tempo caiu para seis meses. Três meses a 
vodunsi fica dentro do hundeme (quarto de santo) e os outros 
três meses fora dele, mas ainda na roça. 

KETU é a maior e a mais popular "nação" do candomblé, uma das 

religiões afro-brasileiras. 

MÃE PEQUENA auxiliar direta do sacerdote ou sacerdotisa. 

MÃO DE FACA sacerdote para os sacrifícios. 

MINA-JEJE jeje mina culto dos vodun também conhecido como tambor de 

mina provenientes da região costa da mina, entreposto onde 
eram embarcados os africanos escravizados falantes de 
diversas línguas da região mono (Benim) um dos departamentos 
do Benim, txis, fanti, ashanti e muitas outras, que foram levados 
para o estado do Maranhão. 

MULHERES DE SAIA  expressão utilizada para referir-se aos homossexuais 

OFÍCIO DE MULHER  expressão utilizada por Edison Carneiro para referir-se a 

natural aptidão da mulher 
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OGÃ  sacerdote auxiliar dos rituais e dos sacerdotes e sacerdotisas. 

Possuem diversas funções dentro do ritual, podendo ser a de 
cantar, tocar atabaques, sacrificar animais e cuidar do ritual. 

PAJELANÇA  prática religiosa relacionada à cultura indígena. 

SACERDOTE dirigente do culto, pai de santo, babalorixá. 

SACERDOTISA dirigente do culto, mãe de santo, yalorixá. 

TAMBOR DA MATA o tambor da mata ou terecô é uma religião afro-brasileira 

costumeiramente associada à região de Codó, cidade na região 
do cerrado maranhense, localizada a 300 km da capital São 
Luís. não se restringindo apenas a esse primeiro estado, o 
terecô também se mostra integrado à prática de outras religiões 
como o tambor de mina e a Umbanda. Além disso, sua prática 
também originou o babassuê (ou barba soeira), religião descrita 
por Mario de Andrade, no ano de 1937. 

TAMBOR DE MINA  tambor de mina do maranhão: modelo religioso do maranhão, 

mas que se disseminou para outras regiões. tambor de mina é a 
denominação mais difundida das religiões afro-brasileiras no 
Maranhão, Piauí e na Amazônia. A palavra tambor deriva da 
importância do instrumento nos rituais de culto. Mina deriva de 
negro-mina de São Jorge da Mina, denominação dada aos 
escravos procedentes da costa situada a leste do Castelo de 
São Jorge da Mina. (VERGER, 1987, p. 12) , 

TRANSE estado de incorporação 

VODUNS, INQUICES orixás algumas das denominações dadas às divindades afro-

brasileiras 

XAMBÁ -  a nação xambá é uma religião afro-brasileira ativa em Olinda, 

Pernambuco. Alguns autores, como Olga Caciatore e Reginaldo 
Prandi, afirmam que este culto está praticamente extinto 

 



ANEXO I 

PESQUISA



ANEXO 1.1 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Entrevistas semiestruturadas para uso no trabalho de pesquisa sobre violência de 

gênero na religiosidade afro-brasileira com adeptos e adeptas. Algumas perguntas 

são para homens e mulheres outras apenas para mulheres. Algumas perguntas são 

para líderes e outras para adeptos. O questionário será aplicado observando-se 

cada caso e pessoa, por isso algumas perguntas parecem repetitivas. 

1. Dados Pessoais 

Nome: _______________________________________ 

Idade: _______ 

Local de nascimento: _______________________ 

Raça\Etnia: _______________ 

Grau de Instrução: __________________________ 

Sexo: M ( )  F( ) 

2. Denominação a qual pertence dentro da religiosidade afro brasileira: 

( ) Candomblé  

( ) Umbanda  

Se outro, especificar: __________________________________________ 

3. Quanto tempo frequenta a religiosidade Afro-Brasileira? 

____________________ 
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4. Frequentou ou frequenta outros grupos religiosos? 

____________________ 

5. Cargo ou função que ocupa na comunidade religiosa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Tarefas que desempenha na comunidade? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. A liderança da sua casa é de um sacerdote ou sacerdotisa?(só para adeptos e 

adeptas) 

_____________________ 

8. Quais as tarefas dos homens e quais as tarefas das mulheres na sua 

comunidade religiosa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Você se sente melhor numa comunidade dirigida por uma mulher ou por um 

homem? Por quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. A religiosidade afro-brasileira é marcada por uma tradição de lideranças 

femininas. Atualmente o número de homens na condição de sacerdote tem 

aumentado bastante. Como você vê isso? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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11. Em sua opinião, é melhor um homem ou uma mulher na liderança? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. Qual a distinção entre eles na forma de conduzir o grupo. É diferente a forma de 

conduzir a casa ou o ritual? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13. Pretende ser mãe de santo, ou seja, ter a sua própria casa? (só para mulheres 

adeptas) 

________________________________________________________________ 

Por quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

14. Por ser mulher, acha que tem alguma diferença de tratamento dentro da 

comunidade religiosa? (só para mulheres) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

15. Alguma coisa que você gostaria de fazer e não pode por ser mulher? Que coisas 

são essas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

16. Você se sente discriminada dentro da comunidade por ser mulher? (só para 

mulheres) 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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17. Você acha que os homens são tratados de forma diferenciada das mulheres? (só 

para mulheres) 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

18. Como você vê o crescimento de sacerdotes homens? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

19. As mulheres precisam ter uma idade para assumirem como sacerdotisas? E para 

os homens qual a idade ideal? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

20. E os homossexuais? Como você vê a presença deles no espaço da religião? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

21. Você acha que a sua condição de mulher facilitou ou dificultou sua ascensão 

dentro da religião? (só para mulheres) 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

22. Você acha que dentro da comunidade recebeu tratamento diferenciado por ser 

mulher? (só para mulheres) 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________



ANEXO 1.2 
 

CASAS PESQUISADAS 

O trabalho foi realizado, conforme projeto apresentado, em nove casas religiosas. 

Cinco dirigidas por mulheres e quatro por homens. É importante observar que umas 

aparecem mais outras menos, pois os dados foram solicitados aos chefes das 

casas, nem todos nos enviaram informações suficientes. Também o número de 

adeptos entrevistados das casas sofreu variações. Isso ocorreu por diversos fatores 

entre eles a disponibilidade das pessoas para realizar entrevistas, a acessibilidade 

oferecida e ao número de adeptos das casas.  

 ILÊ AXÉ DE OGUM DAJULEKAN: Iniciou suas atividades com o nome de Ilê Axé 

Ogum no ano de 1979, quando o sacerdote dirigente Hilton de Ogum recebeu 

seus direitos de sacerdote com o cumprimento das obrigações de sete anos de 

iniciado. Funcionava na Rua Jacy Paraná, e a casa tinha também como 

sacerdote de Umbanda o falecido Pai Celso (Celso Guimarães dos Santos). 

Realizou iniciações e começou a ter filhos e filhas de santo (pessoas iniciadas 

por ele). Em 1981 Pai Hilton mudou-se para a cidade de Manaus, não abriu casa 

nessa cidade, e realizou com a parceria de seu sacerdote Torodê uma iniciação 

naquele lugar. Depois, retornou para Porto Velho, vendeu um imóvel e mudou-se 

para a cidade de Campo Grande e de lá mudou-se para o Estado do Acre, onde 

ficou tomando conta do templo de Mãe Elisa até o ano de 1985, quando 

novamente retornou à Porto Velho. Trabalhou com sua filha de santo, Mãe Jacira 

(falecida) que possuía casa e iniciados. Também exercia sua função de 

sacerdote juntamente com Pai Ribamar (falecido). No ano de 1991, veio para o 

endereço onde se encontra até hoje, na Rua Percy Holder n. 3913, onde 

construiu sua casa e em terreno ao lado o templo que dirige.  

 ASSOCIAÇÃO ESPIRITUALISTA ILÊ AXÉ XIRÊ OYA: (antes de ter seu registro 

era Sociedade no lugar de Associação). Fundada em maio de 1987 por ocasião 

do recebimento pela sacerdotisa dos seus direitos de Yalorixá, quando ela 
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recebeu seu Deká ou Oyê (direito e título de Yalorixá ou Mãe-de-santo)  mas já 

funcionava desde 1983/4, com sessões de caboclos. Localizada na Rua Salgado 

Filho, 1106, bairro Mato Grosso em Porto Velho/RO. A casa começou a funcionar 

com quatro pessoas, com ritual de Umbanda, nomeadas pela sacerdotisa 

dirigente Mãe Wilma de Oyá: “Eu, Julia, Chiquinho, Regina e Maria”. Hoje conta 

com os seguintes membros: EKEDIS (Raquel, Neuza, Paizinha (anda meio 

sumida, Claudinha, Nilce, Claísa e Mara); Ya Kekerê: *YA KEKERÊ (Enaura de 

Oxum - afastou-se por sérios problemas de alergia a tudo (principalmente a pó e 

penas e pelos) BABA KEKERÊ (cargo vago) AXOGÃS (Júlio, Geraldo, César, 

Osmar, Cledson e Nelson); ALABÉS (Marcelo, Xoroquinho, Rogério, Raimundo 

Nonato (Barriga), Izaías, Juninho e o Jorge que anda sumido pelo mundo); 

KORIN (Orlando que infelizmente teve que voltar aos seus familiares no Rio de 

Janeiro); EBOMI: (Julia, Jô, Kátia, Marcos, Terezinha da Oxum e Bernadete); 

YAÔS:: (*Zuleide, _*Carlinhos, Alice (meio sumida), Aparecida, Silvio, Wéllida, 

Regina, Nanny, Arlene, Angelo; ABIÂNS (Uender, Claudiane e Marco). ABIÂNS 

(*_Alessandro_*, Uender, Claudiane, Marco) BABALORIXÁ: Pai Chiquinho. 

YALORIXÁ: Mãe Maria Otília. O número de filhos é muito variável, em torno de 

10 a 15 em dias de sessões de caboclos, em trabalhos de exu o número 

aumenta para uns 20 a 25, nos meses mais chuvosos acontece de não aparecer 

nenhum filho, por contas das chuvas, e nas grandes festas é que fica reunida a 

massa. O número de mulheres é maior que o de homens e conforme se 

observou e analisou-se no trabalho é umas das casas com maior número de 

mulheres coordenando e realizando os rituais, apesar de ser perceptível a 

organização obedecendo as representações de gênero dando lugares para 

homens e mulheres de acordo com seus corpos sociais. 

 ILÊ AXÉ ODÉ FUMILAYÓ: Dirigido pelo sacerdote Marconi de Odé, encontra-se 

em funcionamento desde 22 de maio de 2000. Pessoas que já acompanhavam 

os passos do sacerdote antes mesmo da abertura da casa, portanto, quando 

começar a funcionar já contava com mais de 30 pessoas que conforme nos 

informou o sacerdote o acompanhavam no processo antes mesmo dele ter 

recebido o deká (oyê). A casa hoje conta com mais de setenta com circulação 

maior ou menor de acordo com as festividades e obrigações. A casa conta com 
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oito Ekedes, nove Axoguns, dois Alabês, quatro Ebomis, 30 Abiâns, 49 Yaôs 

iniciados em 32 barcos. 

 ILÊ DE IEMANJÁ OGUNTÉ: Do sacerdote Roberto de Iemanjá Ogunté. Se 

instalou na cidade de Porto Velho nos anos de 1980, em razão da vinda do 

sacerdote que exercia funções sacerdotais e possuía templo religioso na cidade 

de João Pessoa, Paraíba. Para Porto Velho Pai Roberto de Iemanjá, como é 

conhecido trouxe também as práticas da Jurema e das tradições do candomblé 

nagô, nação a qual pertence. O Templo funciona na Rua Cachoeiro de 

Itapemirim, Bairro Ulisses Guimarães e possui um número de 40 membros na 

comunidade com 25 mulheres e quinze homens.  

 CENTRO DE UMBANDA SENHOR OGUM: Dirigido pelo Sacerdote Pai Zé do 

Ubirajara, localizado na Rua Pernambuco, 2016, bairro Três Marias. Pai Zé 

possui casa religiosa em funcionamento desde o ano de 1968 e já esteve em 

outros endereços. A sua comunidade possui 10 membros efetivos, ou seja, 

pessoas consideradas seus “filhos de santo”. Desses, cinco são homens e cinco 

mulheres. A casa é de tradição Umbanda, e Pai Zé teve como sacerdote que o 

iniciou o Pai Hilton de Ogum. Fez obrigações com Francelino de Xapanã de São 

Paulo e com outros sacerdotes para cumprir os tempos de obrigações.  

 CHOUPANA DA CABOCLA JUREMA: Localizada na Rua Major Amarante, 1303. 

A casa possui cinco membros efetivos, mas nos dias de festas aumenta o 

numero por existirem muitas pessoas que participam embora não sejam feitos. A 

casa está ligada por laços de família de santo à casa Raminho de Oxossi de 

Recife, da tradição Jeje. Dos cinco membros efetivos são quatro mulheres e um 

homem. Essa casa funciona em Porto Velho a vinte e cinco anos, sempre no 

mesmo endereço. 

 TERREIRO DE SANTO ANTONIO: Dirigido por Mãe Bibi, foi aberto em junho de 

1980 na cidade de Porto Velho na Rua 24 de julho, 4111 – Nova Porto Velho.  

Sua tradição é tambor de mina e é administrado pela sacerdotisa Marcelina 
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Emilia dos Anjos, conhecida como Mãe Bibi, tendo como as principais festas o 

festejo de Santo Antonio que começa no dia 05 de junho e termina no dia 13 e a 

festa de Santa Bárbara no dia 04 de Dezembro. Mãe Bibi foi iniciada pela 

sacerdotisa Erondina, conhecida por Mãe Dada, nos anos 50, que tinha seu 

terreiro na cidade de Bacabal/MA. Com se falecimento ela passou para as mãos 

do Babalorixá conhecido como Zé Mineiro e após o falecimento dele ela passou 

para o terreiro Palácio do Obaluaye que tem como sacerdote o senhor José 

Ribamar Lisboa de Castro na cidade de São Luiz/MA. Infelizmente não temos 

registros de quantos filhos ela iniciou. 

 CENTRO DE UMBANDA SANTA LUZIA: Dirigido pela sacerdotisa Mãe Marli da 

Oxum, Auxiliadora do Rosário Ribeiro, com 52 anos de idade, negra natural de 

Porto Velho, frequentou até a 6ª série. Foi iniciada com 11 anos de idade pela 

sacerdotisa Raimunda Paera. Identifica sua casa como sendo de Umbanda. 

Possui grande número de mulheres participantes e pequeno número de homens. 

O templo localiza-se na Rua União, n. 243, no Bairro Ulisses Guimarães. 

 CENTRO ESPÍRITA DE FÉ E CARIDADE ÁGUAS DA OXUM: Dirigido por Mãe 

Rita da Oxum, Rita de Cassia Araujo Manso. Identificada como de Umbanda, 

funcionando na cidade desde os anos de 1990. Mãe Rita já passou por varias 

denominações religiosas, entre elas católica, evangélica, e vários modelos das 

religiões afro-brasileiras. Seu templo possui pequeno número de pessoas no 

cotidiano, sendo apenas ela, sua filha e seu companheiro, no entanto, nos dias 

de festas especificas grande número de clientes comparecem para reverenciar a 

sua principal entidade, uma pomba-gira, que é responsável pelos atendimentos 

espirituais da casa. O templo localiza-se na Rua Jose Osmar n. 4713, Bairro 4 de 

Janeiro em Porto Velho/RO. 



ANEXO 1.3 
 

BIOGRAFIAS DOS ENTREVISTADOS  
E ENTREVISTADAS DE PORTO VELHO, RONDÔNIA 

Conforme observado na apresentação, anexo aqui pequena biografia das 

entrevistadas/os citadas nesta pesquisa. Algumas pessoas foram entrevistas e por 

não se ter localizado a pessoa para solicitar a autorização, deixou-se de utilizar a 

entrevista. No entanto utilizou-se os dados, enquanto número de entrevistas 

realizadas, para análise de dados estatísticos.  

 BABALORIXÁ HILTON DE OGUM DAJULEKAN: Dirigente do Templo Ilê Axé 

Ogum Dajulekan. Nasceu em 16 de julho de1945, na cidade de Carero/AM. È 

casado e tem filha e netas. Toda sua família, esposa e filha são membros do 

templo e exercem cargos (ekedes). Seus primeiros passos, na religião afro-

brasileira se deu na Umbanda. Foi iniciado na nação Angola pelo sacerdote 

Paulo Américo dos Santos. Logo em seguida conheceu o sacerdote Torodê com 

quem também realizou iniciações e no ano e 1979 fez com ele as suas 

obrigações referentes aos sete anos recebendo os seus direitos de sacerdote. 

Cumpriu todas as suas obrigações com Torodê, e permanece até hoje vinculado 

à casa do mesmo que fica no Rio de Janeiro no Bairro do Meyer. Nos anos de 

1970 fez parte da FEUR (Federação dos cultos Umbandistas de Rondônia), e 

atualmente faz parte da ACCUNERA (Associação Centro de Cultura Negra e 

Religiosidade Afro-Amazônica).  

 YALORIXÁ WILMA DE OYÁ; Wilma Inês de França Araujo, branca, nível 

superior, sacerdotisa da Associação Espiritualista Ilê Axé Xirè Oyá. Católica de 

nascimento conheceu os cultos afro-brasileiros aos 13 anos em rituais de 

Umbanda. É professora de Língua Portuguesa pela Universidade Federal do 

Pará, revisora, jornalista e cerimonialista. Trabalha há 25 anos em uma empresa 

onde desenvolve atividades de comunicação. É sacerdotisa do templo 
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denominado Ilê Axé Xirê Oyá. Foi iniciada no candomblé em 1980 pelo sacerdote 

Torodê, de tradição Ketu, da cidade do Rio de Janeiro. Recebeu deká ou oyê 

(direito e título de Yalorixá ou Mãe-de-santo) em 1987 e em 1996 cumpriu os 

vinte e um anos de iniciada. No ano de 1996, fez suas iniciações em Ifá com seu 

sacerdote o babalawó Faxaió Torodê. 

 BABALORIXÁ “ODÉ TOSSILODÊ”: Marconi Morais de Vasconcelos é sacerdote 

do Templo Ilê Odé Fumilaiô. Natural de Campina Grande/PB, branco, tem curso 

superior incompleto, pertence à nação ketu é dirige o templo. Andou pela Yoga, 

Umbanda, mas suas práticas na sua casa são exclusivamente de candomblé. 

Deu seus primeiros passos em Olinda pela jurema pernambucana em 1987. Foi 

iniciado nas águas de ketu pela yalorixá Wilma de Oyá onde tomou todas as suas 

obrigações inclusive oyê. Cumpriu os 21 anos com yalorixá Helena de Obaluayê, 

Omó Ifá. Passou pelo axé angola acompanhando os ensinamentos de 

Monasilewi em Niterói. Frequentou o curso de odú com Rafael Zamora, no Rio de 

Janeiro e curso de dança afro no Rio de Janeiro (grupo Orumilá). Primeiro 

presidente da rede nacional de religiões afro-brasileiras e saúde de Rondônia. 

Representante da CONEN em Rondônia, militante GLBT e afro-religiosa no 

controle social - Associação Projeto Vida Afro GLBT. É acadêmico de filosofia da 

Unir-integrante, do Amazônia negra. Foi o primeiro coordenador da parada gay 

do Estado de Rondônia e trabalhou na primeira mostra do “Fest Cine Amazônia” 

onde abriu as portas do ilê para a primeira mostra de cinema nos terreiros com o 

filme documentário “Cidade das Mulheres.” 

 YALORIXÁ CLOTILDE DE YANSÃ: Tem 55 anos, branca, separada, tem o 2º. 

Grau e tem filhos e netos. Veio do Rio de Janeiro para Rondônia nos anos 80. Lá 

havia frequentado alguns terreiros, no entanto, em Rondônia, deu-se a sua 

iniciação. Sua casa pertence ao axé do Babalorixá Raminho de Oxóssi de Recife. 

Trabalha com a Pombagira Rosa Caveira. Vive exclusivamente para o templo 

que dirige auxiliada por sua filha Rita de Cássia. A casa possui um número 

reduzido de membros, com maioria absoluta de mulheres.  
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 SACERDOTE BETO DE OGUM: Manoel Roberto Neto da Silva nasceu em 19 de 

janeiro de 1963, dentro do Terreiro de Santa Bárbara, frequentando assim desde 

o seu nascimento o espaço religioso. Tem o segundo grau completo, já trabalhou 

como policial, bancário, trocador de ônibus, vendedor de picolé e hoje é 

funcionário do INCRA. Beto sucedeu Pai Albertino na liderança do Barracão. Sua 

avó Dona Cléia, era membro do barracão, assim como sua mãe Dona Francisca 

Maria de Nazaré. Beto é filho do Senhor Ogum, na linha de baia recebe o Seu 

Légua – (Manoel Légua Boji-Buá). Beto estudou no Seminário São Francisco em 

Manaus e chegou a sonhar em ser padre. Ainda muito jovem ao mesmo tempo 

em que era coroinha na Igreja Católica era tambozeiro no terreiro. Beto assumiu 

o barracão após a morte de Pai Albertino nos anos de 1990, onde permanece até 

hoje. 

 MÃE EDITH DO SEU RISCA: Edith do Nascimento tem 57 anos, é 

negra\indígena e natural de Guajará Mirim/RO. Pertenceu a uma das casas mais 

antigas de Porto Velho, a casa da Chica Macaxeira de tradição Mina-Nagô. Hoje 

pertence ao terreiro de Santa Bárbara, a casa mais antiga de Porto Velho. 

 SACERDOTE TIÃOZINHO DO OXÓSSI: Sebastião da Silva Costa tem 52 anos, 

casado, 2º. grau completo e natural do Rio de Janeiro. Identifica-se como de 

candomblé Ketu, mas antes passou pelo candomblé Angola no Rio de Janeiro. 

Em Porto Velho fez suas obrigações e recebeu seu deká na casa de pai Hilton de 

Ogum.  

 MÃE NICINHA: Eunice Amália da Costa tem 57 anos, natural de Cruzeiro do 

Sul/AC, cursou até a 8ª série. Foi casada, mas separou-se e hoje vive com outra 

pessoa há 18 anos. Vive em Porto Velho há mais de 30. Já frequentou a Igreja 

católica e andou pela AD atrás de curas de doenças, mas não possui 

conhecimentos sobre essas religiões. Sua casa está vinculada a casa de Pai 

Hilton de Ogum.  
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 BABALORIXÁ ROBERTO DE IEMANJÁ: Tem 54 anos, branco, paraibano e 

separado. É sacerdote dirigente do Ilê Axê de Iemanjá Ogunté. Vive em 

Rondônia desde 1980 para onde transferiu seu terreiro que funcionava desde o 

ano de 1970 em João Pessoa/PB. Mantém permanente contado com o Estado da 

Paraíba, passando temporadas em um lugar e outro. Sua casa pertence à nação 

Nagô. Também nessa casa se cultua a Jurema, tradição religiosa que surgiu no 

Nordeste e que é o resultado do encontro do catolicismo popular e da 

religiosidade afro com a indígena. Características da sua casa: o número de 

homens e de mulheres é praticamente igual. 

 MÃE MARLI DA OXUM: Auxiliadora do Rosário Ribeiro tem 52 anos de idade, 

negra, natural de Porto Velho, frequentou até a 6ª série. É sacerdotisa dirigente 

do Centro de Umbanda Santa Luzia, com 41 anos de iniciada por Raimunda 

Paera. Identifica sua casa como sendo de Umbanda. Foi iniciada aos 11 anos de 

idade e sempre frequentou as religiões afro-brasileiras. 

 SACERDOTISA RITA DA OXUM: Rita Cássia Araujo Manso tem 42 anos, branca 

casada, terminou o segundo grau e nasceu em Porto Velho/RO. É mãe e avó e 

se reconhece como umbandista Identifica-se como cabocla, observando que é 

fruto da mistura de raças. Sacerdotisa que se identifica como de Umbanda. 

Andou por algumas igrejas evangélicas e pela católica carismática. Começou a 

frequentar as religiões afro-brasileiras em Rondônia, mas foi iniciada no Estado 

do Paraná por um Pai de Santo já falecido nas práticas identificadas como 

batuque e magia. Em Rondônia, frequentou casas que se identificam como de 

Umbanda, mas com raízes no Tambor de Mina, em razão de os líderes terem 

frequentado e sido iniciados em antigas casas de Porto Velho-/RO, de tradição 

Mina-nagô. Ela atende em na sua casa, local que também funciona o templo, 

com atendimento de jogo de cartas para suas clientes. Trabalha com a 

Pombagira Maria Padilha dos Sete Cruzeiros da Calunga.  

 SACERDOTISA RITA DE CÁSSIA DA OXUM: Rita de Cássia Lopes Mendes tem 

47 anos, solteira, branca, é filha carnal de Clotilde de Yansã. É formada em 

Letras. Nasceu no Estado do Rio de Janeiro e vive em Rondônia. Auxilia sua 
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mãe Clotilde de Yansã na administração do templo que funciona anexo a casa 

onde moram. É funcionária pública e pertence ao candomblé Jeje da casa de 

Raminho de Oxóssi de Recife/PE.  

 SACERDOTISA OTILIA DE OMOLÚ: Tem 59 anos, negra, funcionária pública, 

viúva e possui segundo grau completo. É natural do Estado do Acre onde foi 

iniciada. Frequentou outras casas religiosas, hoje pertence à casa da sacerdotisa 

Wilma de Oyá.  

 PAI ZÉ DE UBIRAJARA: José Ribamar Barbosa Vieira tem 68 anos e é natural 

de Parnaiba/PI. Vive em Porto Velho desde os dez anos de idade. Foi iniciado 

em 1977, na Umbanda, pelo sacerdote Hilton de Ogun. Exerceu a profissão de 

eletrônico por muitos anos, hoje vive apenas das atividades no seu templo 

religioso. É dirigente do Centro Espírita de Umbanda Senhor Ogum. Identifica-se 

como de Umbanda Omolocô – Mina e Umbanda.  

 PAI EDSON DO UBIRAJARA: Francisco Edson da Silva tem 47 anos de idade, 

negro e natural de Porto Velho. Andou por igrejas evangélicas e católicas, apesar 

de frequentar as religiões afro-brasileiras desde sempre. Teve outras 

experiências. Dirige o templo que funciona na sua casa.  

 MÃE NILDA DA OXUM: Aulenilda Lopes de Oliveira tem 51 anos de idade, negra, 

segundo grau completo e natural de Porto Velho. Pertence à nação Nagô, mas 

trabalha no templo que dirige de Umbanda.  

 EBOMI RAIMUNDINHA DE OSSANHA: Raimunda Nonata Ribeiro tem 48 anos, 

negra, natural de Porto Velho/RO, graduada em pedagogia, especialista em 

gestão escolar. Pertence ai Ilê Axé Ogum Dajulekan dirigida pelo sacerdote 

Hilton de Ogum. Passou pela Umbanda, frequentou o catolicismo e afirma que já 

andou por igrejas evangélicas. 
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 OGÃ SILVESTRE: Tem 42 anos, casado, negro, natural de Bacabal/MA e possui 

o título de Ijiapogã e Olobe. Veio do Palácio de Obaluaê, no Maranhão. Pela sua 

família de santo é neto de Margarida Mota, bisneta de Ya Gometimé (família 

biológica) e sobrinho de Pai Euclides (família de santo). Depois passou para a 

nação Ketu e deu obrigação com Pai Tony filho de Yaçi de Iemanjá que é filha do 

Babalorixá Torodê do Rio de Janeiro. Veio da Mina do Maranhão, mas hoje se 

reconhece como do axé do Ketu. Pertence à casa de Pai Hilton de Ogum. 

 MIRTES DE OYÁBALE: Mirtys Coelho de Mendonça Medeiros tem 50 anos é 

negra, separada, comerciante e possui segundo grau completo. Frequenta as 

religiões afro-brasileiras há mais de 35 anos. Foi de Umbanda e atualmente 

frequenta a casa da Doné Fátima de Oyá. Possui feituras com o Dote Nelson de 

Omolú, que tem templo no Rio de Janeiro, pertencente à nação Jege.  

 EKEDE BRUNA DE OGUM: Bruna Gabriela Dondoni Marini tem 26 anos, branca, 

natural de Vilhena/RO e graduada em Psicologia. Frequentou o Candomblé Nagô 

e Jurema. Conheceu o Santo Daime e o catolicismo.  

 SIGRID DE OXALÁ: Sigrid Leandro Gouveia tem 27 anos de idade, graduada em 

Psicologia, branca, frequentadora do Candomblé e Jurema. Frequentou a Igreja 

Testemunhas de Jeová, Batista e Católica.  

 MARISSOL DE OXÓSSI: Marissol Gomes da Silva tem 27 anos, natural de Porto 

Velho, Rondônia, negra e universitária. Frequentou o Candomblé e Jurema. 

Pertence à casa de Roberto de Iemanjá. Já frequentou a Igreja Católica.  

 PAI RONALDO DE XANGÔ: Ronaldo da Silva Santeiro tem 41 anos de idade, 2º 

grau completo, natural de Manaus, casado e branco. Foi iniciado por Roberto de 

Iemanjá. Possui templo próprio. Também é praticante de Jurema. 

 MÃE HELENA DE OMOLÚ: Tem 65 anos de idade, branca, cursou até o 4º ano e 

tem 33 anos de iniciada, apesar de frequentar as religiões afro-brasileiras desde 
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os sete anos de idade. Foi casada e teve quatro filhos. Natural do Estado do 

Acre. Andou pelo Santo Daime, União do Vegetal e frequentou a Igreja 

Quadrangular.  

 DEDÉ DE OXÓSSI: Adeilson Roberto de Andrade, 26 anos de idade, negro, 

solteiro, universitário (Odontologia). Pertence ao candomblé nagô, casa do 

sacerdote Roberto Athayde (Roberto de Iemanjá Ogunté). 

 SONIA REGINA DA SILVA: Tem 54 anos de idade, natural de Bacaba/Maranhão, 

é negra e tem curso superior completo. Vem da tradição Mina e pertence à casa 

da sacerdotisa Bibi, contudo identifica-se como bruxa. Nasceu e sempre viveu 

dentro da religião afro brasileira. 

 JULIA MORAES DOS SANTOS: Tem 81 anos de idade e é natural de Turiassú, 

Maranhão. Foi iniciada na Umbanda por Hilton de Ogum e pertence à casa da 

sacerdotisa Wilma de Oyá há mais de 21 anos.  

 OGÃ JULIO ALVES DE ARAUJO: Tem 60 anos de idade, casado, graduado em 

História. Está na casa há 22 anos, antes passou pelo catolicismo e pela 

Umbanda. Pertence à casa de Mãe Wilma de Oyá. Natural de Guajará Mirim/RO.  

 EKEDE RAQUEL: Maria Raquel Cacolakis tem 45 anos de idade, negra e 

graduada em Pedagogia. É ekede e pertence à casa da sacerdotisa Wilma de 

Oyá e observou que já frequentou a Umbanda e o catolicismo. 

 EDILAINE APARECIDA BORGES: Com 22 anos de idade, negra, solteira, 

universitária do curso de Biologia, natural de Cuiabá/MT. Pertence à casa da 

sacerdotisa Wilma de Oyá, observando que antes era católica. 

 IDELVANESSON RODRIGUES DE LIMA: Com 27 anos de idade, negro, solteiro, 

cursou até 8ª série e é natural de Porto Velho/RO. Possui o cargo de Axogun 



206 

(sacerdote que auxilia nos sacrifícios). Pertence à casa do sacerdote Marconi de 

Odé. 

 MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA: Com 51 anos de idade, negra, cursou até a 

8ª série. É natural de Cruzeiro do Sul/AC. Pertence à casa do sacerdote Marconi 

de Odé. 

 EKEDE TAINÁ DA OXUM: Tainá Jane Marques Monteiro tem 20 anos de idade é 

negra, universitária e exerce o cargo de ekede no templo pertencente ao 

sacerdote Hilton de Ogum. Participa dos movimentos ligados às religiões afro-

brasileiras. Está sempre presentes em eventos e festas religiosas. 
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ANEXO 1.4 

 

BIOGRAFIA DOS ENTREVISTADOS  

E ENTREVISTADAS DE OUTRAS REGIÕES DO BRASIL 

Conforme solicitado pela banca de qualificação, realizou-se algumas entrevistas com 

pessoas das religiões afro-brasileiras de outras regiões do Brasil, como forma de 

ampliar a visibilidade sobre o tema. As pessoas entrevistadas são sacerdotisas em 

regiões distintas e Jurema Werneck é do Movimento Criola, que interage 

permanentemente com as mulheres das religiões afro-brasileiras de todas as 

regiões. Essas entrevistas permitiram perceber que a violência de gênero ocorre 

indistintamente, não sendo uma particularidade de Porto Velho. 

 JUREMA WERNECK: Conselheira nacional de Saúde e Coordenadora da XV 

Conferência Nacional de Saúde e membro da ONG Criola. Entrevista concedida 

no dia 19 de junho de 2011 em João pessoa, PB por ocasião do evento Mulheres 

de Axé, no Centro Cultural Tambaú.  

 SACERDOTISA LUZA DA OXUM: Luzimar Brandão, natural do Maranhão e 

pertencente à casa Fanti Ashanti dirigida pelo sacerdote Pai Euclides na cidade 

de São Luis, Maranhão. É profundamente ligada às questões raciais, 

participando ativamente dos movimentos sociais relacionados à raça, gênero e 

sexualidade. 

 MÃE JANE DE OYÁ: (Recife). É dirigente de templo na cidade de Recife no 

Pernambuco.  

 MÃE OFÁ: Maria Aparecida Soares (Man´etu riá skise Ofálamin) Com 54 anos 

de idade, negra, natural de São Roque, SP, possui o 2º grau completo. Tem 44 
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anos de iniciada, dirige templo religioso em São Paulo e participa ativamente de 

movimentos ligados às religiões afro-brasileiras, sempre presente aos eventos 

como Mulheres de Axé e Políticas Públicas para as Comunidades de Terreiros. 
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ANEXO 2.2 
 

CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS 
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ANEXO 2.3 
 

CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS 
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ANEXO 2.4 
 

CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS 
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ANEXO 2.5 
 

CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS 
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CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS 
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ANEXO 2.7  
 

CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS  

 

 



ANEXO 2.8 
 

CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS 

 



ANEXO 2.9 
 

CRONOGRAMA DA CRIAÇÃO  
DO BARRACÃO DE SANTA BÁRBARA 

 

 

Fonte: Dados retirados da Dissertação de Marta Valéria De Lima (obra citada) 

 



ANEXO 2.10 

 
DIRETORIA BENEFICIENTE  

DO BARRACÃO DE SANTA BÁRBARA 

 

 

Fonte: Dados retirados da Dissertação de Marta Valéria De Lima (obra citada) 
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ANEXO 2.11 
 

PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E PESQUISA 

 


