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     RESUMO 

 

Este trabalho consiste em um esforço de construir uma narrativa de cunho etnográfico 

entrançando questões que miram no debate sobre gênero, a partir da experiência 

espiritual/política/acadêmica que teve início em maio do ano de 2013 em terreiros de 

Umbanda e Jurema de Campina Grande/PB, enfocando principalmente na constituição e 

dinâmica de um dos terreiros mais antigos e tradicionais da cidade, o Terreiro Santa Bárbara e 

Mestre Zé dos Anjos, localizado no bairro da Ramadinha II. A proposta metodológica se 

constrói no campo e com ele, utilizando alguns instrumentos de pesquisa combinados: a 

observação participante (ou “participação observante”), com registro em diário de campo; a 

história de vida temática ou história de vida tópica; e a entrevista semiestruturada. Esta 

objetivando registro da trajetória de vida da liderança do referido terreiro, Mãe Carminha da 

Ramadinha, Ialorixá e Juremeira conhecida e respeitada dentre a comunidade de religião 

Afro-ameríndia da cidade e região. Enquanto percurso de escrita, opto por seguir a trilha da 

produção do saber situado e, sendo assim, assumo a escrita em primeira pessoa como opção 

política e epistemológica, assim como percebo como absolutamente necessária a exposição do 

meu processo de inserção no campo, em suas dificuldades, surpresas, fissuras e contradições. 

Uma das questões teóricas abordadas neste trabalho intenciona discutir como operam no 

terreiro - espaço de uma realidade tão diversa e delicada - as engrenagens do discurso gênero, 

aqui entendido como um marcador social da diferença que se intersecsiona com classe, raça, 

religiosidade, geração. Por fim, faço uso do conceito de divisão sexual do trabalho, um 

processo discursivo, social e político, que fixou historicamente o lugar do doméstico como 

naturalmente feminino para, assim, discutir alguns aspectos constatados em campo como, por 

exemplo, quando no trabalho ritual é somente às mulheres que pesa a responsabilidade de 

assumir o lugar da cozinha e todas as funções relacionadas ao âmbito doméstico, espaço 

essencial para todos os processos ligados à religião, porém, pouco abordado nos estudos sobre 

as religiões Afro-Ameríndias.   

 

Palavras-chave: Religiões Afro-Ameríndias; Mulheres de terreiro; Gênero; divisão sexual do 

trabalho. 

 

  



 
 

                                  ABSTRACT 

 

This work consists of an effort to construct a narrative of an ethnographic nature, intertwining 

issues that focus on the debate on gender, from the spiritual / political / academic experience 

that began in May 2013 in the Umbanda and Jurema  in Campina Grande, focusing mainly on 

the constitution and dynamics of one of the oldest and most traditional terreiros in the city, 

Terreiro Santa Bárbara and Mestre Zé dos Anjos, located in the neighborhood of Ramadinha 

II. The methodological proposal is constructed in the field and with it, using some combined 

research instruments: participant observation (or "observant participation") with field journal 

record; the thematic life history or topical life history; and the semi-structured interview – the 

last one aiming at recording the life trajectory of the leadership of the said terreiro, Mother 

Carminha da Ramadinha, Ialorixá and Juremeira known and respected among the Afro-

Amerindian religion community of the city and region. As a writing course, I choose to follow 

the path of the production of situated knowledge, and as such, I take first-person writing as a 

political and epistemological option, as I perceive as absolutely necessary the exposition of 

my insertion process in the field, in its difficulties, surprises, fissures, and contradictions. One 

of the theoretical questions addressed in this work is to discuss how the gears of the gender 

discourse operate in the terreiro – space of such a diverse and delicate reality, here understood 

as a social marker of difference intersecting with class, race, religiosity, generation. Finally, I 

make use of the concept of the sexual division of labor, a discursive, social and political 

process, which historically fixed the place of the domestic as naturally feminine, to discuss 

some aspects observed in the field, such as when, during ritual work, women have the 

responsibility to take on all the kitchen tasks, as well as all the functions related to the 

domestic sphere, an essential space for all processes related to religion, but yet not enough 

discussed in the studies on Afro-Amerindian religiosities. 

 

Keywords:  Afro-Amerindian Religiosities; Woman of terreiros; Gender; sexual division of 

labor. 
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INTRODUÇÃO 

   

Chegar em um terreiro de Umbanda e Jurema em dia de festa é, sem dúvidas, uma 

experiência que marca nossa vivência, principalmente por nos depararmos com uma série de 

elementos que despertam os nossos sentidos. Na festa de Orixá, por exemplo, a decoração com 

flores e cortinas, a beleza dos axós, do mais sofisticado richelieu à cambraia mais simples, 

peças cuidadosamente zeladas. A musicalidade nos toma, por vezes não compreendemos as 

palavras quando entoadas em Yorubá, mas que ainda assim, dialogam com algum lugar 

guardado em nossos sentidos.  A sonoridade passeia entre o tilintar do adjá, a entonação dos 

ogans, o sacudido abé e o grave e forte toque dos ilús. Nesse cenário, o olfato também é 

atravessado pelo perfume que emana quando a alfazema é espalhada no salão, e até mesmo o 

cheiro marcante dos ebós, que exala do quarto de santo quando a sua porta é aberta, até mesmo 

a temperatura do ambiente oscila de acordo com o Orixá entoado. É comum escutarmos 

comentários como: “Agora é Xangô, agora pega fogo”, a combustão é sentida em pele. Aqui, 

ainda que brevemente, apresentam-se alguns elementos que nos conduzem do início ao fim da 

celebração. 

Segundo Larrosa (2002), vivemos em um mundo que se constitui e é organizado de 

modo que, a cada dia muitos acontecimentos se passam, no entanto, nada nos acontece. E a 

experiência, para o autor é justamente “o que nos acontece”, o que nos passa, o que nos toca. 

No terreiro isso vem à tona, pois tudo é feito exatamente de modo que nossos sentidos sejam 

aguçados, não há como ficar imune a esses elementos. O sagrado está expresso não só no 

momento em que o Orixá desce à terra, mas em tudo que compõe o aquele cenário.  

A primeira festa de Orixá que participei foi uma festa ou toque de Oxum, que foi 

justamente de onde surgiu a inspiração para a escrita da narrativa exposta nessa introdução. Ali 

observava dentre muitos detalhes, quais as funções que cabiam as mulheres. Estas vão e vêm, 

estão entre a gira e as demandas que surgem na extensão dela, seja na cozinha, ou no cuidado 

de alguém que irradia para um Orixá. Nesse trânsito, inconvenientemente, comento com uma 

delas “Vocês estão muito bonitas”, de prontidão ela retruca: “e muito cansadas”. 

 Ao final do toque o arremate não poderia ser melhor: muita comida, que complementa 

(e faz parte) do ritual. O alimento é feito e servido pelas mulheres. Depois de alimentados 

uns/umas vão embora, outros/as ficam no salão, conversando. Um aspecto que me chama 

atenção é que os homens filhos da casa ficam no salão, descansando e conversando. Se o toque 

termina, o mesmo não se constata com relação ao trabalho, que continua depois da festa quando 

os convidados vão embora. Observo que cabe às mulheres, filhas da casa, as funções que por 
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vezes nem são percebidas como essenciais para que seja possível a realização do ritual, como 

por exemplo, recolher os pratos e panelas, lavar, secar, guardar, limpar a cozinha, lavar os 

banheiros. Observo esta dinâmica e neste mesmo dia faço uma provocação a uma filha, 

encarregada de lavar uma enorme pilha de pratos, comento algo sobre o fato dos homens 

estarem bem sentados no salão, enquanto o trabalho prossegue na cozinha. E ela me responde: 

“Tem nada não, Oxum está vendo isso aí”
1
. 

A experiência afetiva e sensorial sinalizada nos parágrafos iniciais repete-se no decorrer 

desse texto, principalmente nos capítulos em que apresento os registros de diário de campo da 

descrição do terreiro Santa Bárbara e dos registros etnográficos da entrega do presente de 

Iemanjá. As questões que saltaram de imediato com meu ingresso no campo dizem respeito a 

outro aspecto que está presente ali, neste caso o de perceber qual o lugar que cabe às mulheres 

no espaço e de que maneira elas o ocupam.  

Portanto, a pesquisa passeia, tal como as suas interlocutoras, de um lugar de destaque, 

quando estas ocupam a posição de Mãe de Santo ou Madrinha de Jurema, postos de liderança, 

aos impactos das construções sociais de gênero e da divisão sexual do trabalho na vida destas 

mulheres. Esse debate foi aqui delineado com base, especialmente, no registro e análise da 

trajetória da Mãe de Santo e Madrinha de Jurema do Terreiro Santa Bárbara e Mestre Zé dos 

Anjos.  

Assim sendo, a provocação inicial para a construção da pesquisa é motivada, 

primeiramente por uma preocupação de relatar e discutir de que maneira as relações são 

estabelecidas em todos os processos que são extensões do ritual, e que se configuram como os 

bastidores do cenário (neste caso o âmbito doméstico, a cozinha, a lavandeira) e de construir 

um debate a partir do ponto de vista de quem ocupa o lugar da “beira da pia”, para assim 

provocar o questionamento sobre como estas mulheres que possuem tamanha potência nas 

práticas rituais estão enredadas nas construções normativas de gênero. Nesse sentido, uma das 

propostas de análise da pesquisa é também de problematizar como se constituem as dinâmicas 

da divisão de tarefas cotidianas no terreiro, e quando e como são levadas em consideração 

                                                 
1
 Ouvi a expressão e questionei o seu significado, pois a princípio soou como resignação. Entretanto, a filha da 

casa afirmou que apesar de Oxum  ser associada à fertilidade e generosidade, era também sinônimo de revolta, 

por ser questionadora e rebelde, “ela é a deusa do mel, mas esquente o mel pra ver se ele não queima. Queima e 

queima muito”, afirmou. Uma das histórias da mitologia africana, extraída da minissérie Mãe de Santo exibida 

na emissora Manchete em 1990, conta que Oxalá reuniu todos os Orixás masculinos para decidir os destinos do 

mundo, impedindo que Oxum e as Orixás femininas participassem. Revoltada, Oxum acabou com toda a água 

doce e fertilidade do planeta, “se eles não me convidam para a festa no mundo, a terra nunca mais será fértil. 

Sem a água doce de Oxum o mundo vira deserto”. Diante das consequências de sua revolta na vida dos humanos, 

Oxalá voltou atrás e pediu que Oxum participasse da reunião, e não os castigasse tanto, ela então retrucou: “os 

Orixás já compreenderam. Quem participa da vida, decide sobre ela!”. Contraponto de arquétipo e significação 

que inspirou o título dessa pesquisa.   



14 
 

aspectos biológicos, como o sexo, para que seja reproduzida e atualizada as atividades 

consideras de mulher, naquele espaço.   

Este é um recorte das primeiras impressões acessadas desde quando me aproximei do 

campo. Desde então, muitas destas impressões ganharam uma nova configuração, o próprio 

andamento da pesquisa desenrolou-se de uma maneira não estática, reflexo da característica do 

campo e foi preciso estar aberta a outras formas de olhar, tanto no que diz respeito às questões 

iniciais, algumas que permanecem no texto, como também perceber novas questões que por 

ventura trazem fortes contradições, estas que adensam a pesquisa.  

Sendo assim, nos momentos que se seguem apresentarei algumas das questões que 

marcaram e motivaram esta escrita. Provocações que evidenciaram-se com um forte potencial 

analítico para a constituição do objetivo central desta pesquisa, que é o de discutir com atuam 

as normativas do recorte de gênero no universo dinâmico e tomado de contradições que é o 

terreiro pesquisado.  

Para isso, tomei como base o conceito de divisão sexual do trabalho, problema que 

surgiu, enquanto objeto de curiosidade científica, no ano de 2013, quando iniciei as atividades 

de estágio curricular do curso de Serviço Social pela UEPB em Campina Grande. O estágio se 

desenvolveu, em grande parte, na Empresa Brasileira de Abastecimento e Serviços Agrícolas – 

EMPASA na mesma cidade, e lá pude perceber o trabalho de muitas mulheres, além da 

ocupação de postos importantes, em contrapartida à sua invisibilidade constante por meio de 

discursos de desautorização. Enquanto estagiária, também sofri algumas abordagens por parte 

de trabalhadores do local, que refletiam o caráter de atualizar o que era adequado para os 

gêneros. 

Aliado a isso as provocações epistemológicas, que obtive com a inserção em um 

programa de extensão
2
 ajudaram a aprofundar o entendimento do que se (me) passava no 

campo de estágio, trazendo as interpelações no sentido de uma análise sobre a divisão sexual do 

trabalho, que resultou no meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Na EMPASA a questão 

se dava da seguinte forma, havia um grande número de mulheres trabalhando nos mais variados 

postos, no entanto, estas conviviam com uma série de discursos estratégicos destinados a 

invisibilizar o seu trabalho, alheando-as de qualquer protagonismo. A conclusão da pesquisa 

                                                 
2
 Todxs Juntxs Somos Fortes, programa resultado de convênio entre UEPB/Grupo Flor e Flor e 

MEC/Sesu/Proext, que tem por objetivo fomentar a interação entre a produção de conhecimento e intervenção 

política como estratégia de enfrentamento a violência contra mulher, LGBTTfobias e racismo no território da 

Borborema, Paraíba. A estratégia adotada pelo programa compreende: (a) mapeamento do perfil e das formas de 

articulação entre as violências contra mulheres, LGBTTfobia e racismo no território da Borborema, Paraíba; (b) 

realização de um curso de extensão universitária como apoio epistemológico, teórico-metodológico e político 

das ações do Programa; (c) publicação dos resultados; (d) um seminário para troca de experiências. 
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com as mulheres da EMPASA coincidiu com o início das ações do grupo de extensão nas 

comunidades de terreiro, onde desenvolvemos ações que envolveram alguns terreiros de 

Umbanda e Jurema de Campina Grande. 

 Desde esse período realizamos visitas recorrentes a algumas mães de santo. Nesse 

contexto, uma parte do grupo passou a participar assiduamente dos rituais (festas, mesas, 

obrigações), e nesse processo, através de uma demanda das mulheres de um terreiro, 

começamos a dar assessoria para formação de uma associação. Hoje, constituída, a Associação 

de Comunidades de Tradições Afro-ameríndias (DANDARA), já vem desenvolvendo uma 

série de trabalhos sociais voltados para as comunidades de terreiro. 

A convivência mais intensa proporcionada pela imersão na prática da religiosidade 

resultou em observações, que me instigaram à percepção de que, nestes espaços, as 

engrenagens de gênero atuam, para além da interdição de atividades dentro do ritual, como 

também no que diz respeito às divisões de tarefas domésticas, porém com uma configuração 

complexa. Na EMPASA, a contradição era nítida: muitas mulheres trabalhavam nos mais 

variados cargos, em contraponto às estratégias públicas e imediatas de desautorização e 

invisibilização de seu protagonismo.  

No contexto da experiência com comunidades de terreiro a realidade se apresenta de 

maneira diferenciada. À primeira vista o que se revela é que as mulheres têm reconhecimento e 

protagonismo, dentro e fora do ritual. A liderança que a mãe de santo exerce no terreiro 

pesquisado é notória e atualizada pela mesma, sempre que possível. Outro exemplo desse 

protagonismo está no fato de que a presidência da maior federação de terreiros de Campina 

Grande é ocupada por uma mulher. Além disso, na prática ritualística também revela uma 

maleabilidade no que diz respeito às performances de gêneros. Na Umbanda e Jurema, 

entidades como a pomba gira, expressam em sua performance mulheres subversivas, sábias e 

que incorporam em corpos femininos e masculinos, o que expressa as particularidades da 

dinâmica de gênero no contexto destas religiões.  

A subversão vivenciada pelas mulheres no terreiro pesquisado é nítida, entretanto, não 

anula as desigualdades vivenciadas pelas mesmas no âmbito doméstico, observações que só se 

fazem possíveis, primeiro porque o delineamento desta pesquisa não se dá de maneira isenta, e 

sim a partir de marcas que atravessam minha experiência enquanto sujeito, e é impossível 

escapar disso no processo de observação e análise dos acontecimentos, dados, falas, olhares e 

burburinhos percebidos em campo. Com estreitamento das relações e um olhar mais cuidadoso 

para o cotidiano destas mulheres fica nítido como elas também estão expostas aos conflitos e 

opressões decorrentes das normativas de gênero.  
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O tema da dinâmica da divisão sexual do trabalho na vida das mulheres de terreiro 

parece ser pouco desenvolvido no que diz respeito à produção científica brasileira. Buscas 

preliminares realizadas em junho de 2015, quando ingressei no PPGDH, nas bases de dados de 

artigos científicos SCIELO, LILACS e BVS, através do cruzamento dos indexadores: terreiro e 

divisão sexual do trabalho; Umbanda e divisão sexual do trabalho; Jurema e divisão sexual do 

trabalho; Candomblé e divisão sexual do trabalho não resultaram em nenhum artigo publicado. 

Nos estudos sobre gênero e religiões afro-ameríndias as questões mais observadas estão 

relacionadas ao ritual, mas, poucos estudos adentram pelo universo das engrenagens da divisão 

sexual do trabalho no cotidiano da vida das mulheres de terreiro.  

Em buscas realizadas a partir de outras ferramentas encontrei dois artigos, o primeiro de 

autoria de Nilza Menezes (2011), fruto de sua tese de doutorado, que trata sobre a divisão 

sexual do trabalho em templos de religiões afro-brasileiras em Porto Velho, Rondônia, e 

destaca o crescimento do número de homens enquanto lideranças de terreiro, em detrimento do 

número de mulheres, ao tempo em que aponta uma sobrecarga de trabalho das mulheres nas 

atividades domésticas nos terreiros. O outro trabalho encontrado foi publicado no Congresso 

Fazendo Gênero (ROSA, 2010) que discute sobre as assimetrias na divisão sexual do trabalho 

nos rituais, indicando que às mulheres cabem “trabalhos religiosos” menores, o que é 

exemplificado pela impossibilidade de participação das mulheres nos sacrifícios de bichos de 

quatro patas.  

Também foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática em 2017 na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Inicialmente, com o cruzamento dos termos 

“terreiro” e “jurema”, a busca obteve 11 resultados. Dos quais um repetia-se, e cinco não 

puderam ser acessados, pois, o site do repositório da UFPE e da PUC-SP apresentaram 

problemas. Outro resultado também foi excluído porque a dissertação em questão tratava 

especificamente do desenvolvimento das nações de Maracatu em Recife-PE como uma 

expressão da cultura afro-brasileira. Sendo assim os resultados dessa busca exibem: a 

dissertação de Pires (2010), defendida no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 

pela Universidade de Brasília (UNB); a dissertação de Souza (2016) defendida no Programa de 

Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); a 

dissertação de Gomes (2016) defendida no Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL); a dissertação de Silva (2011), defendida no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB); e a tese de Rosa (2009), defendida no Programa de Pós-Graduação em Música da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA).  
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A dissertação de Pires, cuja abordagem metodológica de cunho etnográfico se orienta 

pelo ato de assumir os cantos e produções culturais no universo da Jurema como artefatos do 

campo do sagrado, indica a interpretação da Jurema como expressão sentimental. Para o autor 

os juremeiros vivenciam a religião de modo muito mais sentimental. Para o mesmo, “[...] a 

jurema foge aos esforços de formalização, apropriando-se de seus próprios símbolos para criar 

outros” (PIRES, 2010, p. 96). O autor considera ainda a relação entre o juremeiro e o universo 

espiritual da Jurema como uma aliança, que produz uma espécie de vivência entre dois mundos. 

Assim sendo, a relação entre vivos e desencarnados, assim como a presença e interpretação das 

sutilezas do mundo espiritual são constantes e fundamentais para essa tradição.  

A dissertação de Souza (2016), fruto de uma pesquisa direcionada para a investigação 

da construção do espaço imaginado, ou da “geografia sobrenatural” presente no universo 

mítico-religioso do Catimbó-Jurema, aponta que o mundo complexo dos mestres e mestras da 

Jurema é representado no cotidiano material por objetos relativamente simples, como copos e 

taças. Além disso, o autor observa que os mecanismos que constituem os espaços “exigem o 

cruzamento de elementos sensíveis que perpassam a dimensão física e racional e adentram o 

âmbito psicológico”  

Gomes, por sua vez, disserta sobre o Exu-Diabo e suas diversas interpretações no 

Brasil. Para o autor o filho de santo se relaciona com Exu à partir de uma atitude de extrema 

obediência e fé na sua força mágica. O mesmo autor também aponta que a relação com os 

Exus, de modo geral, se fundamenta em “temor, reverência, disciplina rígida, extremo respeito 

e obediência” (GOMES, 2016, p. 121) e que foram identificadas duas interpretações diferentes 

sobre os Exus: com atributos satânicos, provenientes de uma interpretação cristã, e como Orixá 

mensageiro e cavaleiro. Para o mesmo autor, as atenuações na figura de Exu, vividas em 

especial pela Umbanda à partir da década de 60 produziram dificuldades para compreender a 

diferenciação entre “linhas de esquerda” e de “direita” nessa tradição religiosa.  

A dissertação de Silva (2011) explora o fenômeno da representação de religiões afro-

brasileiras para estudantes do Ensino Fundamental da Rede Pública de João Pessoa. A autora 

aponta que 85% dos estudantes entrevistados não reconhecem as religiões afro-brasileiras como 

religião. Aponta ainda que a grande maioria não tem contato e desconhece as expressões 

religiosas de matriz afro-brasileira. Esse cenário configura o pano de fundo para o conjunto de 

violências, de cunho simbólico e físico, contra as religiões afro-brasileiras. Afinal é o 

desconhecimento e a falta de legitimação social, que produzem a exclusão dessas tradições.  

A realização de busca com o termo amplo “jurema”, resultou em 280 resultados. Dentre 

eles foram filtrados 13 resultados originários de Programas de Pós-Graduação da Paraíba. 
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Destes, cinco são associados a estudos botânicos e farmacêuticos sobre as espécies da planta 

Jurema, dois são associados à um jornalista cujo sobrenome era Jurema. Assim, restaram seis 

que se relacionavam diretamente com o tema proposto, e foram todos produzidos em 

Programas de Pós-graduação da UFPB.  

A dissertação de Melo (2011), produzida no programa de Pós-Graduação em Música, e 

cuja intenção foi investigar à partir da perspectiva etnomusicológica as relações do culto da 

Jurema com o Candomblé e a Umbanda nos rituais, aponta que a Jurema tem caráter 

heterogêneo e que o contato entre Umbanda e Jurema, adicionou elementos novos ao ritual 

dessa última, como por exemplo as sessões de toque e as mesas no chão (arriadas).  

Já a dissertação de Camino (2013), desenvolvida no programa de Pós-Graduação em 

Ciências das Religiões, investiga o discurso de evangélicos sobre as religiões afro-indígena-

brasileiras. O autor aponta que sua pesquisa retrata explicações e práticas de exclusão e 

preconceito, contra as religiões afro-indígena-brasileiras, assim como desinformação e erro na 

conceituação, levando a uma prática excludente comum à ideia que os evangélicos têm de uma 

religião universalizante.  

Ferreira (2011) desenvolveu sua dissertação também no programa de Pós-Graduação em 

Ciências das Religiões, e discutiu sobre a formação da Jurema em João Pessoa. O autor percebe 

em sua pesquisa, a presença de elementos apontados por teóricos que pesquisaram as formas 

mais antigas, como o Catimbó. Para o autor a Jurema, além dos elementos do Catimbó, 

incorporou traços provenientes de outras manifestações religiosas, cristãs e afrodescendentes. 

Ainda sobre um dos elementos do ritual da Jurema, o autor destaca o uso do cachimbo, como 

algo relacionado à cura. 

No repositório do Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões, também se 

encontra o trabalho de Vieira (2015), que discute sobre o desafio de apresentar a Jurema 

Sagrada no ensino religioso. A autora aponta, ao final da pesquisa que os professores 

entrevistados demonstram o que ela chama de “pseudo-laicismo”, pois demonstram 

desconhecimento e não privilegiam os temas relacionados às religiões afro-ameríndias em seus 

planejamentos docentes. Além disso, os símbolos e cânticos cristãos aparecem como elementos 

centrais das aulas, sendo associados a valores positivos.  

A dissertação de Silva (2011), do mesmo Programa de Pós-Graduação em Ciências das 

Religiões, foi encontrado nessa busca e na realizada com os termos “terreiro” e “umbanda”.  

Sendo assim, já foi apresentada, em termos gerais, em um parágrafo anterior.  

A dissertação de Segundo (2015), produzida no Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia, intencionou realizar uma etnografia das narrativas, acerca das memórias sobre a 
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Cidade da Mestra Jadercilha, localidade do plano mítico, vivenciada pelos juremeiros no 

município de Alhandra-PB. O autor aponta para a importância desses lugares míticos, como 

espaços de sensibilidade que nutrem e reforçam laços de pertencimento entre os/as 

Juremeiros/as e os/as mestres/as, além de discutir sobre as dificuldades impostas à sua 

manutenção, caracterizadas por problemas com vizinhos e conflitos dentro da própria família. 

Esses elementos têm ameaçado o legado da Mestra Jadercilha, representado espacialmente pelo 

seu terreiro, que constitui-se no universo mítico como uma Cidade da Jurema.  

Por fim, localizo a dissertação de Farias (2016), a primeira pesquisa de mestrado sobre a 

temática das religiões afro-ameríndias desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da UFPB, nesta, o autor  intenciona discutir 

o , a partir da perspectiva dos saberes subalternos, como se deu o processo de construção da 

identidade cultural e política dos povos de Jurema da cidade de Campina Grande-PB. 

A tese de Rosa (2009) intencionou discutir sobre a representação do feminino nas 

músicas, performances e relações de gênero em um terreiro da Nação Xambá em Recife (PE) e 

em casas de Jurema lideradas por filhas de santo do referido terreiro. As observações da autora 

apontam que nesse universo, em que se relacionam o culto dos Orixás com o culto da Jurema, o 

povo de santo aponta a Jurema como do universo feminino e gay. Ao entrelaçar o universo 

simbólico do ritual com o cotidiano, a autora buscou o feminino na práxis da Jurema, 

intencionando compreender a prática das madrinhas de Jurema, que em sua maioria são 

mulheres negras (heterossexuais, lésbicas ou bissexuais) e também a prática de homens gays 

nesse espaço. A autora aponta a existência nesse sentido de Ogãs mulheres, que se dizem se 

identificar, especialmente, com referências masculinas. Essas ao serem interpretadas como 

lésbicas perante à comunidade, adquirem a possibilidade e reconhecimento como pertencentes 

ao universo masculino dos Ogãs.  

Esta realidade, narrada pela autora foi observada no primeiro terreiro visitado, no meu 

itinerário de idas e vindas à religião. Este terreiro possui esta característica como diferencial, 

que apesar de não ser o lugar onde a pesquisa desenvolveu-se, contribuiu com o 

desenvolvimento da narrativa, pois, foi ali o meu primeiro contato com a religião e com os 

interditos e a subversão das imposições relacionadas ao gênero na religião. Neste terreiro, o 

lugar de Ogã é genuinamente ocupado por uma mulher, esta que subverte a imposição pelo ato 

de ocupar este espaço, ignorando as ressalvas de alguns.  

Em uma das minhas primeiras visitas no campo de pesquisa, quando não sabia ao 

menos que a denominação para aquela função era Ogã, e quais os significados da mesma, um 

rapaz jovem, que também era Ogã, comentou comigo em um intervalo do toque: “Isso é muito 
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errado. Mulher não pode sentar ali e bater tambor.” Questionei o motivo, e ele responde: 

“Porque vocês sangram”. Senti-me muito provocada por esta questão, só depois de muito 

tempo começo a compreender como atuam as hierarquias relacionadas aos corpos, dentro da 

religião. Naquele momento, não imaginava que em algum momento estaria escrevendo a 

respeito das reverberações deste e de outros interditos e subversões relacionados aos gêneros.  

Ainda para Rosa , as performances do feminino na Jurema “(...) atuam enquanto 

representações arquetípicas que reelaboram as relações de gênero, constroem também 

estratégias de empoderamento e de políticas sexuais que invertem a ordem de gênero e que 

transformam a realidade das relações cotidianas” (ROSA, 2009, p. 297). Esse último trabalho 

se aproxima da proposta desenvolvida nessa dissertação. Inclusive, o artigo da mesma autora, 

serviu como referência importante para as análises apresentadas ao longo desse texto.  

Diante desse cenário de produção acadêmica, a tessitura da presente pesquisa, busca 

trazer como temática central, qual o lugar que cabe às mulheres na religião, assim como 

problematizar a partir de uma narrativa de cunho etnográfico a maneira elas ocupam este 

espaço. Além disso, sistematizar os principais pontos do debate sobre a divisão sexual do 

trabalho e sua intersecção com os marcadores sociais da diferença (gênero, raça, geração, 

sexualidade), discutindo sobre a construção social e histórica do feminino como inferior e 

promovendo uma interlocução com as continuidades e descontinuidades desse discurso na vida 

das mulheres de terreiro.  

O corpus dessa pesquisa é composto pelo material bibliográfico sobre gênero, 

dicotomias, e divisão sexual do trabalho. Além disso também compõem o corpus: Um diário de 

campo - fruto dos registros elaborados no cotidiano dos terreiros, festas e obrigações; 

Entrevistas informais, realizadas com filhos e filhas de santo; Uma entrevista semiestruturada – 

cuja intenção pautou-se em verificar as questões relacionadas à divisão sexual do trabalho no 

cotidiano e os sentidos atribuídos à maternidade pela mãe de santo pesquisada; e uma narrativa 

de história temática de vida, que foi produzida com a intenção de compreender a trajetória de 

constituição do terreiro e do engajamento da referida mãe de santo na religião. Além disso, 

foram utilizadas fotografias do terreiro, das viagens, dos rituais, todas autorizadas pela referida 

mãe de santo. Não foram utilizadas imagens das obrigações, pois não houve autorização para o 

registro fotográfico destes momentos. Também foi produzido um croqui, com a finalidade de 

apresentar a divisão espacial dos cômodos, bem como a relação terreiro-casa do ponto de vista 

cartográfico.  

Através dos registros feitos em diário de campo, de entrevistas informais, da narrativa 

de história de vida, e da entrevista semiestruturada, busco na tessitura desta análise, situar a 
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complexidade e os pontos de tensão na vivência de uma Mãe de Santo que participa da 

pesquisa e seu enredamento nas engrenagens assimétricas de gênero. Ressalto que a escrita se 

desenvolve a partir de diálogos do aporte epistemológico dos saberes subalternos com a(s) 

experiência(s) acumulada(s) em um terreiro de Umbanda e Jurema da cidade de Campina 

Grande, que será apresentado no segundo capítulo. 

Desde os meu primeiros momentos de inserção no universo dos terreiros, as 

informações iniciais que me provocaram, estavam diretamente relacionadas com as questões de 

gênero, portanto se deu a escolha de tecer esta escrita a partir deste prisma conceitual, 

utilizando também, da categoria divisão sexual do trabalho, para melhor compreender como se 

dá a constituição do lugar relegado às mulheres no campo.  

Os seguintes recortes, por exemplo, foram colhidos através experiências em um terreiro 

que se constituiu como um espaço em que tive uma forte vivência na religião, que produziram 

intuições iniciais sobre o tema. Utilizarei alguns relatos aqui para ilustrar e fundamentar as 

minhas questões. Este transito entre os terreiros que marcaram a minha trajetória de escrita, 

será melhor desenvolvido no decorrer do segundo capítulo.   

 “Tive que escolher entre ele [marido] e a religião”. Este relato foi feito por uma das 

mães de santo no final de um dos toques de Jurema, o que demonstra que as assimetrias de 

gênero repercutem de maneira peculiar na vida das mulheres. Fosse um pai de santo, sentiria a 

mesma pressão de dar satisfações da sua relação matrimonial para a comunidade? Porque este 

tipo de determinação de uma escolha entre a religião, ou atividades externas e o lar, matrimônio 

e maternidade é imposta às mulheres? De que maneira se constroem as engrenagens que 

naturalizam as obrigações (maternidade, matrimônio, trabalho doméstico) no que diz respeito 

ao universo feminino?   

  O problema da pesquisa gira em torno dessas questões, que se desdobra numa série de 

outros questionamentos: como mulheres de terreiro, reconhecidas por sua potência e liderança 

estão enredadas pelas assimetrias de gênero? Como a dinâmica da divisão sexual do trabalho 

repercute na vidas destas mulheres, mães e filhas de santo? Quais são e como funcionam as 

estratégias discursivas que dão a aparência de naturalidade às atribuições consideradas 

invariavelmente femininas? Como essa naturalização do papel da mulher rebate na interdição 

de direitos no lócus da pesquisa? Quais são as estratégias de resistências usadas pelas mulheres 

para conviver com essa realidade? 

Apesar das questões iniciais terem sido fruto da experiência na Casa em que registrei as 

vivências compartilhadas acima, conheci e me aproximei do Terreiro Santa Bárbara, do qual 

faço parte atualmente, através da Mãe de Santo do Terreiro referido incialmente nessa 
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introdução. A pesquisa que deu origem a essa dissertação se desenvolveu no Terreiro Santa 

Bárbara, por inúmeras motivações, a primeira delas assumo que é afetiva, pois hoje, se me sinto 

segura para me aprofundar, ainda que vagarosamente, na religião, é porque é sob os cuidados 

da minha atual mãe de santo, protagonista-participante dessa pesquisa. Os demais motivos 

dizem respeito à constituição do terreiro, à sua localização e por ser um dos terreiros mais 

antigos da cidade.  

No itinerário desse texto faço uso de uma estratégia que se propõe a traçar algumas 

experiências, até então observadas e registradas em diário de campo, entremeando com as 

perspectivas teóricas assimiladas até então. O texto é composto por três capítulos, estes 

divididos em sub tópicos: O primeiro traz uma reflexão acerca do pensamento dicotômico 

ocidental, entendendo-o não como uma mera bifurcação, mas como uma condição analítica que 

sobrepõe umas categorias às outras, fixando uma relação de poder que está impressa na 

construção social, histórica e política do feminino como inferior e na produção dos marcadores 

sociais da diferença de gênero, raça, sexualidade, etnia, classe, religiosidade e etc.  

Ainda no mesmo capítulo, adentro no debate sobre a necessidade de problematizarmos a 

categoria mulher através da perspectiva dos marcadores sociais da diferença, compreendendo 

gênero como um deles. Complementando com o tópico no qual discuto o uso dos aportes 

teóricos metodológicos desencadeados a partir da perspectiva dos saberes subalternos e pós-

coloniais, assumindo o pressuposto de uma ciência posicionada, que enfatiza, sobretudo o 

comprometimento político no percurso analítico adotado na produção da pesquisa. Apresento 

também, os instrumentos de pesquisa, a saber a observação participante, concretizada através 

do registro em diário de campo das minhas observações e das entrevistas informais; a história 

de vida temática e a entrevista semiestruturada.  

No segundo capítulo retomo a vivência no campo, expondo como se deu minha 

aproximação do terreiro do qual atualmente faço parte e onde se desenvolve a pesquisa. Além 

disso faço um detalhamento de como o terreiro é constituído, e  apresento algumas observações 

registradas e relatos coletados através de entrevistas informais com minha Mãe de Santo, 

interlocutora da pesquisa, e com seus filhos e filhas mais próximos/as da dinâmica do terreiro, 

como também faço uma breve narrativa das experiências que pude vivenciar, por exemplo, a 

viagem para entrega do presente de Iemanjá, que imprimiu outros significados para a minha 

localização no terreiro, proporcionando maior aproximação, fortalecimento dos vínculos e o 

reposicionamento da minha inserção em campo.  

Em seguida, no terceiro capítulo, deslizamos para o debate tecido à respeito da divisão 

sexual do trabalho, entendendo quais as potencialidades analíticas que este conceito oferece 
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para compreender uma realidade tão localizada como a das mulheres de terreiro de Campina 

Grande – PB. Por fim, apresento uma discussão sobre observações e narrativas registradas, com 

a finalidade de refletir sobre a divisão sexual do trabalho e os impactos dos “sentidos” da 

maternidade na vida da mãe de santo que foi protagonista dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO 1-  “REEMBARALHANDO AS CARTAS” DAS DICOTOMIAS 

OCIDENTALISTAS: UMA PROPOSTA PARA PENSAR AS OPOSIÇÕES NO 

CAMPO 

 

 

“Quando tu receber um espírito, tu vai ver o que é 

negócio bom e ruim, é bom e ruim, ao mesmo 

tempo”, Seu Jando comenta comigo, observando 

Neide, ofegante, depois de receber sua Pomba-gira. 

(Diário de Campo, 30/03/2017) 

  

Neste capítulo, o debate passa pela necessidade de problematizarmos ou 

“reembaralharmos” como indica Viveiros de Castro (2004), as cartas da compreensão 

dicotômica/binária ocidentalista. Assento-me, ainda de acordo com o autor, no entendimento 

de que esta crítica não se dá com o intuito de concluir que as oposições no campo não 

existem, mas sim, no sentido de problematizar, que as distinções clássicas  referenciadas pelo 

binômio natureza versus cultura, da maneira como se constitui fixando valores, “não pode ser 

utilizada  para descrever dimensões ou domínios internos à cosmologias não ocidentalistas” 

(ibid., p. 226), tanto na maneira como se constituem as práticas religiosas no terreiro, que 

possuem com característica inerente o hibridismo, como nas próprias constituições identitárias 

de gênero, raça, sexualidade, geração e religiosidade dos sujeitos interlocutores da pesquisa.  

O modelo ocidentalista interpretativo do mundo baseia-se epistemologicamente na 

bifurcação natureza/razão. A ciência, que se pretende neutra, utiliza estrategicamente este 

esquema de pensamento com base em binários que se reverberam em cadeia. Sendo assim, 

pensar/sentir, razão/emoção, subjetividade/objetividade, fazem parte de um sistema de 

produção cientifica que, como afirma Cabral (2006), pretensamente associa àquilo que é 

constituído como do campo da razão ao universo do masculino, por outro lado, suprime e 

inferioriza àqueles atributos associados discursivamente ao feminino, à natureza, à 

subjetividade. Este esquema atua como alicerce para os processos históricos que articulam os 

marcadores sociais da diferença, especialmente aqueles que dizem respeito ao gênero, raça, 

sexualidade e espécie. 

Portanto, a própria pretensa naturalidade da oposição masculino/feminino está 

relacionada à esta base epistemológica: uma perspectiva dicotômica e binária, segundo a qual 

dois polos, aparentemente idênticos, se diferem e se opõem, numa relação marcada pela 

superioridade de um e a subordinação de outro. Citando Jacques Derrida, Louro (1997), nos 
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lembra de que o modelo de pensamento ocidental tem como base esta divisão em que um 

termo recebe sempre um valor positivo em detrimento da carga negativa imposta ao outro. 

Quando se fala da relação ciência versus natureza, por exemplo, as mulheres estão para 

natureza assim com os homens estão para ciência. Stepan (1994) observa que até o 

surgimento da ciência moderna, o branco era associado ao limpo, ao nítido, ao claro, ao 

científico, enquanto o negro era localizado discursivamente mais próximo do obscuro, do 

úmido, estando aproximado da natureza, então compreendida como algo inferiorizado, 

passível de dominação. Nesse sentido, às mulheres, tal como aos negros, foi imposta uma 

relação de proximidade com a natureza, no sentido de inferiorizá-las, com base em uma série 

de discursos que as (nos) instituem como seres incompletos, de menor valor para a sociedade.  

A autora relata que essa cadeia de analogias tem início com a filosofia de Platão e 

encontra-se melhor desenvolvida em Aristóteles. As mulheres e escravos eram compreendidos 

com seres de inferioridades “naturais”. Já durante a idade média, estabeleceu-se uma oposição 

entre brancura e negritude, na qual a negritude foi associada à feiura, à presença demoníaca e 

culpa, enquanto a brancura representava virtude, beleza, santidade e pureza (STEPAN, 2005).   

Nos séculos XVIII e XIX, a interpretação científica que conduziu a estratégias sociais 

eugenistas, fundamentadas pelo discurso de “aprimoramento racial”, surge reafirmando o 

lugar de grupos auto referenciados como dominantes. No decorrer do tempo, a ideia e o 

movimento eugenista ganham legitimidade e autenticidade científica, principalmente por se 

estabelecer, segundo Stepan (2005), como um conhecimento baseado em sua reivindicação de 

factualidade, neutralidade e universalidade. Mas os processos contraditórios e incoerentes 

nessas alegações científico-racistas – como, por exemplo, traços que aludiam semelhanças 

entre homens brancos e seres antropoides eram rapidamente descartadas ou modificadas. Foi 

aí que as medições passaram a acontecer de uma forma que estivessem de maior acordo com 

o objetivo: justificar a inferioridade das raças nomeadas como inferiores. Sendo assim, 

quando contradições se sobressaíam, por exemplo, apontando para as semelhanças entre 

homens brancos e símios, essas informações eram sistematicamente ocultadas. A autora 

supracitada, chama a atenção para o fato de que a seleção feita pelos cientistas, dizia respeito 

exatamente aos pontos compatíveis que demonstrassem a proximidade entre as raças postas 

pela ciência como inferiores, as mulheres e outros grupos localizados também como 

“inferiores”.  

O modelo eugenista analisava portanto, pequenas amostragens da população, sempre no 

sentido de apontar confluências nos resultados das pesquisas. É daí que o racismo torna-se 

científico, e tem forte reverberação nos discursos das classes dominantes com o intento de 
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realizar o padrão idealizado da normalidade burguesa. O combustível para o pânico racial e 

combate da miscigenação foi, senão, o estereótipo construído a respeito dos negros, que eram 

localizados como degenerados, possuidores de características impróprias para conservação da 

raça pura e idealizada (STEPAN 1994, 2005). 

Diante desses pressupostos da conservação e reprodução de uma pureza racial ideal, a 

sexualidade emerge como dispositivo de regulação dos corpos, um tipo de adestramento 

estratégico, ou um elemento que constitui uma verdade interior dos corpos-organismos e 

corpos-espécies dos indivíduos, uma biopolítica da população. Essa forma de poder – que 

controla o corpo-espécie e o corpo-organismo – é designada de biopoder (FOUCAULT, 

2007). Sua viabilidade depende de, segundo Richard Miskolci (2014), situar o contexto das 

operações em que se combinam discursos de gênero e como a heteronormatividade é 

afirmada. O que Foucault chama de “sociedade da regulamentação” é uma “sociedade em que 

se cruzam, conforme uma articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da 

regulamentação” (FOUCAULT, apud GADELHA, 2009, p. 302). Sylvio Gadelha (2009) nos 

aponta a crucial ação da norma que se aplica a esses dois tipos de corpos-objetos de poder, 

possibilitando o controle de ambos, a disciplinização de um e a regulamentação do outro. 

 Ainda a respeito do debate sobre os processos e elementos intricados nas relações de 

identidade e diferença, é preciso perceber que este, possui profundas marcas do esquema de 

binários, anteriormente discutido. Silva (2009) propõe que repensemos estas relações e a 

maneira como as mesmas constituem-se em oposição, tais como: masculino/feminino, 

branco/negro, razão/emoção, natureza/ciência, teoria/pratica e etc. A produção das identidades 

e diferenças, se dá sempre nesse contexto assimetricamente bifurcado, e como observa o 

autor, são concebidas numa intima relação de interdependência, “a mesmidade (identidade) 

porta sempre o traço da outridade (diferença)” (ibid., p. 79).  

A criação da identidade está pautada e retroalimentada pela criação da diferença, trata-

se de categorias mutuamente determinadas. Diante desta lógica há uma tendência em tomar 

aquilo que somos como norma para avaliarmos aquilo que não somos. Ao debater o jogo da 

identidade e diferença, deve-se considerar que a constituição das mesmas não está fora dos 

sistemas de significação que lhes agregam sentido. Sendo assim, o autor observa que 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 
privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita 
conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a 

diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e 
a diferença não são, nunca, inocentes. (SILVA, 2009, p. 81). 
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Bento (2003) observa que utilizamos um conhecimento que reduz as relações 

identitárias à oposições como “nós” e “eles” respectivamente aos de “dentro” e aos “de fora”, 

esta forma não só opõe como cria um forte distanciamento entre os mesmos. A autora, afirma 

que, para os que se constituem como “nós”, é criado um tipo de alheamento aos processos e as 

experiências que vivenciam os “eles”, portanto, o sujeito do conhecimento tradicional, não 

sabe como vivem, nada sabe sobre as sexualidades, as contradições, os sonhos e os desejos 

daqueles “de fora”. 

 Mas, quando falamos da relações da heteronormatividade, por exemplo, não existe um 

“fora”, pois a ação da norma incide no corpo. E, promover uma análise sem nenhuma 

mediação a respeito da aparência de naturalidade da oposição entre as categorias identitárias, 

impede a percepção de contradições que marcam as relações sociais e ação das normas, que 

para Foucault (1990) começam no corpo, com o corpo.  Nesse sentido, Sylvio Gadelha (2009) 

chama a atenção para o fato de que tanto a sexualidade como as normas servem de 

mecanismos imprescindíveis para regulação dos mesmos. 

Seguindo este itinerário, Hall (2006) aponta que é preciso tratar a questão da identidade 

com um processo em andamento pois, a identidade não surge com algo pleno e acabado. Esta 

afirmação oferece subsídios imprescindíveis para pensar gênero como um marcador social da 

diferença, abandonando uma análise essencialista ou que pretenda cristalizar 

masculino/feminino e tornar estática a referida oposição.  

O esquema ocidentalista de binários irá aparecer em diversos momentos históricos, 

servindo de base para a produção do conhecimento tradicional, que se anuncia como neutro e 

objetivo, possuidor do conhecimento válido. Para Grosfoguel (2012): 

A expansão colonial europeia institucionalizou e normatizou simultaneamente a 

nível global a supremacia de uma classe, de um grupo etnorracial, de um gênero, de 

uma sexualidade, de um tipo particular de organização estatal, de uma 

espiritualidade, de uma epistemologia, de um tipo particular de institucionalização 

da produção de conhecimento de algumas línguas, de uma pedagogia e de uma 

economia orientada para a acumulação de capital em escala global. Não é possível 

entender esses processos separadamente (ibid., p. 06). 

 

Portanto, é imprescindível o reembaralhar das cartas desta base, que se propõe global e 

fixa, para uma compreensão mais aprofundada das relações e dos processos que se 

estabelecem em campo. Esta tarefa ganha uma configuração mais ardilosa, e ainda aprece 

com fissuras nesse texto, porém pode possibilitar à pesquisa um acesso maior às contradições 

que permeiam e que estão inscritas nos sujeitos interlocutores da pesquisa. 

Por isso, compreende-se que esta articulação entre os diversos marcadores sociais da 

diferença é uma das importantes contribuições apontadas pelo aporte epistemológico e teórico 
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adotado na proposta de investigação em curso. Em campo, foram observadas muitas 

oposições, no que diz respeito a religiosidade, como aponta o registro citado no inicio da 

seção. No entanto, estas oposições ultrapassam as fronteiras dicotômicas estabelecidas, e aqui 

discutidas.  

A mesma coisa se dá, quando observamos e analisamos de que maneira se constituem a 

trajetória dos sujeitos, especificamente Mãe Carminha, interlocutora alvo desta pesquisa, que 

carrega e é constituída por uma experiência de vida que também ultrapassa as fronteiras 

identitárias pretensamente cristalizadas acerca do que cabe, por exemplo, ao masculino e ao 

feminino na nossa sociedade e nas praticas religiosas.  

Como aponta Louro (1997) é preciso entender o gênero como um desses marcadores e 

como constitutivo/constituinte da identidade dos sujeitos. E que, como afirma Silva (2009) é 

imprescindível o entendimento de que a identidade e diferença não são constructos do mundo 

natural ou transcendental, nas palavras do autor, são criações culturais e sociais, e é através 

desta percepção que torna-se possível seguir os apontamentos de Louro (1997), no que diz 

respeito à necessidade de se problematizar visões essencialistas, inclusive a respeito da 

categoria “mulher”. Os aspectos mais aprofundados no decorrer do texto, mais 

especificamente nas seções em que dedico à discutir a descrição e os registros feitos do 

campo.  
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1.2 Gênero como um marcador social da diferença: problematizando a categoria mulher 

 

Considerando que o foco dos registro em campo, assim como da própria tessitura 

analítica enfocam a participação e lugar ocupado pelas mulheres no processo de trabalho ritual 

nos terreiros que percorri e especificamente no Terreiro Santa Barbara, tomo como necessário, 

antes de imergir nas análises dos registros feitos em campo assim como no debate a respeito 

da divisão sexual do trabalho,  o esforço de problematizar o conceito de gênero e apontar para 

a maneira como pretendo fazer uso desta categoria como ferramenta analítica para a pesquisa.  

Assim como quando me refiro à “mulheres” ou “mulher”, não intento uma 

essencialização do termo, ou muito menos que esta categoria seja autoexplicativa, esta não se 

finda nela mesma. As mulheres interlocutoras da pesquisa, possuem marcas diversas e 

especificas que permeiam os suas identidades com processos plurais, não fixos e que por 

vezes contraditórios e incoerentes. Para tanto, faço desta seção, um momento de exposição da 

maneira pela qual, faço uso das categorias de “gênero” e “mulher” para discutir e analisar os 

registros trazidos do campo.  

Portanto, homens e mulheres devem ser pensados de forma plural, entendendo que a 

categoria gênero é perpassada por etnia, religião, raça, classe, nacionalidade e etc. Como 

observa Silva (2009) a construção das identidades de homens ou mulheres também é ato de 

criação linguística, criados por nós a partir de determinados contextos de relações culturais e 

sociais, intricados em uma complexa rede de poder.  

Neste sentido, Piscitelli (2008) observa que as marcas do feminismo passam por uma 

busca de instrumentos analíticos que possibilitassem uma apreensão da maneira como o poder 

se distribuiu diferenciadamente situando as mulheres em arranjos desiguais. Além disso, 

enquanto movimento, buscou, com base na produção do conhecimento, alterar essas 

disposições. É seguindo essa perspectiva que, torna-se possível observar como, o conceito de 

gênero foi se desenvolvendo intimamente ligado à história do feminismo. Louro (1997) utiliza 

enquanto recurso didático uma divisão de momentos históricos, chamados de “primeira onda” 

e “segunda onda” do movimento feminista.  

Trazer visibilidade para aquela que sempre foi ocultada era o principal objetivo das 

pesquisadoras feministas da “Primeira Onda”. O Ocidente do Século XIX é usado como 

referência para a emergência do feminismo como movimento social organizado. Na virada do 

século a “Primeira Onda” ou movimento sufragista, ganhou maior expressividade e tinha o 

objetivo de ampliar o direito ao voto. Segundo Louro (1997) seus objetivos mais imediatos 

estavam direcionados ao interesse das mulheres brancas e de classe média. 
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 Também investiram na publicação das mulheres só que sem questionar o processo de 

construção das hierarquias de gênero.  Elas levantaram informações em registros oficiais, 

deram voz aquelas que eram silenciosas e silenciadas e focalizaram áreas, temas e problemas 

que não habitavam o espaço acadêmico. Falaram do cotidiano, da família, da sexualidade, do 

doméstico, dos sentimentos. Colocaram como tema central as questões relativas às mulheres, 

que até então eram tomadas como irrelevantes.  

Ainda segundo a autora, o conceito de gênero está mais diretamente ligado ao período 

conhecido como “Segunda Onda”
3
 feminista, neste período as implicações do conceito 

operaram fortemente nos âmbitos políticos e linguísticos do movimento. É neste período que 

as análises que tomavam gênero como sendo um constructo social, ganharam maior vasão e 

força dentro do movimento. Piscitelli (2002) afirma que   

A partir da segunda metade da década de 1970, o conceito de gênero, 

pensado como construção cultural e arbitrária, variável, de aspectos 

vinculados ao sexo biológico, tido como natural e imutável, tinha se 

difundido de maneira extraordinária. Esse conceito, pensado no marco da 

distinção entre sexo e gênero, era considerado como um avanço em relação à 

categoria mulher (PISCITELLI, 2002, p. 18). 
 

Butler (2015), afirma que para a teoria feminista foi necessário que naquele momento, 

fosse desenvolvido no movimento uma linguagem capaz de representar as mulheres, com o 

objetivo de promover a visibilidade política das mesmas. A autora complementa que, isto teve 

grande relevância “considerando a condição cultural difusa na qual a vida das mulheres era 

mal representada ou simplesmente não representada” (ibid. p 18).     

Porém, compreende-se que, como afirma Piscitelli (2008), não há uma homogeneidade 

no que diz respeito ao pensamento feminista. No seu processo de constituição histórica, o 

feminismo faz uso de algumas categorias ou conceitos que tiveram grande relevância em 

momentos e foram perdendo espaço e força, outras que permaneceram até os dias atuais.  

O desenvolvimento analítico da pesquisa se embasa também, no questionamento de o 

que constitui ou deveria constituir a categoria mulher? (BUTLER, 2015). Nesse ínterim é 

preciso ressaltar que o sujeito “mulheres” não possui mais a estabilidade ou permanência 

interpretativa da fase da “primeira onda” do feminismo. Nas palavras da autora acima se 

alguém “é” mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é. A diferença entre 

contextos históricos, segundo a autora, confere ao gênero a sua inconsistência, pois  

                                                 
3
Período, segundo Louro (1997), iniciado em meados do final da década de 1960, que tem como principais 

características a preocupação com as construções teóricas que compartilham das críticas aos sistemas 
explicativos da sociedade. Problematizando os modos tradicionais de produção e divulgação do que é admitido 
como ciência. 
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 Gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, 

sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta que 

se tornou impossível separar a noção de “gênero” das intersecções políticas e 

culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida. (BUTLER, 

2015) 
 

Com base nisso, segundo a autora, compreende-se que instituir para o termo 

“mulheres” uma identidade comum, é antes de tudo um problema. Silva (2009) afirma que a 

construção das identidades de homens ou mulheres também são atos de criação linguísticas, 

criados por nós a partir de determinados contextos de relações culturais e sociais. Portanto, 

nas palavras de Butler (2015), o binarismo cristalizado entre masculino\feminino estabelece 

um tipo de percepção que descontextualiza analítica e politicamente o conceito de gênero da 

sua constituição entrelaçada com “classe, raça, etnia e outros eixos de relações de poder, os 

quais tanto constituem a “identidade” como tornam equívoca a noção singular de identidade” 

(BUTLER, 2015, p. 22). 

Bento (2003), observa que é a pratica, a experiência que torna possível a existência do 

gênero. Sendo assim, homens e mulheres se fazem em atos de repetição, estes atos estão 

situados no complexo campo de operação da norma, a sua realização, segundo a autora, 

Se dá, mediante as reiterações cujos conteúdos são interpretações sobre o 

masculino e o feminino, em um jogo, muitas vezes contraditório e 

escorregadio, estabelecido com as normas de gênero. O ato de por uma 

roupa, escolher uma cor de cabelo, a forma de andar, enfim, a estética e a 

estilística corporais são atos que fazem o gênero, que visibilizam e 

estabilizam os corpos na ordem dicotomizada dos gêneros (BENTO, 2003, 

p.144). 

 

Esta compreensão deve ser feita, tomando como ponto de partida a noção de que o 

sujeito da experiência é formado no interior de um complexo campo de poder. Nesse sentido, 

a analítica do poder proposta por Foucault permite, segundo Miskolci (2014), situar o 

contexto e as operações em que se combinam discursos de gênero, assim como entender de 

que maneira a heteronormatividade é afirmada em cada contexto. É imprescindível considerar 

que o poder não só opera no sentido “repressivo, mas também produtivo, que não apenas 

suprime, mas produz sujeitos” (PISCITELLI, 2008). E as relações que se dão neste campo, se 

modificam e são marcadas por expressões de resistência. 

Sendo assim, Louro (1997) afirma que, a ausência de apreciação analítica tanto das 

múltiplas formas que podem assumir as masculinidades e feminilidades, como também das 

complexas redes de poder que, opera através dos discursos, dos códigos, das práticas e dos 

símbolos, constituindo hierarquias entre gêneros. Esse processo está diretamente relacionado 
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com a marcação do corpo como território fixo seja masculino ou feminino, e é efeito de um 

discurso de gênero que busca atualizar o que é adequado, normal ou aceito para os 

determinados contextos sociais. 

Miskolci (2014) observa que as normas impostas sobre os corpos serviram de base 

para criar uma ordem social denominada heteronormatividade. Portanto, tudo aquilo que foge 

à norma é apreendido como abjeto, recusado e considerado como fora dos limites do 

reconhecível, quer como objeto do conhecimento quer como digno de respeitabilidade. 

Conforme observa Buttler (2003), é nesse processo que se constroem os corpos 

marginalizados, que provocam medo, corpos estes marcados por diferenças de gênero, raça, 

sexualidade, religiosidade, geração e etc.  

Portanto, é preciso reavaliar a noção da existência de uma base universal para as 

experiências e a opressão vivenciada pelas mulheres, e problematizar a noção de uma 

identidade comum para as mesmas, para que no campo da teorização feminista, a apropriação 

de ferramentas analíticas se dê de maneira mais concreta no sentido de, como Pontua Piscitelli 

(2008), apreender a articulação de múltiplas diferenças e desigualdades. A autora completa, 

informando que agora se trata da diferença, em sentido amplo para dar incumbência às 

interações entre as diferenças presentes em contextos específicos. Questão que vem sendo 

muito bem desenvolvida pelas feministas de Terceiro Mundo que trabalham com um 

perspectiva descolonial ou pós-colonial. Há muito tempo, ainda segundo a autora, elas já 

chamaram a atenção para o quanto era necessário pensar gênero articulado não somente a 

sexualidade, mas à raça, classe, região e nacionalidade.  

Nesta parte do trabalho, para além do esforço de situar a emergência desses conceitos 

intenciona refletir a respeito de como algumas abordagens que trabalham com gênero como 

uma categoria interseccional, oferecem recursos relevantes para compreender de maneira mais 

adensada a experiência das mulheres interlocutoras da pesquisa.  

O afastamento de um posicionamento fixo das identidades e dos marcadores sociais 

da diferença proporcionam a percepção de novos ângulos de análise, que podem viabilizar 

uma narrativa mais precisa, no caso do empreendimento desse texto, uma narrativa que 

consiste tanto em uma descrição do terreiro pesquisado como também da realidade das 

mulheres, buscando compreender a maneira pela qual se dá a sua inserção no espaço e como 

incide, na dinâmica cotidiana, o discurso da divisão sexual do trabalho, ainda que, com 

fissuras e contradições.  
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1.2 - “Para descolonizar o saber”: estudos subalternos como itinerário de campo e 

escrita e algumas questões de método  

 

A proposta metodológica serve como instrumento de captura e de base analítica para a 

tessitura desse texto, segue um caminho que se constrói no campo e com ele, em relação 

direta com as pessoas que fazem parte da pesquisa. E os resultados foram promissores no que 

diz respeito ao acesso às complexas dinâmicas dos marcadores sociais da diferença e da 

divisão sexual do trabalho, temáticas que se constituem como o fio condutor da escrita deste 

texto. 

Portanto, assumir o pressuposto de uma ciência posicionada, enfatiza, sobretudo 

comprometimento político na produção do saber. Nestor Perlongher (2016) pondera que, na 

produção do conhecimento colonial, de tão cristalizada a diferenciação entre pesquisador e 

“objetos de pesquisa”, a observação torna-se exercício feito exclusivamente sobre os outros, 

os nativos. O que deixa de lado, por considerar desnecessária, sua auto-observação, auto 

problematização, perante o próprio campo. Carla Cabral (2006) aponta para a necessidade de 

uma teoria do conhecimento que não apague a problematização do contexto social do sujeito 

cognoscente. 

Se o sujeito é historicamente localizado, as relações imbricadas aí estão presentes nas 

dinâmicas para se alcançar o saber (CABRAL, 2006 p. 91). Portanto, a escrita posicionada 

promove importantes implicações metodológicas na tessitura desse texto, e de tais 

ponderações resulta a necessidade da escrita ser situada em primeira pessoa, perspectiva que 

adoto na organização desse texto de acordo, sobretudo, com as provocações epistemológicas e 

políticas dos chamados Estudos subalternos. Larissa Pelúcio (2012) aponta o indiano Ranajit 

Guha como fundador dos Estudos Subalternos, mas observa que o grupo de intelectuais do 

qual Guha fazia parte, havia buscado em Antonio Gramsci inspiração para uma nova forma de 

escrita que pudesse, por meio do olhar e da voz dos subalternos, repensar a história. Como 

analisa Joseph Buttigieg (apud SIMIONATTO, 2009, p.42), no pensamento gramsciano o 

conceito de subalternidade, mais do que se concentrar em indivíduos ou classes sociais em 

situação de opressão e exploração, busca “retomar processos de dominação presentes na 

sociedade, desvendando os mecanismos político-culturais da hegemonia que escondem, 

suprimem, cancelam ou marginalizam a história dos subalternos”.  

Pelúcio (2012) pondera que já na escola aprendemos que as teorias produzidas em 

determinados lugares geo-históricos e escritas em línguas como o inglês, francês e alemão, 

são mais “avançadas” e possuem um valor universal incontestável. Aprendemos igualmente 
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quais eram os idiomas que só serviam para fazer “folclore ou cultura mas não 

conhecimentos/teoria” (MIGNOLO, apud GROSFOGUEL, 2008, p. 24). Sendo assim, como 

afirma Mignolo (apud GROSFOGUEL, 2008) nossa colonização é também epistemológica e 

é preciso descolonizar nossos pensamentos e nossa forma de fazer ciência. Ao propor 

parâmetros para se pensar a pós-colonialidade, o sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel 

sugere o abandono de perspectivas em que o lugar epistêmico étnico-racial, sexual e de gênero 

e o sujeito enunciador se encontrem desvinculados. Para ele  

[...] ao quebrar a ligação entre o sujeito da enunciação e o lugar epistêmico 

étnico-racial/sexual/ de gênero, a filosofia e as ciências ocidentais 

conseguem gerar um mito sobre o conhecimento universal verdadeiro que 

encobre, isto é, que oculta não só aquele que fala como também o lugar 

epistêmico geopolítico e corpo-político das estruturas de 

poder/conhecimento colonial, a partir do qual o sujeito se pronuncia 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 119). 

 

Assim, ao desafiar o caráter “neutro” da escrita acadêmica, os pressupostos da 

epistemologia feminista, além de estabelecerem um profícuo diálogo com os estudos pós-

coloniais, assumem ainda a dimensão ética, delineada por tal perspectiva. Ao referir-se ao 

caráter situado e/ou localizado do conhecimento, Donna Haraway (1995, p. 19) observa que 

“a voz que professa os resultados não evita o corpo que fala e, assim, impossibilita o truque 

mítico de deus de ver tudo de lugar nenhum”.  Esses pressupostos enfatizam, que o sujeito do 

conhecimento deve ser abordado criticamente e os resultados de sua investigação devem ser 

confrontados com seu lugar de fala, o que aponta para o conhecimento localmente situado.  

Para Pelúcio (2012), anunciar o lugar de fala significa muito em termos 

epistemológicos, porque rompe, não só com aquela ciência que esconde seu narrador, como 

denuncia que essa forma de produzir conhecimento é geocentrada, e se consolidou a partir da 

desqualificação de outros sistemas simbólicos e de produção de saberes. Ainda segundo a 

autora, é compreendido que dar voz àqueles e àquelas que sempre foram privados de voz, 

exige um esforço para prover outra gramática, outras referências que não aquelas que 

apreendemos como as “verdadeiras”. Assim sendo, as contribuições desses autores apontam 

para a experiência como condutora da construção do saber.   

Seguindo essa perspectiva podemos compreender, como Bondía (2002), que o saber da 

experiência se dá da relação entre o conhecimento e a vida humana, sendo um saber 

produzido com base não naquilo que acontece, mas nas coisas que nos acontecem, que nos 

tocam. Entretanto, como observa Scott (1998) faz-se necessário articular a dimensão da 

experiência pessoal com as condições em que é construída, tomando-a como algo que 

“interroga os processos pelos quais os sujeitos são criados, e, ao fazê-lo, reconfigura a 
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história, abrindo novos caminhos para se pensar a mudança” (SCOTT, 1998, p. 48). Nesse 

ínterim, Richard Miskolci (2009) chama atenção para o fato de que não são os sujeitos que 

têm experiências, mas, ao contrário, são as experiências que constituem os sujeitos. De modo 

que, cabe a quem conduz a pesquisa explicitar e reconstituir em sua análise os processos 

sociais que criam as experiências e marcam os sujeitos.  

A pesquisadora pós-colonial Gloria Ladson-Billings (2008) sugere que o pesquisador 

ou pesquisadora se coloque ao lado das participantes da pesquisa e não como a especialista, 

atitude que pode permitir um processo mais (auto) revelador. Homi Bhabha (1992), autor pós-

colonial indiano, observa que o que está em jogo é a luta pela posse da narrativa histórica, ou 

seja, uma ação contra a tentativa da norma de apagar as versões que os subalternos trazem nas 

suas experiências, insurreições e memórias. Sendo assim, José Jorge de Carvalho (2001) nos 

fala da incorporação dessas narrativas orais, dos balbucios, seus gestos, seus silêncios para 

inscrever uma versão múltipla e sem máscaras da história.  

Diante desse posicionamento epistemológico, a perspectiva etnográfica se oferece, 

nesse sentido, como uma lente criativa e potente para compreender a interação social, 

assumindo a posição de “Observador Participante” da vida social do grupo pesquisado. Tal 

posição como descreve a literatura (NETO, 2001), coloca o sujeito da pesquisa dentro do jogo 

das relações sociais do grupo estudado, mesmo que posicionado de maneira bem específica 

dentro do grupo e sofrendo os efeitos específicos dessa posição social. Podemos dizer então 

que a observação participante, técnica fundamental da etnografia, efetua-se como uma arte de 

estabelecer relações.  

Assim sendo, como e por onde se escapa, da oposição reinante no universo científico 

entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível? A resposta dos estudos subalternos é crucial 

para a emergência de uma ciência engajada com a experiência. Como afirma Larissa Pelúcio 

(2012) já citada antes: é necessário anunciar o lugar de fala e fazer conhecer o narrador.  

Nesse sentido, vale sinalizar que o reconhecimento do lugar da “autoria”, aparece na 

antropologia antes do que em outras ciências, na verdade, a antropologia surge e se consolida 

com a presença solidária e permanente da discussão sobre a autoria e a relação com os grupos 

estudados. Para Caldeira (1988, p. 134):  

Ao contrário do que acontece em outras ciências e mesmo nas outras 

ciências sociais, em que o analista e pesquisador procura o mais possível 

estar ausente da análise e da exposição dos dados, como meio de garantir 

uma posição neutra e objetiva legitimadora da cientificidade, o antropólogo 

nunca esteve ausente do seu texto e da exposição de seus dados. 
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 Entretanto, a autora indica críticas importantes sobre o lugar da presença e da autoria 

em antropologia: existiria uma presença excessiva, tudo se resumiria à narrativa do 

antropólogo, e se apagaria em prol da objetividade, os traços da relação que ele estabelece 

com o grupo, da sua inserção em campo, das falas contraditórias do grupo pesquisado. A 

presença excessiva do/a antropólogo/a em seu texto se converteria então em presença 

insuficiente (CALDEIRA, 1988).  

 A autora arremata no final do seu texto sinalizando que essas lacunas não seriam 

necessariamente superadas por um único estilo textual, ao contrário, a sua proposta é que a 

escrita etnográfica esteja aberta a uma variedade de estilos, e que o/a pesquisadora/a se 

responsabilize pela escolha, reconhecendo os limites e potências de seu estilo textual.  

 Falar de inserção em campo me remete à aventura de Clifford Geertz e Hildred, sua 

esposa, ao se depararem com uma batida policial durante uma briga de galos que eles 

observavam em Bali. A opção de não se diferenciar, ou simplesmente, a iniciativa impulsiva 

de seguir o que faziam todas as pessoas, correr e se esconder, os inseriu de forma 

surpreendente no campo. Cenário que não aconteceu no período anterior em que eles 

observavam e eram observados pelos atores sociais, pois até esse momento crucial os 

balineses os tratavam como se fossem invisíveis (GEERTZ, 1978). 

 Seguindo a perspectiva metodológica de Geertz (1978) é possível caracterizar a 

etnografia, metodologia que se estrutura como linha mestra dessa pesquisa, como 

interpretativa, “o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida 

consiste em tentar salvar o “dito” num tal discurso da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-

lo em formas pesquisáveis” (p. 31). Somente a inclinação interpretativa permite que a 

pesquisadora consiga realizar uma descrição densa da cultura, ou seja, uma descrição que 

supere o simples registro e adentre no universo de significados das práticas culturais. 

 Para a realização do empreendimento etnográfico nessa pesquisa, fez-se necessário a 

utilização de uma variação de métodos para acesso, registro e organização dos elementos 

discursivos. Nesse processo, autores/as engajados/as nas perspectivas subalternas apontam a 

riqueza de um enfoque “multimétodos”, pois os discursos se manifestam de várias maneiras e 

por diversos meios. Além disso, enfatizam a importância da narrativa histórica invisibilizada 

por regimes de saber-poder como ponto de partida para a emergência de uma “outra” historia. 

Nesse sentido, estou utilizando alguns instrumentos de pesquisa combinados: a observação 

participante com registro em diário de campo; a história de vida temática ou história de vida 

tópica; e a entrevista semiestruturada.  
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Para Neto (2001), a observação participante é uma técnica de observação e registro 

que se realiza através da inserção do/a pesquisador/a no “mundo social” dos atores sociais 

observados. Essa técnica permite, segundo o autor, o acesso a informações que não podem ser 

obtidos através de perguntas. Nesse sentido, vale ressaltar a importância desse instrumento 

para a pesquisa em questão, em primeiro lugar porque as implicações da “divisão sexual do 

trabalho” na vida das mulheres de terreiro são difíceis de serem acessadas somente através de 

perguntas diretas, por ser tema espinhoso; além disso, a própria lógica do terreiro e de seus 

rituais, envolve um aprendizado que não se ensina através de uma pedagogia direta, mas 

através da observação. Seguindo essa lógica do próprio campo, a observação participante se 

oferece como um instrumento muito apropriado.  

A observação participante pode ser definida também, segundo o autor, a partir da 

maneira como o/a pesquisador/a se insere no campo e do grau de profundidade dessa inserção, 

cada modalidade terá implicações diferentes. Para o autor as inserções em campo variam 

desde uma posição mais distanciada de observador não envolvido, até a posição de inserção 

plena e profunda. Compreendo que estou mais próxima do segundo pólo já que frequento o 

terreiro em que realizo a pesquisa não somente como pesquisadora, mas também como 

praticante da religião e tenho estabelecido relações com as pessoas do terreiro que extrapolam 

esses papeis sociais. No próximo capítulo problematizo a minha inserção e posicionamento 

dentro do campo, com a finalidade de possibilitar uma leitura das implicações do meu lugar 

enquanto pesquisadora.  

Já as técnicas de entrevistas, podem ser descritas, de acordo com o mesmo autor, como 

instrumentos pautados na comunicação verbal, que nesse sentido reforçam a relevância da 

linguagem e dos significados envolvidos no relato. As entrevistas podem ser completamente 

estruturadas, ou seja, se orientarem por um roteiro de pesquisa fechado que precisa ser 

seguido tal qual foi planejado, até entrevistas não estruturadas ou abertas (NETO, 2001). 

Utilizo nesse trabalho duas técnicas de entrevistas combinadas, a entrevista semiestruturada 

(anexo 2), que apresenta um roteiro delimitado, mas cuja aplicação é flexível, podendo a 

pesquisadora fazer ou não todas as perguntas, seguir ou não a ordem que se apresenta, e 

inserir ou não perguntas novas, a depender da sua percepção sobre o andamento da entrevista 

e a aproximação dos objetivos de pesquisa. A outra é a história de vida temática (anexo 1), 

que faz parte do universo de técnicas da história oral. 

Antes de adentrar na descrição do relato oral de vida é necessário destacar que no 

contexto de emergência da História Oral como método e abordagem de pesquisa, se expressa 

uma conotação política da pesquisa social: A necessidade de proporcionar a escuta de atores 
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sociais negligenciados pelas versões oficiais da história, legitimando e reconhecendo assim a 

importância das suas experiências (QUEIROZ, 1988). Compreendo então que a abordagem da 

história oral se aproxima das inclinações políticas e epistemológicas da minha pesquisa.  

Este recurso se ancora, justamente, na possibilidade de acessar conteúdos íntimos 

através de histórias contadas e entender, por sua vez, como os elementos trazidos na entrevista 

se articulam com a dimensão social. É, portanto, um esforço de revelar o ambiente inatingível 

da experiência dos atores sociais e de suas trajetórias de vida (FRASER, apud MINAYO, 

1992).  

Nesse interim, a História de Vida (HV), como instrumento específico da metodologia 

da História Oral, se mostra interessante por se caracterizar como “uma entrevista prolongada, 

na qual o pesquisador constantemente interage com o informante [...] combina observação, 

relatos introspectivos de lembranças e relevâncias e roteiros mais ou menos centrados em 

algum tema” (MINAYO, 1992, p.126). A História de Vida evidencia-se como um instrumento 

potente para a compreensão das experiências que permeiam determinado grupo social. Nesse 

sentido, “visa descobrir o ponto de vista e as motivações dos participantes voluntários ou 

involuntários na História, portanto protagonistas dos fatos sociais, mas geralmente 

descartados na visão oficial dos setores dominantes” (FRASER apud MINAYO, 1992, p.127-

128). 

Ainda sobre a relação entre individual e social que se expressa nas narrativas de 

História de Vida, Queiroz (1988, p.36) afirma que: “A história de vida é portanto técnica que 

capta o que sucede na encruzilhada da vida individual com o social”. No que diz respeito ao 

instrumento específico da História de Vida que foi utilizado nessa pesquisa, a História de Vida 

Temática ou Tópica, Neto (2001, p. 59) sinaliza que se trata de uma modalidade da utilização 

da História de Vida que busca focalizar a narrativa sobre “etapa ou determinado setor da 

experiência em questão”. 

Como sinalizado no roteiro da História de Vida Temática (anexo 1), o manejo dessa 

técnica buscou focar a narrativa da mãe de santo entrevistada na trajetória da mesma na 

religião, além do processo histórico de constituição do terreiro e da comunidade de pessoas 

em torno deste. Entretanto, se tratando de uma entrevista aberta, em profundidade, pautada na 

narrativa, muitos outros temas e histórias surgiram e deram complexidade à abordagem 

metodológica dessa pesquisa. As técnicas de entrevista aplicadas, a entrevista semiestruturada 

e a história de vida temática, foram audiogravadas e transcritas para permitir uma análise mais 

detalhada.  
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CAPÍTULO 2 -  O PROCESSO DE INSERÇÃO E A DESCRIÇÃO DO CAMPO  

 

2.1 “Coloco o pé na frente e vou”: uma narrativa de três encontros 

 

  Esta parte da pesquisa consiste em um esforço de traçar o meu itinerário em terreiros 

de Umbanda de Campina Grande, narrando como ocorreram os três principais encontros na 

religião e como cada um deles contribuiu para que fosse possível entrançar as questões da 

pesquisa e chegar à casa em que me fixei atualmente. Os terreiros, apesar de muito diferentes 

entre si, possuíam características similares, por exemplo, por cultuarem a Jurema e por serem 

liderados por mulheres: Mãe Dé, Mãe Goretti e Mãe Carminha. Compreendo que, se elas 

orgulham-se, e com razão, da função que exercem na comunidade, não há motivos para que 

oculte aqui os seus nomes, considerando principalmente, que sem a participação direta e 

indireta delas, e de algumas pessoas que fazem parte de suas casas, jamais conseguiria tecer a 

escrita desta pesquisa.  

A tessitura do texto propõe-se a construir uma narrativa dos acontecimentos, no 

entanto, escapando em alguns momentos de uma linearidade, pois, por vezes o que acontece é 

que ocasiões ou situações que vivi, por exemplo, há três anos, não possuíam um sentido, e 

pela experiência, passam a ganhar sentido só mais recentemente, pois é com o tempo e a 

escuta afinada que se aprende no terreiro. Sobre a descrição densa, Geertz (1973) afirma que  

 

O que chamamos de nossos dados são realmente nossa própria construção 

das construções de outras pessoas, do que elas e seus compatriotas se 

propõem – está obscurecido, pois a maior parte do que precisamos para 

compreender um acontecimento particular, um ritual, um costume, uma ideia 

ou o que quer que seja está insinuado como informação de fundo antes da 

coisa em si mesma ser examinada diretamente (GEETZ,1973,p.19) 
 

 Assim sendo, lembro, por exemplo, de comentários e acontecimentos que me 

ocorreram nas primeiras visitas, mas, ali eu não compreendia a importância e o significado, a 

própria linguagem e os termos que designavam determinados objetos e práticas eram para 

mim, totalmente desconhecidos. E foi somente com o tempo, e a junção dos ensinamentos que 

observei no campo, que se tornou possível o esboço de uma compreensão.  

Por isso, de acordo com Geertz (1973), a observação ou a experiência de interação em 

campo, é tarefa mais importante para a pesquisadora, do que a própria interpretação, pois por 

vezes incorremos no equívoco de interpretar as interpretações que as pessoas fazem de suas 

práticas. Para o autor, a alternativa a esse equívoco é a descrição detalhada e exaustiva das 
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práticas, pois somente assim torna-se possível acessar o “pano de fundo” necessário para a 

compreensão dos fenômenos. 

 A primeira vez que entrei em um terreiro de Umbanda em Campina Grande, foi em 

maio de 2013, nesse mês é comemorado o dia de Pretos/as Velhos/as, entidades que na 

Umbanda representam os espíritos de escravos que viveram em senzalas, que não querem 

“palha de coco no terreiro, que é pra não se lembrar dos tempos do cativeiro” (toada de preto 

velho). Fui a convite de um amigo da universidade, para festa de Preto Velha na casa de sua 

mãe, Mãe Dé de Oyá, o Templo de Umbanda Rainha da Mata. 

A curiosidade havia me levado, pensava eu. Entretanto, reescrevendo essa história, 

noto que outras forças, me moveram até esse encontro. Naquele momento todo sentimento era 

de estranhamento, tudo no espaço era muito novo para mim. Foi a primeira vez que “vi” um 

espírito em terra. Estar diante de pessoas em possessão foi uma das coisas que me mais me 

provocou estranhamento. Tomei um susto quando uma pessoa que estava ao meu lado recebeu 

uma entidade, lembro-me, também dos olhares, voltados para nós naquele dia, de fora da casa 

só estávamos eu e meus amigos.  

Viveiros de Castro (2004) citando Lévi-Strauss observa que, para os tidos como 

“selvagens”, a humanidade finda nas fronteiras de seu grupo.O etnocentrismo, afirma o autor, 

não seria, pois, um privilégio dos invasores europeus, e sim uma atitude ideológica dos 

coletivos humanos. Nós, nossas roupas, nossos trejeitos ou falta de jeito para aquele espaço. 

Estranhamento era então, questão de ponto de vista. 

Geralmente, em toque de Preto Velho, há um momento em que vamos até a entidade 

para fazer consulta, receber uma bênção ou conselho, sermos rezados com um ramo de folhas, 

como as rezadeiras antigas faziam e fazem. Digo “geralmente”, pois, a maneira como o toque 

ou festa se desenrola, pode variar de casa para casa. Barros (2008) registra que estas entidades 

expressam-se corporalmente como pessoas idosas, movimentam-se com dificuldade. Nas 

minhas observações, que se deram maneira mais precisa em ocasiões posteriores a esse 

primeiro contato, percebi que alguns/as, por exemplo, não andam, engatinham por todo o 

terreiro, outras/os não enxergam e se locomovem encurvados, tateando o espaço, tomam café 

sem doce em quengas de coco levando à boca com dificuldade, por causa das mãos trêmulas. 

Observo também, o quanto é sofrido para a pessoa, “matéria” que recebe esta entidade. 

 O último toque de Preto que participei durou mais de uma hora, e um dos senhores 

presentes, recebeu uma Preta Velha que engatinha por todo o terreiro, com o cachimbo aceso, 

fumaçando nos pés dos presentes. Este senhor resiste muito à chegada da preta, pois tem 

problemas de coluna e é nítido como este um acontecimento é fisicamente sofrido para ele.   
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No entanto, enquanto é sofrido para quem recebe por causa da exigência física, para os 

presentes é um intenso momento de cura, segundo Barros (2008), suas características referem-

se aos africanos e seus descendentes escravizados, a incorporação dessas entidades ao ritual 

de Jurema, advém, de sua aproximação com a Umbanda e por serem “entidades de cura” 

realizam as rezas. 

Então, tal como os demais presentes, fui até a Preta de Mãe Dé, pedir a bênção. Até 

hoje, na religião, sigo essa metodologia: repito o que os mais antigos estão fazendo, para não 

passar vergonha. Pela repetição aprendo e me adéquo. E depois, quando possível, pergunto o 

porquê de fazer aquilo, às vezes a resposta vem em tom jocoso, como se aquele acontecimento 

fosse algo óbvio. Esse é um método mais demorado, entretanto mais acertado e que eu 

consigo praticar. 

Recebi a bênção, e guardo na memória o que a entidade disse: “essa menina é médium 

de nascença”. Ouvi, arregalei os olhos e fiquei quieta. Fui embora, com toda essa chuva de 

informações. O medo permeava minha experiência. Afinal, anterior a minha formação 

acadêmica e ao status de pesquisadora, está a formação cristã/católica/tradicional, que não é 

de todo ruim, principalmente quando se hibridiza, mas que imprimiu muito medo no meu 

processo espiritual. 

Se considerarmos, por exemplo, que no Brasil as expressões religiosas negras, sempre 

foram descritas, como afirma Reis (2016), pelos que ocupam alguma instância de poder 

político, policial, eclesiástico e intelectual, com o objetivo de reprimir as práticas, em nome de 

uma forte campanha civilizatória contra os “bárbaros costumes africanos”. O resultado 

implica em: informações preconceituosas que nos chegam distorcidas e enviesadas, “a religião 

do outro é tomada como superstição, a própria cura dentro da religião é demonizada, pois, não 

emana nem da religião nem da medicina oficial” (REIS, 2016, p. 32). 

Depois desse episódio houve um afastamento, corrijo: um intervalo. E em agosto de 

2014 me reaproximei da religião, junto com o grupo de extensão do qual fazia parte. A ida a 

este terreiro foi motivada pelas circunstâncias espirituais e pelas demandas do grupo. O 

terreiro em questão também era de Umbanda e Jurema, o Ilê Axé Oxum Opará e Tenda de 

Umbanda Boiadeiro Zé Firmino, existe desde 1998, é liderado por Mãe Goretti de Oxum, 

localizado no bairro do Rocha Cavalcante. As motivações que me levaram até lá eram 

acadêmicas, políticas e afetivas. 

 A perspectiva teórica do grupo passava pela ideia de que a aproximação de 

experiências que subvertiam padrões sociais normativos possuía forte potencial analítico para 

o trabalho teórico com questões de gênero, raça, homo afetividade, entre outras. Além disso, 
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havia uma expectativa de que aquelas experiências cotidianas, oferecessem-nos possibilidades 

para (re) pensar nossas práticas políticas e estratégias de militância. Buscávamos, além dos 

estudos e discussões de textos, compreender em lócus, como se forjavam as resistências.  

As impressões sobre a religião ainda eram permeadas pelos medos e superstições, 

sentimento que não se sobressaiu ao encanto de se deparar com o altar de das “moças”. Este 

possui uma grande escultura de uma mulher vermelha com os seios de fora, taças de vidro 

cheias de água, algumas garrafas de bebida (espumante, cachaça, uísque), maços de cigarro, 

espelhos, perfumes, joias e bijuterias tudo sobreposto em prateleiras de vidro. Tudo isso são 

itens que a entidade determina a seu gosto.  

Por isso, embrenhar naquele espaço e se deparar com o divino expresso desta maneira, 

como registrei em diário, “uma a estátua de uma mulher vermelha com os seios de fora”, me 

encantava. Sim, no primeiro momento houve um encanto com os Exus e Pombas-gira. 

E, a princípio, apesar do esforço de agir com naturalidade, naquele espaço ainda novo 

para mim, não consegui disfarçar o sentimento receoso em uma consulta com a Pomba-gira 

desta casa, Salomé, que me abordou e disse: “Você está com medo, vocês (apontou para a 

colega do grupo) vem pra macumba e vem com medo é? (soltou a risada alta, característica da 

entidade)”. Ali, o pouco que sabia, ainda eram simbolismos superficiais, histórias pela 

metade. Porém, a abertura e o esforço pedagógico da Mãe de Santo, para tratar essas dúvidas e 

questões foi imprescindível para que pudéssemos entender melhor a dinâmica da religião e 

compreender como trabalhavam as entidades. 

Este processo de reorganizar os registros e sintetizá-los na escrita deste texto me faz 

compreender, ou melhor, me incita uma autocrítica, que é a de que à princípio a apreensão do 

espaço foi atravessado por aspectos de uma exotização/mistificação, pois ainda que 

quiséssemos ir à contramão do modus-operandi acadêmico, nós fazíamos parte deste contexto, 

então alguns vícios acadêmicos/colonizadores não foram abandonados de começo. Para 

Grosfoguel  

Ninguém está pensando a partir de um espaço etéreo ou desde o olho de 
Deus. Todos pensamos a partir de um lugar especial e corporal particular nas 
relações de poder global no mundo. O “de que lugar” se está pensando vai 
condicionar as experiências que se visibilizam e as que se invisibilizam. Dito 
de outro modo, o visível e o invisível de uma teoria está fortemente 
condicionado pela geopolítica e corpo-política do conhecimento a partir do 
lugar de onde pensamos. (GROSFOGUEL, 2012, p. 240) 

 

Enquanto grupo, tivemos uma ligação muito profícua com o terreiro, realizávamos 

reuniões de orientação no espaço a convite da Mãe de Santo, e também organizamos duas 
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atividades na Universidade Estadual da Paraíba sobre a temática da experiência de resistência 

das comunidades de religiões afro-ameríndias na cidade de Campina Grande, tendo as duas 

uma forte contribuição de Mãe Goretti de Oxum, que sempre demonstrou muito interesse 

nesse tipo de ação social e política, tanto que nos solicitou, enquanto grupo, que 

assessorássemos na constituição de uma Associação de comunidades de terreiro. Este trabalho 

foi muito exitoso, nos reuníamos quinzenalmente para discutir detalhes a respeito da estrutura 

da associação, como funcionaria, com quem contaria, e entre outros aspectos organizacionais. 

Participamos de reuniões com outras associações de povos de terreiro da cidade, sendo uma 

delas, a mais antiga e mais ativa, também liderada por uma mulher. Organizamos a 

assembleia de constituição, atividade em que contamos com integrantes de outros terreiros da 

cidade.  

Hoje constituída a DANDARA – Associação de Comunidades de Tradições Afro-

ameríndias, já vem desenvolvendo uma série de trabalhos sociais voltados para as 

comunidades de terreiro. E foi, principalmente neste processo que surgiu o interesse e a 

possibilidade concreta de realizar uma pesquisa neste campo. A própria questão norteadora da 

pesquisa, mirando no debate de gênero, surgiu com minha inserção neste terreiro, pois a 

dimensão das relações desiguais de gênero era uma realidade vivenciada pela liderança da 

casa, trazendo assim uma forte motivação para que fosse o debate central e inicial da 

pesquisa. 

Com relação às praticas religiosas, houve uma pequena cisão, alguns participantes do 

grupo de extensão optaram por ingressar na religião, outros, não; eu estava dentre as que 

fizeram esta opção, participei diligentemente de atividades ligadas à Jurema Sagrada, em 

obrigações realizadas para o Mestre da casa e em obrigações para Orixá. As obrigações 

ocorrem alguns dias antes da festa da Entidade ou Orixá em questão, é o momento em que os 

mesmos são alimentados com bichos (galinhas, frangos, bodes, pombos, cabras ou garrotes) 

além de outros itens de sua preferência, frutas, bebidas, dentre outros alimentos. 

 Cada casa tem uma maneira específica de realizar a obrigação, que pode ser aberta ao 

público, como também, o que geralmente acontece, um ritual mais reservado, em que somente 

pessoas mais ligadas à casa participam. E é na obrigação, que se encontra o trabalho mais 

pesado dentro de um terreiro. Em seguida, trago alguns registros sobre observações relativas à 

uma obrigação em que participei. 

O ritual mais importante que pude acompanhar diretamente, como pesquisadora, 

nesta casa, foi a feitura de Iaô  das filhas mais ativas, uma de Oxum e outra de Iansã. Iaô é o 

nome dado aos neófitos no candomblé, é realizado por desejo da/o filha/o ou por cobrança do 
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Orixá, como foi o caso. Não que as filhas em questão, não tivessem o desejo realizar esta 

feitura, mas o fato é que este processo tem um custo financeiro relativamente alto, tanto dos 

bichos e itens necessários, como o pagamento da mão-de-obra do Pai ou Mãe de Santo que 

realizará a iniciação, então é comum, nos depararmos com situações como esta, em que a filha 

ou filho adia o seu desejo por conta da falta de recursos.  

 Este terreiro possuía uma pequena quantidade de filhos e filhas, mais ou menos dez 

pessoas e o número daquelas disponíveis para o trabalho cotidiano reduzia-se ainda mais. As 

principais ajudantes da casa haviam sido recolhidas para sua feitura no Santo, e este 

recolhimento dura em média vinte dias. Este é um processo em que a iniciada/o fica isolado 

no quarto de santo, só sai, para ir ao banheiro e realizar os banhos necessários, em dias, locais 

e horários específicos. Até esta breve saída é específica e auxiliada, como presenciei 

A Iaô de Oyá saiu do quarto de santo para ir ao banheiro, com a ajuda 

de sua filha. Ela estava coberta por um tecido branco transparente, de 

cabeça baixa, não olhou para os lados, não podia interagir com 

ninguém presente ali, já estava com a cabeça raspada. Um fio de 

sangue escorria pela sua perna, e um barulhinho fazia o guizo que 

estava amarrado aos seus pés. (Diário de campo 17 de outubro 2015) 

 

A circunstância criou um necessário revezamento de atividades para as/os novas/os 

integrantes da casa. Dispus-me à trabalhar diretamente nas funções que me fossem 

designadas, tanto pelo apreço às filhas recolhidas, como pela necessidade, no sentido de que 

eram pouquíssimas pessoas que estavam dispostas a assumir funções pesadas do dia a dia.  

Na ocasião eu e mais três pessoas do grupo de extensão assumimos um lugar neste 

revezamento de trabalho. Na época, nós tanto cuidamos das atividades domésticas: lavamos as 

roupas das filhas recolhidas, limpamos a cozinha da casa (que era também cozinha do 

terreiro), preparamos comida, lavamos banheiro, colaboramos financeiramente entre outras 

atividades. 

A matança ocorreu dentro do quarto de santo, podendo entrar, somente Pai Cilinho, 

Mãe Goretti e Mãe Durvalina, além das Iaô recolhidas. Aos novatos cabia espiar pela brecha 

da porta, quando por um descuido a deixavam entreaberta, no diário de campo registrei essa 

imagem 

Começaram a cantar para Oxum, não dava para ver, o corte. Mas a 

energia na hora da arriação da cabra era inexplicável. Mãe Durvalina 

cantando em iorubá me leva à memórias que nem tem formas. A porta 

está entreaberta e dá pra ver a Iaô virada em Oxum, esta dançando 

com os braços abertos e as palmas das mãos voltadas para cima, ela 

chora, chora muito, alto e agudo. Havia sangue nos seus ombros, sua 
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cabeça raspada estava cheia de pontinhos brancos. (Diário de Campo, 

17 de outubro de 2015) 

 

Nós exercemos funções mais específicas ligadas à matança, como por exemplo, fazer 

retirada dos axés, trabalho que só pode ser feito pela mulher se ela estiver fora do ciclo 

menstrual. Os axés são partes específicas dos bichos que são cozidas de acordo com o Santo, 

por exemplo, os axés de Exu são cozidos com dendê e pimenta, e vão para os Ebós que ficam 

dentro do quarto do santo durante alguns dias, e em seguida são despachados na rua, por um 

homem, o “cargueiro”, em uma encruzilhada próximo à uma vegetação, em que ele não passe 

em outro momento. Esta função é muito valorizada no terreiro, pois é uma função que agrega 

muita responsabilidade. “Ali ele esta levando os carrego do povo tudinho”, comenta um filho 

da casa.  

         Das tarefas que desempenhamos neste período a de depenar bichos foi a mais constante, 

como disse anteriormente, o número de pessoas aptas para trabalhar no dia a dia era pequeno, 

então o que nos era designado nós realizávamos, por dois motivos principais: por apreço às 

Iaôs recolhidas e também por compreender que aquilo que fazíamos era antes de tudo para os 

Orixás. 

 Enquanto a matança era realizada dentro do quarto de santo, os bichos arriados iam 

sendo levados para a lavanderia, área externa do terreiro, e separados, colocando-se um 

lembrete em cima com o nome do Orixá a que pertenciam. Mais ou menos trinta bichos de 

penas (galinhas, galos, patos e guinés), além de duas cabras e dois bodes nessa obrigação.  

 

Era quase noite, e quase todos os bichos estavam arriados, era muito trabalho 

para pouca gente “Tem que depenar logo, porque se não elas endurecem e 

num tem quem depene” disse o Pai de santo. Estávamos em três novatos. Da 

casa, a Mãe, Wandinho Ogã, dois Pai de santo (convidados para realizar a 

feitura) e uma filha mais jovem da casa, esta disse que não podia pegar nos 

bicho pois estava menstruada, foi pra sala. Um dos pais veio até a gente, eu e 

os meninos já estávamos depenando. Ele então pegou um frango e ensinou à 

um dos meninos como deveria tirar os Axés. Pelo menos umas vinte vezes, 

mesmo assim, quando foi começar nosso amigo perguntou “começa pelos 

pés ou pelas asas”, rimos alto, a mãe estava na cozinha e reclamou “Vocês 

estão limpando as oferendas de Exu, e isso é uma coisa muito séria, é um 

momento de concentração nas coisas que vocês querem, duvido não 

alcançarem”, da vergonha, nunca mais esqueço. (Diário de Campo 

17/10/2015) 

 

Todo o trabalho realizado relacionado com a feitura, era também sagrado, no entanto, 

percebi que algumas tarefas eram de menor valor, na hierarquia estabelecida no terreiro. 
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Como haviam muitos bichos para depenar, e pouca gente disposta para aquele trabalho de 

arrancar penas e vísceras de frangos, foi necessário que a Mãe entrasse em ação: 

 

Sentou-se em sua cadeira e disse: Lucas, me dê aí um tamborete desses [...]. 

Ao receber, completou: ele trouxe o pequeno, pensou que era pra eu escorar 

os pés. Traga o maior e uma bacia. Então, ela colocou a bacia de zinco no 

banco pegou um frango e começou a depenar. Nisso, Pai Cristiano ainda 

estava ensinando ao nosso colega a retirada dos axés, e disse, rindo: é, faz 

muito tempo que eu abri um bicho de pena...  Senti, pelo tom que havia um 

orgulho naquela afirmação. A mãe, da cozinha retrucou: É meu filho, mais 

tempo faz eu, que nem me lembrava como pegava num frango para limpar. 

(Diário de Campo 17/10/2015) 

 

Ainda da minha impressão, registrada no diário de campo  

Foi interessante ver a coisa da hierarquia agindo naquele momento, limpar 

os frangos não era irrelevante, pois isso também era sagrado, mas era algo 

que ali só os mais novos faziam, e que os mais antigos colaboraram com 

trabalho, mas que aquela não era mais função deles e que outras coisas no 

ritual eram mais importantes. De fato, os pais e a mãe e os mais antigos que 

sabem de mais coisas que a gente, não poderiam ficar presos aquela tarefa 

tão demorada, porque o salão precisa delas (Diário de campo, 17/10/2015). 

 

Nesse dia, terminamos de limpar os bichos de pena perto das 23 horas, no meio desse 

trabalho a cozinha é muito utilizada para cozinhar os axés, então muitas panelas e bacias são 

sujas e precisam ser lavadas imediatamente para evitar o acúmulo. Muitos panos de limpeza 

são utilizados e precisam ser recolhidos e lavados, assim como a manutenção da limpeza da 

cozinha, a garantia de que no final do serviço a janta estará pronta, até mesmo a limpeza 

banheiro eram atividades essenciais, em sua maioria desempenhadas por mulheres. Neste dia, 

inclusive, o banheiro estava entupido e foi a Mãe de Santo da casa que foi desentupir, e soltou 

uma anedota na saída: 

Esses homens com nome no diminutivo Juninho, Vandinho (ogã, que havia 

tentado desentupir, sem sucesso). Sei não! num servem para nada, agora 

baixou o Valadão, Ricardão em mim vá lá ver o banheiro desentupido 

(Registro do diário de Campo 17/10/2015). 

 

Penso que há um risco de relegar essa parte do trabalho que existe naquele espaço ao 

lugar de irrelevante e que esse risco é constante. Por vezes, ainda me pego pensando, se é 

mesmo importante colocar estes detalhes que registrei do campo. Até porque nas leituras que 

fiz sobre as religiosidades afro-ameríndias são poucas as que consideram esta extensão do 

trabalho ritual, como essencial para a dinâmica do mesmo. Talvez, caiba sim a reflexão do 

porquê este trabalho doméstico é colocado como menos relevante, inclusive nesses estudos. 
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Pois, se findava o trabalho dentro do quarto de santo e no salão, o mesmo não se dá dentro da 

cozinha e na lavanderia.   

Neste dia, percebi que quando o sufoco está grande, todos e todas contribuem para 

terminar a luta. A contribuição do Ogã foi essencial, ele demonstrou muito comprometimento 

com essas funções, que não estavam só dentro do salão, por exemplo, se propondo, já tarde da 

noite, a enxaguar os panos da obrigação e guardar na geladeira o restante do jantar, que estava 

sobre a mesa. Pode parecer coisa pequena, mas, me soou como uma grande atitude e me 

deixou surpresa. Pois, durante todos os dias, todas essas funções relacionadas à cozinha foram 

desempenhadas em sua maior parte por nós mulheres. 

    Então, à guisa de conclusão da narrativa da experiência neste terreiro, o meu duplo 

pertencimento me confundiu por vezes. Pois, foi tarefa difícil a de registrar detalhadamente o 

que me ocorria. O meu entendimento era de que minha posição de acadêmica, pesquisadora 

não me blindava de desempenhar nenhuma atividade, eu então deveria agir e trabalhar como 

qualquer outra pessoa que intencionasse iniciar – se como filho em uma casa de santo. Este, 

era também território de conflito, houveram muitas dificuldades geradas pela escolha do 

método de trabalho que pretendíamos desenvolver junto ao grupo, que ao mesmo tempo eram 

amigos e amigas, filhas e mãe de santo, liderança de organização e alunos da universidade.    

Os “detalhes” aqui expostos não são percebidos quando se vai a um terreiro em dias de 

festa ou toque. Eu, por exemplo, não percebi isso quando registrei a experiência relatada na 

primeira parte que compõe a introdução, mas opto por mantê-la justamente, pelo motivo de 

intencionar ser fiel ao meu percurso e também pelo interesse de trazer a quem lê a sensação de 

que isso não aparece logo de começo, e de fato, no começo não aparece, quando aparece já 

estamos dentro, ou aqui, a esta altura do texto. 

Por fim, a aproximação deste espaço foi absolutamente profícua, foi lá que se deu 

meu interesse de desenvolver a pesquisa em terreiros, e onde tive acesso aos primeiros relatos 

que me provocaram a mirar nas problemáticas relacionadas às engrenagens de gênero. Por 

haver, naquele espaço muitas tensões relacionadas à conjugalidade, tensões estas, que tem 

uma ligação muito particular com a seguinte afirmação de Santos (2012) que: 

Há uma tensão de poder, fruto de uma dupla relação que se instaura, na 

medida em que as relações de gênero na sociedade ocidental são assimétricas. 

Então, a mulher no candomblé vivencia uma dupla pertença identitária: como 

mulher casada possui funções culturalmente definidas. Mas também possui 

uma identidade orientada pelo sistema mítico das nações africanas que 

percebem o papel feminino a partir de outros parâmetros. O casamento lhes 

prescreve a submissão ao marido; mas em outro extremo as filhas de santo 

possuem a orientação de seu Orixá que não se sujeita a autoridade masculina, 

nem ao estabelecimento de performances sociais. (ibid., p.10)  
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O Terreiro Santa Bárbara e Mestre Zé dos Anjos, fica situado no Bairro da Ramadinha 

II. De acordo com dados do IBGE (2010) mais de 8 mil habitantes vivem neste bairro, e a 

maioria possui uma renda de apenas um salário mínimo. O acesso ao bairro não é simples, o 

ônibus que chega não é integrado e é preciso ir ao centro para de lá pegar o ônibus que passa 

mais próximo da rua em que fica localizado o terreiro. A infraestrutura do bairro ainda é 

muito precária, apenas 4 ruas são calçadas, dentre as 27 dados do IBGE (2010), e é entre estas 

que fica situado o terreiro. O bairro se origina de ocupações de moradores sem teto, e foi 

como se deu a construção do terreiro ali, o que veremos mais detalhadamente na sessão 

seguinte. 

 Para tornar mais viável o trabalho de campo, me locomovi basicamente de moto-táxi, 

e tive que me deparar por vezes com a recusa dos mesmos de me deixarem ou buscarem, após 

os toques, alegando que “era muito longe e perigoso”. No entanto, nesses quase três anos em 

que frequento a casa, nunca me ocorreu nada que comprovasse tal afirmação, “ninguém aqui 

mexe com o povo do Xangô de Carminha”, escuto frequentemente dos filhos antigos da casa.  

Após toques, que terminam já tarde da noite, quando solicitamos moto, através do 

telefone de uma central, fazendo referência ao bairro e o nome da rua, a recusa é maior, dizem 

que não tem moto-táxi disponível para aquela localidade. No entanto, quando solicitamos 

dizendo: “Uma moto aqui para o Xangô de Carminha da Ramadinha”, a central de prontidão 

envia a moto. O que nos dá pistas que, embora o bairro sofra com uma representação social 

estigmatizada, contraditoriamente, afirmar o nome do terreiro parece permitir acesso a uma 

representação social mais legitimada.  

Ao que parece, essa legitimação é proveniente também da circulação econômica que é 

estimulada pelo terreiro. Em frente da casa, há uma quitanda de uma senhora que vende velas, 

às vezes mel também. Descendo a rua, na casa de um senhor, localiza-se outra quitanda. Nos 

fundos de sua casa ele cria frangos e galinhas com a finalidade principal de fornecer os bichos 

para sacrifícios realizados no terreiro. Outros itens muito usados no terreiro são quase sempre, 

comprados nas quitandas ou armarinhos próximos à casa, por exemplo, pólvora, mel, velas, 

bebidas em geral, cigarro, fumo, dentre outros. Assim sendo, em detrimento do estigma que 

historicamente foi construído sobre as religiões de matriz Afro-ameríndias, do ponto de vista 

das relações estabelecidas no bairro, a promoção da circulação econômica produz legitimação 

e reconhecimento para o espaço.  
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2.2 “Terra da macumba é em Carminha da Ramadinha”: apresentando o Terreiro 

Santa Bárbara  

 

Chegar nesse terreiro, foi como voltar a um lugar guardado na memória. Literalmente. 

Pois, há dias que antecederam a visita, sonhei com o lugar, lembro-me dos detalhes do sonho, 

chegava em uma casa de teto baixo, lá estava em sentadas ao chão, em círculo algumas 

senhoras vestidas de branco. O chão era de terra batida, paredes pintadas de um verde claro. À 

esquerda duas entradas, de uma delas uma mulher saía, dizia que era cigana e me chamava 

para dançar. Eu abanava a cabeça em recusa, dizendo que não sabia. Segurando a minha mão 

ela disse: “eu vou te ensinar”. A semelhança do espaço com os elementos do sonho são 

muitas, por isso parece uma invenção. Por sorte tenho o hábito de compartilhar os sonhos, 

assim cultivo testemunhas.     

A entrada da casa é simples, não há nenhuma identificação com o nome do terreiro, 

aos bons observadores cabe reparar que no muro acima do portão de entrada ficam três copos 

de vidro com água e duas tigelas de barro. Sobre esses itens, pendurados na telha, dois 

“espanadores”, símbolo de Iansã, feitos com pelos de cavalo. Acredita-se que é com este 

objeto que ela espanta a negatividade.   

 

                                    FIGURA 1 – A ENTRADA. (ACERVO PESSOAL, 2016) 

 

Passando pelo portão, do lado esquerdo estende-se um jardim comprido com muitas 

plantas e um pé de acerola, que fica de frente a área da casa de Mãe Carminha, localizada 

vizinha ao terreiro. Mas dificilmente ou quase nunca, o acesso à casa se dá por lá, a entrada é 
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sempre por dentro do salão. Ainda fora do salão, do lado direito do portão de entrada/saída 

pra rua, um pequeno cômodo, com uma portinha baixa, que quase nunca é aberta. Só a vi 

aberta uma única vez, quando Mãe Carminha fez um trabalho com pimenta, galinha, limão e 

dendê. Este é o quarto do reboliço em terra, Exú. Aquele “que me abre este terreiro, e os 

caminhos da rua” (toada de Seu Tranca rua). Segundo Barros (2008): 

A disposição do quarto de Exú na entrada dos terreiros é similar para todas 

as tradições. Independentemente de cultuarem a Jurema, os terreiros afro-

ameríndios campinenses, entre eles os de Candomblé de cultuação exclusiva 

dos orixás, possuem a mesma disposição em relação à Exú. Mais uma vez 

torna-se evidente a ultrapassagem de fronteiras e os hibridismos decorrentes 

do fluxo entre essas diversas tradições. Nesse caso, a assimilação dessa 

entidade/divindade pela Jurema local, pode ter sido proveniente de sua 

aproximação com a Umbanda sulista, ou mesmo anteriormente pela 

proximidade com o Xangô de Recife. (BARROS, 2008, p. 144).  

 

Ao entrar no terreiro, um dos primeiros aspectos que me marcou foi o chão de terra 

batida, este é diariamente agoado, o que dá um aspecto úmido de terra fértil e um aroma muito 

particular do cheiro da terra molhada misturado com o da fumaça do cachimbo da Jurema. 

Conversando com Silvani, um de seus filhos, tive acesso à um relato que demostra 

inicialmente o motivo e o significado de manter o terreiro com aquela característica. 

 

Ela deixa assim por causa do mestre, Seu Zé. Seu Zé não quer que 

encimente. Uma vez ele veio e perguntou: Você planta milho e feijão no 

cimento? Agora coloque um caroço de milho aqui pra ver se não nasce. [...] 

A pessoa pisa na terra e sente logo a força. Até pra matar um bicho aqui dá 

trabalho, se você vai matar um boi no chão de cerâmica ele num instante 

escorrega e cai. Aqui não, ele finca os pés na terra [balançou a cabeça e 

continuou cachimbando]. (Diário de Campo, 05/10/ 2016).  

 

“Seu Zé” ou José dos Anjos é Mestre da Jurema da casa. Na Jurema, as entidades são 

representadas por espíritos de pessoas que já viveram em outras épocas. Em entrevista 

concedida à Barros (2008), Mãe Carminha explica quem foi Seu Zé:  

Seu Zé dos Anjos, ele era um homem que trabalhava cortando cana, 

queimando cana, morava em serra, em pé de uma serra, não tinha mulher 

fixa, foi o que ele me contou. Fumava charuto, fumava cachimbo, andava 

com uma mochila de lado já com a bebida, não era homem de praça, de rua, 

que ele disse que nasceu e criou-se e não sabe o que é uma rua, porque nunca 

tinha ido, só em sítio lá no canavial e dentro de sítio, isso foi o que ele me 

contou, né? Ele conta que foi passado lá mesmo no sítio, não foi assassinado 

não, ele adoeceu e lá mesmo se foi, na Usina Santana, em Sucupira-PE, na 

Usina Santana, lá mesmo ele nasceu e lá mesmo ele se foi, naquela região de 

Sucupira – PE (ibid. p. 140) 
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Na entrevista que realizei, quando perguntei a Mãe Carminha sobre as dificuldades 

que encontrou no percurso como Mãe de Santo, ela detalhou como se deu a constituição do 

terreiro e os motivos de manter aquelas características em sua casa. Relatou que há muitos 

anos houve uma ocupação de um prédio localizado no bairro das Malvinas, e que fez parte 

dessa ocupação.  

Seu Zé não gostou. Teve a invasão, aí todo mundo invadiu, aí eu invadi 

também né? Claro. Peguei minha Jurema, botei lá no primeiro andar, o 

primeiro andar todinho era meu. O Orixá num quarto, a Jurema no outro e o 

outro era meu. Eu toda vida vivi só. Aí seu José veio e disse que eu descesse 

com o que era dele, porque ele não queria ficar lá em cima. Ele nunca gostou 

de apartamento.  Aí eu fui e soltei uma graça, eu disse: “ah, neguinho ainda 

se banha de tá morando em apartamento”. Passou-se. No dia que fez um ano, 

ele voltou de novo. Aí disse: “diga a minha matéria que desça com o que é 

meu porque eu num sou galo pra viver de poleiro”. Eu digo: “mas pronto ele 

está achando ruim é? Chegar na janela e ver o mundo todinho!”, aí ele 

sumiu. Mas ele é ruim. Com mais um ano ele veio, aí chegou um pessoal de 

fora, eu fui fazer um trabalho pra eles, atender. Aí ele veio, aí disse: “olhe, 

diga a minha matéria que ou ela desce com o que é meu ou eu desço com o 

que é dela!”. Aí eu fui, e quando eu fiquei boa né, aí eu disse: “Oxente, se 

for pra descer as escadas eu desço todo dia!”. Pronto Só foi o que deu pra 

mim. Desci de produção de uma vez! Acabei apartamento, não tinha 

dinheiro pra pagar casa. Fui morar num pedaço horrível, lá na Vila Cabral do 

Santa Rosa. Simplesmente fui morar, numa baixaria. E trabalhando no 

hospital, e trabalhando isso que o dinheiro não dava pra mim comer. Eu 

trabalhava na Casa de Saúde e no Pedro 1°. Depois saí da Casa de Saúde e 

fiquei só no Pedro 1° e no posto médico da prefeitura. E o dinheiro num 

dava para mim. Nesse período até fome eu passei (Entrevista concedida em 

20/05/2017). 

 

Após esta ocupação no bairro das Malvinas, ela foi procurar terreno no bairro do 

Pedregal, chegando lá encontrou um onde ficou durante quinze dias, depois disso, o dono do 

terreno apareceu e mandou que ela fosse embora. 

[...] teve a invasão do Pedregal, eu fui pro Pedregal, foi no que consegui um 

terreno, cheguei lá passei quinze dias de lazer. Veio o dono do terreno e me 

botou pra fora. Aí aluguei uma casa, nessa casa eu botei uma quitandazinha, 

me levantei um pouco. Aí veio outra pessoa de Sousa pra eu atender, gente 

que eu nem sabia de onde era. Atendi, aí ele disse: “diga a minha matéria 

que pra ela poder ter o que é dela ela vai ter que se desfazer do que ela tem, 

do que trouxe lá do prédio”, era a única geladeira que eu tinha. Que pra sair 

do prédio, quando deu a louca, vendi o prédio, dei os troço tudinho. Dei tudo 

meu, que era muito bonita minha casa, fazia gosto. Pra pegar sofá escorado 

de tijolo cama faltando um pedaço, roupa toda numa caixa, fogão de uma 

boca, e que me deram, porque eu num tinha mais nada. Aí ele [Seu Zé] 

disse: “diga a minha matéria que vai aparecer outro canto, muito pobre, mas 

ela vai pra lá. Mas, desfaça disso que tem aí”, que era a dita geladeira. Aí 

pronto, vim procurar um terreno aqui onde estou hoje, procurei dois dias, no 
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segundo dia de tardezinha encontrei uma troca, num terreno até num troço 

que eu tivesse, aí eu fui e joguei a geladeira. Fiquei no terreno que é onde 

Terezinha mora hoje e eu morando na casa de uma amiga minha na outra 

rua, que eu num tinha onde morar, no terreno era eu deitada olhando pro céu 

porque não tinha telhado, olhando para as estrelas e com medo que chovesse. 

Aí do dia pra noite ele veio e disse: “diga a minha matéria, que eu vou dar 

um jeito, agora que eu quero o que é meu, mas não quero do jeito que ela 

morava, nem quero com esses coisa que é um em cima do outro”, que era o 

tijolo. Realmente, comecei era casa de taipa, fiz tudo isso aí de taipa, depois 

de sete anos que ele permitiu que eu botasse tijolo. (Entrevista gravada em 

20/05/2017) 

 

Ela costuma se referir, à característica do piso como uma “penitência” por ter colocado 

a sua Jurema e seu Mestre em um primeiro andar durante a ocupação do prédio das Malvinas.  

Tanto que na primeira vez que fui até lá com os outros integrantes do grupo de extensão, 

relatamos para a ela o quanto ficamos emocionados com aquela característica da sua casa. Ela 

então falou: “Muito obrigada! Já fui muito humilhada por filhos de santo por manter minha 

casa assim. Em tempo de chuva o povo acha ruim, por que suja as roupas brancas na hora de 

bater cabeça”. Ainda sobre a construção do terreiro, ela relata.  

Construí primeiro o terreiro, aí fiquei morando na cozinha do terreiro, aqui 

era tudo taipa. Aí depois de sete anos, foi que ele permitiu eu fazer de tijolo. 

Mas não a Jurema dele, a Jurema dele é taipa. E que eu não botasse piso, 

como você vê não tem piso, e nem botasse isso aqui em nada, [aponta pra 

cerâmica]. Ganhei os pré-moldado, ganhei a lage todinha, ele não permitiu 

que eu botasse, e nem permite que eu bote piso. Fazer o quê? (Entrevista 

gravada em 20/05/2017) 

 

               
   Figura 2 – Piso do terreiro (acervo pessoal)      Figura 3 – Piso e os Ilús (foto: Mila Pizzi) 
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O teto do terreiro é de palha de coco catolé, pequenas cabacinhas envernizadas estão 

penduradas, distribuídas em todo ele, entre as cabaças duas urupembas também penduradas 

com ramos de flores vermelhas caindo de dentro delas. Na entrevista Mãe Carminha faz uma 

descrição detalhada sobre esses elementos: 

As palha de coco foi como ele disse, diga a ela que eu quero que bote aqui 

palha, mas não quero desse coco que vocês toma a agua não, quero do outro 

coquinho pequeno que é do coco catolé, e essas palhas é de coco catolé. E eu 

botasse o que eu quisesse botar de enfeito, aí eu fui procurar o que era que eu 

ia botar em cima, como cabaço é símbolo de iansã, pertence a iansã, eu digo 

então pronto, as palha é dele e os cabaço é de iansã. As peneiras, foi da 

minha cabeça. (Entrevista gravada em 20/05/2017) 

 

 

Sobre o processo de trabalho que envolve esse aspecto do terreiro ela relata:  

 
As palha eu troco de três em três anos. Eu pinto elas com um ano, aí eu 

renovo, aí com três anos eu tiro. Eu mesma junto o pessoal, vou buscar as 

palha, numa distância enorme daqui pra lá, porque aqui não tem. Eu vou 

buscar lá no Cardoso. Vou com as meninas, levo os homens, os homens vão 

pra tirar, pago né? Porque ninguém vai trabalhar de graça. Que chega em 

casa, as meninas tudinho vêm. Quebra as palha, aí eu compro o arame e 

Pelado [seu filho] bota tudinho. (Entrevista gravada em 20/05/2017) 

 

É possível entender, a partir desse trecho da entrevista, que parte do trabalho de retirada das 

palhas, feito por homens, é remunerado. Já o trabalho de quebrar as palhas é coletivo e gratuito, 

realizado pelas filhas da casa. 

 

             

       Figura 4 – Teto de palha e cabaças (foto: Mila Pizzi)   Figura 5 – Enfeite de arupemba(foto: Mila Pizzi) 

A estrutura do salão é disposta da seguinte maneira. Do lodo esquerdo do terreiro, dois 

cômodos chamados de quartos: um para o altar da Jurema e o outro para o da Pomba-Gira.  
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O cômodo da Jurema, como dito anteriormente, é feito de acordo com a vontade do 

Mestre. Portanto, apesar dela já ter reformado a casa, colocado tijolos e cerâmica em algumas 

partes, esse espaço é mantido com as paredes de taipa pintado com tinta branca. O altar é 

divido em sete prateleiras, cada uma com várias tigelas de barro com tronqueiras das 

entidades (Mestres, Caboclos, Boiadeiros) de seus afilhados/as na Jurema, além de bebidas e 

cachimbos. Ao centro, no chão, fincada na terra a tronqueira ou assentamento que representa 

Seu Zé dos Anjos. Sobre ela um alguidar ou “tigela” de barro, com o seu cachimbo, um rolo 

de fumo, algumas pedras, uma vela, mas principalmente o alimento oferecido ao mestre. Em 

frente à tronqueira uma cadeirinha e uma almofada, este é o lugar de Mãe Carminha. 

 

Figura 6 – Mãe Carminha no quarto da Jurema (foto: Mila Pizzi) 

 

Todos os dias Mãe Carminha senta-se ao centro, e cachimba para o mestre. “Ali, ela 

está ajudando muita gente”, me diz um filho. Os espíritos da jurema trabalham através e são 

aquela fumaça. Quando perguntada na entrevista sobre quais eram as suas funções diárias no 

terreiro, ela responde:  

Minha jurema, aí eu tenho que todo dia firmar, acender a vela, dar umas 

barrufadas de cana, e rodar meu cachimbo no ar. Passar pra minha internet. 

A firmação, todo santo dia... Toda santa hora que eu tiver desocupada... 

Assim que eu me levanto é meu primeiro bom dia, lavei meu rosto escovei 

meus dente, não quero nem o primeiro gole de café, venho logo pra cá. 

Depois que eu fizer meus pedidos, minhas firmações aí eu vou tomar café. 

Minha casa é aí mulher, tem dia que eu passo o dia todinho aí... Eu durmo aí 

no salão. (Entrevista 20/05/2017)  
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Por vezes, aquele espaço funciona como um lugar aconchegante e de interação, onde 

as pessoas de casa se sentam para conversar. Ali, encontram-se vários banquinhos baixos em 

frente ao altar, uma bacia cheia de fumo e muitos cachimbos. “Está menstruada?”, “Não”. 

“Então vamos sentar lá na jurema” me chama uma das meninas. Nas minhas observações, 

percebo que este é o cômodo mais frequentado no terreiro, Mãe Carminha recebe as pessoas 

lá, a própria se refere aquele espaço como sua “internet”, e por um movimento cotidiano e 

espontâneo não somente ela, mas os filhos/as utilizam o espaço como um espaço de interação. 

 Por mais que o fluxo neste seja controlado por algumas regras implícitas, como a 

menstruação. Há, além disso, a discordância por parte de alguns/as filhos/as do uso do espaço 

desta maneira, a exemplo disso está o registro da seguinte fala de uma filha da casa: “O povo 

faz a Jurema de praça, entra lá e senta de short curto!”, comenta isso reservadamente, comigo 

e mais duas filhas da casa, enquanto observa uma visitante conversando com Mãe Carminha 

no quarto da Jurema, com a roupa por ela observada. Durante todo esse período em que 

frequento a casa, observo como aquele é de fato um espaço de interação, um espaço público, 

em que o fluxo de pessoas é contínuo. E só me deparei, durante as minhas observações, com 

essas duas restrições que fazem referência ao corpo feminino, ou por estar menstruada e não 

poder entrar ou por estar vestida com um determinado traje curto, e isso representar, para 

algumas pessoas, uma falta de respeito. 

                                             

        Figura 7 – Soltando fumaça no mundo (foto: Mila Pizzi) 
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Enquanto o quarto da Jurema tem uma porta larga e possui um tipo de porteira 

gradeada feita de madeira, sempre aberta e no máximo isolada por uma cortina em dias de 

festa ou obrigação de orixá, o quarto da moça (Pomba-Gira), é diferente, tanto em termos de 

estrutura, por este, ser mais luxuoso, feito em alvenaria e revestido em cerâmicas vermelhas e 

pretas, como pelo sentido do uso. A sua porta, por exemplo, é de madeira com fechadura e 

permanece quase sempre fechada.  

Este não é um espaço pouco utilizado, pelo contrário. O seu uso é contínuo, pois, Mãe 

Carminha faz muitos atendimentos a consulentes quase todos os dias, e quando a pessoa 

demanda que a consulta seja feita reservadamente é no quarto da moça que a consulta é feita. 

Inclusive a entrevista concedida a mim, foi feita lá, sob o argumento, por parte de Mãe 

Carminha, que ali, ficaríamos mais reservadas. A oposição dos sentidos do uso destes espaços 

é nítida, enquanto o quarto da Jurema é um lugar aberto de fluxo de pessoas e conversas, o 

quarto da Pomba-Gira é restrito, e construído como um lugar reservado para tratar de assuntos 

íntimos.   

Esta relação de oposição do significado do uso dos espaços pode remeter, guardadas as 

discrepâncias de contexto, à descrição que Bourdieu (1999, p.17) faz da Casa Kabyle:  

A parte baixa e obscura se opõe também a parte alta, como o masculino ao 

feminino: além do que, a divisão do trabalho entre sexos (fundamentada 

sobre o mesmo princípio que a organização do espaço), confia à mulher o 

encargo da maioria dos objetos que pertence à parte escura da casa, o 

transporte da água, da lenha e do estrume, por exemplo, a oposição entre a 

parte alta e parte baixa reproduz, no âmbito do espaço da casa, aquela 

estabelecida entre dentro e fora, entre o espaço feminino, a casa e seu jardim, 

lugar do haram por excelência, isto é, o sagrado e o proibido, espaço 

fechado e secreto, protegido, ao abrigo das intrusões e dos olhares, e o 

espaço masculino thajma’th, o lugar da assembleia, a mesquita, o café, os 

campos ou o mercado; de um lado o segredo da intimidade, do outro o 

espaço aberto dos relacionamentos sociais; de um lado a vida dos sentidos e 

dos sentimentos, do outro, a vida dos relacionamentos de homem para 

homem, do diálogo e das trocas. A parte baixa da casa é o lugar do segredo 

mais íntimo, no seio do mundo da intimidade, isto é, de tudo que diz respeito 

à sexualidade e à procriação.  

 

Ao que parece, a oposição mencionada se estende à que está impressa na maneira 

como as entidades trabalham. A pomba-gira é uma entidade ligada à conjugalidade, à 

sexualidade, à traição, ao amor. Consequentemente o uso de seu cômodo revela como isso é 

tratado, ou seja, de maneira íntima, privada e reservada. Já as entidades da Jurema trabalham 

com aspectos ligados à cura, conquistas profissionais e ao progresso econômico. Essa 

oposição, de alguma maneira parece se entrelaçar com o discurso socialmente construído 
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sobre qual deve ser o lugar da mulher, que aponta o espaço feminino como ligado à 

intimidade e à dimensão afetiva e o espaço masculino como ligado ao público e ao trabalho. 

 E de fato o uso destes espaços nesse terreiro, reforça essa oposição. No entanto, 

enfatizo, que esta oposição está longe de ser fixa ou de possuir uma linearidade, a sua 

compreensão não se finda nisso. Esse é só um recorte de uma relação muito mais complexa e 

híbrida. Outras oposições, contraditórias, se justapõem a essa. Principalmente pelo fato de que 

a Pomba-Gira, dona do quarto de uso reservado e íntimo, é uma entidade de rua, que trabalha 

nas encruzilhadas, subvertendo a fronteira simbólica que restringe o feminino à esfera 

privada.  

As Pomba-gira são também compreendidas como Exu – fêmea, nesse sentido, Barros 

(2008) observa que essas entidades foram incorporadas à Umbanda e concomitantemente à 

Jurema. Uma de suas fortes características é a comunicação, elas são as entidades que mais se 

comunicam com os presentes nos terreiros. Estas entidades trabalham desta maneira, 

aconselhando pessoas sobre assuntos como a vida sexual e amorosa.  E de acordo com Barros 

(2008) esta entidade transpassa os códigos de conduta, contestando valores e comportamentos 

impressos em nós pela moralidade cristã ocidental. A autora chama a atenção para a expressão 

dessas entidades:  

A sua imagem é representada por uma figura feminina, de seios nus e 

de trajes menores ou então de saia erguida, numa postura 

simbolicamente erótica, geralmente cor vermelha. No seu altar, 

garrafas de bebida, maços de cigarro, flores e perfumes (BARROS, 

2008, p. 148).  
 

 A subversão dessas entidades está também impressa e se expressa através de suas 

toadas, a exemplo disto estão algumas:  

 

“Arreda homem que aí vem mulher! arreda homem que aí vem 

mulher! Pomba Gira feiticeira, rainha do Candomblé (ou cabaré), se 

você nunca viu ela, venha ver ela quem é”  

 

“Quando eu chegar, eu quero todos os machos rindo, uma rosa, no 

cabelo se abrindo, minha saia de babados avoando, pra matar os 

invejosos que de mim andam falando” 

 

“Rapariga é aquela que carrega uma estrela, de dia tá no gongar e de 

noite na gafieira” 

 

“Deu meia noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando sua 

gargalhada, Maria Padilha apareceu. É laroiê é laroiê, é mojubá é 

mojubá, ela é odára, quem tem fé nessa Legbará é só pedir que ela 

dá”. 
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Essas entidades representam uma subversão das expectativas sociais em torno do 

feminino, em especial, do controle do corpo e da sexualidade da mulher. Ao tempo em que 

tratam de assuntos construídos como do âmbito privado e particular, e no terreiro observado, 

tem seu espaço com o uso construído que, em certa medida, reforça esse discurso, a entidade 

carrega em si outros aspectos, como por exemplo de tratar desses assuntos supostamente da 

esfera íntima, através de sua forte característica da comunicação.  

As suas possuem a marca de serem comprovadamente as mais frequentadas e 

vibrantes, diferentemente de outros toques, em festa de Pomba gira as pessoas presentes tem 

quase todas as suas toadas na ponta da língua. As suas toadas possuem sempre um conteúdo 

contestador, de revanche, vingança “volta por cima”. Em festas geralmente elas 

cumprimentam todos os presentes, e se comunicam bastante, tanto com conversas e recados 

íntimos, como a partir de recados proferidos abertamente para todos.  

As moças exigem a seu gosto cada detalhe relacionado ao seu assentamento ou à sua 

festa: sua bebida, seu cigarro, a taça, a cor da taça, perfume, roupa, o tecido, até mesmo a 

maneira da sua “matéria” prender o cabelo é designado por elas. Observei como estas 

exigências são recorrentemente motivo de tensão. Esta entidade, apesar de carregar os signos 

que são socialmente estigmatizados na sociedade não se subordina, e muito menos são 

subordinadas por aqueles e aquelas que às cultuam. Se observarmos, por exemplo, que a 

história do terreiro, quando narrada por Mãe Carminha, é toda marcada pelas exigências e 

cobranças do Mestre da Jurema da Casa, no entanto, na negociação com Madalena, a Pomba-

Gira da casa, algumas de suas exigências foram concretizadas, basta observar a discrepância 

entre o quarto da Jurema e o da “bonita”. 

 

Figura 8- Quarto da Pomba-gira Madalena. (Foto: Mila Pizzi) 
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Figura 9 – Assentamento de Madalena. (Foto: Mila Pizzi) 

 

Barros (2008) observa como este contraste informa a importância que esta entidade 

assume neste e em demais terreiros,  

O quarto de Madalena, cultuada como mestra e pomba-gira no 

Terreiro Santa Bárbara, no qual sobressai a decoração esmerada do 

espaço, construído em alvenaria com acabamento em cerâmica e 

exuberante decoração, contrastando com o restante do terreiro que 

possui um cenário rustico, com piso de terra batida e cobertura de 

palha remetendo a um cenário rural, e que assim tem sido mantido por 

exigência de Seu Zé dos Anjos. (BARROS, 2008, P 147) 

 

A primeira vez que me deparei, em uma festa de Pomba-gira, com Madalena em terra, 

foi justamente questionando e conflitando com o fato dela manter o piso sem cimento. “Ela só 

quer saber do “santo” dela (neste caso, se referia a seu Zé), e deixa o isso desse jeito (aponta 

para o chão). Este podre!”. Ali, já ficava nítido o quanto aquele era território de disputa. 

Além das suas características subversivas, outro aspecto inerentes a esta entidade está 

relacionado ao hibridismo que a figura possui. Esta a entidade é considerada Exu-fêmea, Exu, 

no panteão da religiosidade africana é uma figura masculina, e é representado pelo falo, é 

orixá da comunicação, o próprio transito dentro de seu quarto possui fortes restrições às 

mulheres, de maneira geral, não é partido à mulheres cortarem para Exu. Realidade, que é 

subvertida terreiro de Mãe Carminha, pois lá, ela exerce esta pratica, questão que será melhor 

abordada no quarto capítulo, no entanto, a Pomba-gira, transita entre as fronteiras do que 

estabelecido como masculino e feminino inclusive dentro da religião.  
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É preciso enfatizar que justamente por possuir caraterística tão fortemente hibrida, que 

as religiosidades afro-ameríndias possuem suporte para receber e trabalhar com a figura da 

Pomba-gira. Com relação a assimilação do hibridismo, Grosfoguel afirma que  

 
 [...] quando olhamos a partir da perspectiva subalterna, da diferença/relação 

de poder colonial, o híbrido e mestiço representam estratégias políticas, 

culturais e sociais dos sujeitos subalternos que desde posições de poder 

subordinadas, quer dizer, a partir de uma verticalidade nas relações 

interculturais, inserem epistemologias, cosmologias e estratégias políticas 

alternativas ao euro centrismo como resistência às relações de poder 

existentes (GROSFOGUEL, 2012, P.352).  

 

Algumas continuidades dos pressupostos das normativas sociais são identificadas no 

terreiro, principalmente no que diz respeito ao âmbito da distribuição de tarefas domésticas, o 

que será discutido mais adiante, nos capítulos dedicados à esta abordagem. No entanto, dois 

fortes aspectos de contraposição as normas de gênero estabelecidas não sociedade são 

identificados quando se trata do culto, um deles diz respeito ao lugar do divino, que é também 

é pertencente à mulher. O lugar da divindade do sexo feminino detém o poder, fator que nas 

religiões ocidentais é combatido ou deslocado.  

Outra observação que vale ser considerada, passa pela afirmação de Barros (2008) a 

respeito do sentido das  festas de Pomba-gira, a autora afirma que a performance da entidade 

em si produz um sentimento de “cartase”, o que ganha sentido complementando com a 

afirmação de Menezes (ano) de que nas praticas rituais existem diversas válvulas de escape,  

no caso do culto de da performance das Pombas-gira, este escape está relacionado às 

complexas  relações gênero estabelecidas no relacionamento homem mulher em contexto 

doméstico.  

Esta entidade incorpora tanto em mulheres, como em pessoas do sexo masculino. 

Mas, na minha observação é muito marcante quando algumas mulheres, que por terem 

tornando-se próximas à mim, permitiram que percebesse o quanto estão enredadas em uma 

relação conjugal de submissão muito forte com relação aos seus maridos, é comum ouvir 

relatos em conversas íntimas, que me permitem fazer esta constatação. Por ser tido como uma 

pessoa de casa e ao mesmo tempo “de fora”, elas se sentem a vontade para conversar comigo 

a respeito de suas relações em suas complexidades. Estas mesmas mulheres, quando recebem 

suas Pomba-gira transformam-se, ou colocam para fora, toda a força e expressividade que 

possui a entidade. É comum ver estas entidades abordando os maridos de sua matéria para 

dar-lhes conselhos ou ate mesmo fazer ameaças. Tornando-se nítido, para fim desta 
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problematização, a afirmação supracitada de que esta entidade dentre outros vários aspectos, 

carrega em si, uma forte característica de escape para àquelas mulheres.  

Prosseguindo com a descrição espacial do terreiro, em frente à porta de entrada uma 

parte um pouco mais alta é onde localizam-se os ilus. Este lugar é reservado aos homens, 

estes são os Ogãs, figura indispensável em alguns toques, especificamente em festas de Orixá 

e das demais entidades da Jurema, são eles quem tocam e cantam as toadas. Estes podem ser 

convidados de outras casas, quando isso ocorre a sua função é paga pela dona da casa. Mas, 

no caso do terreiro em questão os dois filhos adotivos e de Santo de Mãe Carminha exercem a 

função. Função esta que se compreende que só pode ser desempenhada por homens, no 

entanto, que em um terreiro da cidade, justamente o primeiro terreiro que visitei o terreiro de 

Mãe Dé, esta função é exercida com maestria por uma mulher.   

 

 

Figura 10 – Os Ilús (foto: Mila Pizzi) 

 

Atrás desta parede fica o quarto do Orixá. Lá dentro também é revestido com 

cerâmica, possui um altar com prateleiras e muita louça de filhos que fizeram o santo com 

Mãe Carminha, fazer o santo ou Iaô é o ritual de iniciação no candomblé. Não é permitido 

transito no quarto de orixá, a não ser quando é necessário, ritualisticamente para arriar uma 

oferenda, ascender alguma vela, fazer Borí
4
 de alguém que esteja necessitado ou ficar 

recolhido para Iaô.  Fora estes casos, só é permitida a entra para limpar o espaço. Cada uma 

dessas louças é referente a uma feitura de orixá de um filho de Mãe Carminha, ao centro, 

rodeado com um tecido vermelho é assentamento de Iansã, orixá da casa. 

 

                                                 
4
 É um ritual de fortalecimento no candomblé, destinado ao Orí (cabeça em língua Yorubá). 
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Figura 11 – O quarto de Santo (foto: Mila Pizzi) 

  

O terreiro é uma extensão da casa, funciona também como a sala de estar, possui uma 

mesa grande no centro, coberta por uma toalha estampada de pimentas. Esta mesa é afastada 

para o canto ou retirada e posta no jardim quando é dia de festa ou de Jurema arriadal. Ao 

lado direito, um banco feito de cimento vai de um canto ao outro da parede, encostado a ele 

fica um sofá para acomodar as visitas e uma cama box de solteiro, que também são colocados 

no jardim em dia de festa. No cantinho, próximo à porta do quarto da moça fica uma pequena 

mesa com uma televisão, que religiosamente está ligada no horário da novela de preferência 

da mãe de santo, ao lado da TV, um aquário de vidro, com dois peixes de Mãe Carminha.  
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Figura 12 –  Croqui 
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  Aqui exponho um croqui, ainda que com traços amadores, com o intuito de facilitar a 

percepção espacial. Ao lado dos Ilús, depois da porta do quarto de santo uma entrada dá 

acesso à cozinha, atravessa-se por um cômodo que possui uma outra mesa de jantar e dois 

freezers e duas geladeiras que são usadas para guardar a carne dos bichos usados nas 

obrigações (galinhas, frangos, bodes, cabras e garrotes).  

Mais à frente a cozinha que é de uso da casa e do terreiro, à direita um banheiro, que 

é também de uso da casa e do terreiro. Esta é uma característica deste terreiro e de poucos 

outros, pois a maior parte dos terreiros que visitei possuem uma cozinha e um banheiro de uso 

exclusivo do terreiro.  

A cozinha possui uma imensa mesa feita com tampo de cimento, próxima a ela um 

banco também de cimento. É ali onde Mãe Carminha serve as refeições após o toque, que em 

dias normais, varia entre sopa, macaxeira com galinha ou cuscuz com galinha. O jantar é 

servido para todos que estiverem no toque, sejam da casa ou visitantes, só saem de lá depois 

de alimentados. Quando em dia de festa, por exemplo na feijoada tradicional de Ogum, o 

caldeirão é levado para o salão do terreiro e o jantar é servido ali mesmo para todos, sempre 

por Mãe Carminha. 
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2.3. “Eu vou jogar, eu vou jogar flores no mar, eu vou jogar”: os recados da areia e a 

entrega das panelas de Iemanjá 

 

 Desde que me fixei na casa de Mãe Carminha, participo ativamente das atividades no 

terreiro, das obrigações das entidades dela e de seus filhos, festas, mesas de jurema entre 

outras. O terreiro possui uma agenda de atividades fixas, como a festa e obrigação para mestre 

e Pomba-gira no início do ano, Festa de Ogum em abril, Festa de Preta Velha em Maio, em 

junho Festa de Xangô, em julho festa de Oxum, em agosto festa de Exu e Pombagira, em 

outubro festa das crianças ou Erês e em dezembro festa de Iemanja, dentre outras.  

Esta agenda é atravessada por outras festas (toques) e obrigações dos orixás e 

entidades de filhos da casa. Em meio a esta agenda estão as três viagens do terreiro, para 

entrega das panelas de Oxum, que acontece no último domingo de julho, para a Romaria de 

Padre Cícero acontece em outubro e para entrega das panelas de Iemanjá no primeiro 

domingo de dezembro. Quando se aproxima da data da viagem, com mais ou menos um mês 

de antecedência, os toques são sempre iniciados com Mãe Carminha avisando que a data da 

viagem se aproxima, e que todos e todas se organizem para dar sua contribuição para o 

presente como indica este registro feito em diário de campo, do anúncio da viagem para 

entrega do presente de Oxum,  

Antes de começar eu vou logo avisar. A viagem da cachoeira vem aí viu 

gente? Se vocês vão, findou-se maio. Mas em julho eu vou levantar o ebó 

pra Oxum. Eu vou levar a sexta dela pra o rio. Aí vou dispensar fulano e 

fulano porque não vai? Eu não dispenso. Eu não dispenso porque, eu não 

vou levantar o ebó só. Vou levantar o ebó do terreiro, pra todos os filhos 

colaborar, fazer seus pedidos, botar seus presente. E o meu prazer é ir com 

vocês, por que se não tivesse boa vontade minha e eu nem gostasse de andar 

com vocês eu pegava um carro pequeno. Pra que fretar carro grande? Pra eu 

ir sozinha? Eu gosto de ir com todos vocês, por que nós somos uma família! 

Se somos uma família, vamos unidos. Vamos todos por igual. Cada um 

pague sua passagem, cubra seu santo. Que tem gente que diz, eu vou cobrir o 

santo, vou levar uma galinha, num é só isso não viu? Tem a galinha, tem a 

vela, tem a cana, tem o mel e tem o dinheiro do ebó.  Não vai dizer que vai 

cobrir com isso só não, preste bem a atenção. Cada um faça por si, eu 

pretendo fazer por todos. (Diário de Campo, 28/05/2017) 

 

Em dezembro de 2016, pude participar da viagem para entrega dos presentes ou 

panelas de Iemanjá que acontece, como indiquei, todos os anos, sempre no primeiro domingo 

de dezembro.  Por este ser um terreiro de Umbanda, a comemoração e entrega do presente são 

realizadas próximas ao dia de nossa Senhora da Conceição. Não intenciono aqui, justificar 

esse dado com o conceito de sincretismo, pois, concordando com a afirmação de Grosfoguel,  
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Reduzir a mestiçagem e a hibridização ao sincretismo, reproduz no século 

XXI a ingenuidade e o ridículo do imaginário colonial dos colonizadores de 

outros séculos, quando tomavam como equivalente à “assimilação” e 

“cristianização”, as orações dos escravos para imagens dos santos católicos. 

O que estava acontecendo, subterraneamente dentro da relação híbrida de 

apropriação por parte dos escravos das imagens das igrejas católicas, 

escapava às lentes eurocêntricas.” (ibid. p.,. 353) 

 

Para o autor, os escravos expressavam através de suas orações para os santos católicos 

muito mais do que um “sincretismo”, mas sim estratégias de hibridização e mestiçagem. Estas 

que exercidas a partir do ponto de vista subalterno, configuram antes de tudo uma estratégia 

de “cumplicidade subversiva de pensamento descolonial”, no intento de resistir ou substituir 

características da relação de poder colonial. Sendo assim, para o autor, a partir de uma 

cosmologia africana, através de uma cumplicidade subversiva os santos converteram-se em 

orixás. Eles então, “fronteirizavam”, “transmodernizavam”, “quilombolizavam” as imagens 

dos santos católicos dentro de uma cosmologia africana. “Santa Bárbara se transformou em 

Iansã, e Iemanjá em tantas imagens de Nossa Senhora” (GROSFOGUEL,2012, P.353). Para 

uma complementar compreensão, uma composição de Paulo Cesar Pinheiro cantada por 

Gloria Bonfim: “é muito pranto, tem povo triste em todo canto. É muita dor pra pouco santo, 

e o santo vira dois, é santo, é Orixá!”. 

 Continuando, quando solicitei na entrevista, que ela me relatasse um pouco a respeito 

da a organização das viagens ela falou 

Faz mais de trinta anos que eu viajo. Comecei a viajar com Zezinho da 

maçonaria, foram as primeiras panelas que eu entreguei foi lá, quando eu era 

Mãe Pequena da casa, aí fui pra casa de Neném fiquei tirando lá. Já faz 

quarenta e três anos que entrego panela. E meu prazer é esse, é passar o dia na 

beira da praia e levar meus filhos tudinho... Tem a viagem de oxum que é 

agora em julho, no derradeiro domingo de julho. No meio tem a festa da 

bonita né, e em setembro tem a romaria pro Juazeiro e em dezembro a de 

Iemanjá.  (Entrevista concedida em 20/05/2017) 

 

Além das viagens para entrega dos presentes dos Orixás, ela viaja também com seus 

filhos em romaria para Juazeiro do Norte, na entrevista ela também falou um pouco sobre 

A romaria foi uma promessa que minha mãe tinha feito, quando eu vinha 

muito doente do Recife, que se eu ficasse boa e não me operasse ela ia me 

levar pro juazeiro toda vestida de branco, eu fiquei boa, mamãe morreu aí eu 

resolvi pagar a promessa, me vesti de branco. Fui, aí eu gostei da viagem e 

não quero deixar de ir... É tanto que vou pra Romaria, mas vou vender 

quentinha. Vou fazer quentinha pro povo todinho, vai três carros. E fora, que 

quando eu entro na cozinha lá eu cozinho pra todo mundo. No posto Mãe 



67 
 

D’agua. Eu vou pra lá, ai tem os alojamentos, aí fico no alojamento grande 

de 13 camas. Só cabe minha família que eu levo e vou pro refeitório,  que 

tem lá. Lá tem tudo que a pessoa precisar usar: fogão, geladeira, mesa, 

cadeira, gás e tudo. Levo só a feira. Faço, vendo e pago a viagem, pago a 

dormida. Porque eu levo muita gente daqui vai cinco comigo, e os outros que 

vão, cada um paga a contribuição, pra pagar o quarto né? (Entrevista gravada 

em 20/05/2017) 

   

A preparação para a viagem de Iemanjá começa desde a sua obrigação, que acontece 

no dia anterior, em um sábado. A obrigação se deu durante o dia, e à noite foi realizado o 

toque para o Orixá. O toque começou às 19:30 e terminou às 23:30. A maioria dos que foram 

para a viagem, ficaram alojados no terreiro até a hora do ônibus chegar para levar-nos para a 

praia. E foi o meu caso, por causa da inviabilidade de sair de lá às 23:30 e voltar as 2:00 da 

manhã, optei por também ficar esperando o horário do ônibus, lá no terreiro. Para assim, 

observar toda a preparação desde o começo e ajudar nos preparativos.  

 Antes da chegada do ônibus é preciso preparar armazenar toda a comida para as duas 

refeições, café da manhã e almoço. Enquanto o toque acontece Meirinha, Inácia, Érika e 

Neide estão à beira do fogão de lenha cozinhando caldeirões de arroz, feijão verde e frango 

frito, este será o almoço do dia seguinte na praia.  Quando termina o toque o jantar já esta 

pronto, assim como o almoço que será servido no dia seguinte. Neide e Inácia estão 

arrumando a cozinha - observo que estas são as que mais assumem tarefas na cozinha do 

terreiro. Mae Carminha começa a organizar o café da manhã do dia seguinte. Sobre a mesa da 

cozinha, duas sacolas enormes cheias de pão são recheados com mortadela.  

 Ela começa a partir os bolos, e me chama pra ajudar a partir os pães enquanto outras 

duas filhas da casa recheiam os pães e na sequência os colocam em refratários. Toda a comida 

é feita em grande quantidade, tendo em vista que deverá alimentar mais ou menos 60 pessoas. 

Os homens, os filhos adotivos de Mãe Carminha e os rapazes que ficaram depois do 

toque esperando o ônibus, estão todos dormindo. Os que não estão dormindo, Seu zé Antônio, 

Daniel, Silvani e Chocolate, estão sentados na calçada fumaçando um cachimbo, enquanto 

não chega o horário do ônibus. Mãe Carminha vai até a calçada, onde alguns filhos estão 

conversando, e diz: “Vocês ficam só conversando, tem muito serviço para fazer lá dentro; 

quando eu for lá pra dentro num instante acho serviço para vocês!”. Apesar dessa fala, os 

meninos escapam e vão descansar, e cabe exclusivamente às mulheres da casa preparar e 

armazenar o café da manhã e o almoço que será servido no dia seguinte, além de deixar a 

cozinha limpa.   
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Às 02:20 da manhã os ônibus chegam, um ônibus e um micro-ônibus.  Todos já estão 

prontos, vestidos com seus Axós brancos, começam a entrar um a um no ônibus. Mãe 

Carminha, organiza e divide quem vai no ônibus maior e quem vai no micro-ônibus. Ela é a 

última a entrar no ônibus, e conta de um por um para conferir se está faltando alguém. Já era 

perto de 3 horas da manhã, e só quando entra a última pessoa é que a mãe procura uma 

poltrona vaga para acomodar-se. 

Saímos de lá em direção à casa de outras mães de santo que iriam conosco para a 

viagem. Passamos primeiro próximo à casa de Madrinha Bibiu, primeira afilhada de Jurema 

de Mãe Carminha, que mora também na Ramadinha, com 17 cachorros, e aparece vez por 

outra quando tem alguma obrigação no terreiro. Sempre vestida com uma calça branca, 

camisa de botões branca, um chapeuzinho ou lenço branco amarrado na cabeça, e um saco de 

nylon nas costas. Tem um terreiro em casa, mas não dá toques. É “rezadeira fina”, me diz 

Divineia, mas ela diz que só reza em criança e não gosta de rezar adulto. Pedi que ela me 

desse uma entrevista, ela disse que de jeito nenhum. 

O ônibus parou na esquina de sua rua, que não é calçada e por ter chovido na noite 

anterior. Corríamos o risco de atolar. Então, Mãe Carminha desce com Silvani em direção à 

sua casa. Quando eles vêm subindo a ladeira em direção ao ônibus, a imagem é muito 

marcante, a rua estava vazia, Mãe Carminha e ‘Madinha’ Bibiu vem subindo a rua, de longe 

só dá pra ver aquela silhueta dos axós brancos. Atrás delas, Silvani e o rapaz da casa de Bibiu, 

trazendo a panela de barro cheia de flores. Depois desta casa, ainda passamos em mais uma 

casa, para pegar Ivonete do Ketu, e de lá seguimos viagem. Adormeci, agarrada com o arranjo 

de flores que levava pra entregar à minha Mãe, minha orixá de cabeça Iemanjá.   

Acordei quando chegamos à praia às 6 horas da manhã. Mãe Carminha logo se levanta 

e pergunta por seu filho, “Cadê Silvani? Já desceu? Ele por acaso é o ebó para ir na frente? 

Bora, cadê os Ilús, já desceu com os Ilús? ” e desce logo na sequência, guiando o povo até o 

lugar onde a gira vai acontecer para em seguida deixar o presente dentro do mar. “Quero que 

façam uma gira bem grande”, ela disse. 

Silvani desce com o ilú e coloca-o perto de onde a gira vai acontecer, ajoelha-se diante 

do instrumento, apoiando-se no chão e começa a tocar.  Os outros rapazes descem com as 

panelas, feitas de barro e cheias de flores brancas, envoltas de um paninho azul. Eram quatro 

panelas, uma para cada terreiro que estava presente.  A gira durou mais ou menos 40 minutos, 

as toadas misturam-se algumas na Umbanda e outras em Iorubá. Quando começamos a entoar 

uma em Iorubá, o filho de santo de Madrinha Bibiu recebe Iemanjá, este momento eu registrei 

em vídeo. Foi um momento muito bonito, no entanto de tensão. Pois, sua Iemanjá estava 
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puxando-o com força para a praia e foram necessárias três pessoas e muita alfazema para 

contê-lo.  

  

 

 

Figura 13 – A gira (acervo pessoal) 

 

Ao término da gira, é então a hora da entrega dos presentes, quatro panelas de barro 

cheias de flores brancas, enroladas em um paninho azul são levadas para dentro do mar por 

Deda, filho da casa e bom nadador. Antes de serem levadas, muito champanhe e alfazema são 

derramados nas flores das panelas e em seguida estas são carregadas um a uma pelo 

cargueiro. Quando este sai do mar, após deixar a última panela é lhe dado um banho com 

champanhe e alfazema, momento que também registrei.  
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Figura 14 – A Entrega (acervo pessoal) ............... Figura 15 – A limpeza(acervo pessoal) 

 

Ao fim da entrega dos presentes, seguimos para o ônibus. Pensava eu que voltaríamos 

para Campina, mas na verdade íamos para outra parte da praia, onde do encontro com o rio 

forma-se uma lagoa, e lá é permitido banho. O banho de praia não é autorizado, um dos filhos 

de Mãe Carminha me explicou e fiz um registro recortado no diário de campo. 

A gente vem entregar o presente dela, no reino dela. Tem que 

deixar o presente no que é dela e sair. Não pode mais entrar no 

que é dela. E também porque ali naquelas panelas vão muitos 

descarregos dos Ebós, aí não pode entrar não.” (Diário de 

Campo, 11/12/2016) 

 

Todos desceram em direção à uma sombra próxima, os meninos levam os caldeirões 

com as comidas, e as colocam na sombra, tudo sob o comando de Mãe Carminha, que troca o 

Axó por uma roupa mais confortável e senta-se em um banquinho, diante dos refratários com 

os pães e o bolo. Pega um pedaço de bolo e um pão, e serve de um por um, enquanto isso 

Joãzinho serve o café. Ela observa quem comeu, e quem ainda falta comer e chama de um por 

um para tomar o café. Ao final, quando todos estão alimentados, ela fecha os isopores, 

organiza as panelas embaixo da sombra para que a comida não azede até o almoço. Estende 

um tapete no chão, ao lado de Madrinha Bibiu, que já estava deitada, e então pergunta “cadê 
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meu cachimbo?”. Seu Zé Antônio leva até ela um baldinho com o fumo e o cachimbo. Senta-

se no tapete e começa a cachimbar. E então ela começa a relatar 

Eu resolvo tantos problemas de casa quando eu estou com meu cachimbo. 

As vezes estou viajando, não tenho um real, mas levo meu cachimbo e peço 

a Seu Zé; Seu Zé, o senhor tá vendo que eu não tenho nada aqui. Quando eu 

fui pra Juazeiro mesmo esse ano, sentei debaixo de um pé de pau e pedi à 

Seu Zé... Com pouco o telefone tocou: mãe, preciso que a senhora resolva 

isso e isso pra mim. Mas minha filha, eu não tenho um centavo. Eu boto 

tanto na sua conta. Então está certo. Eu vou, compro vela, ascendo uma na 

igreja nos pés do santo e a outra eu levo pra debaixo de um pé de mato, pego 

o cachimbo e resolvo. É minha filha, mesmo viajando eu resolvo muita coisa 

de casa e para o povo. (Diário de Campo, 11/12/2017) 

 

Depois dessa conversa, ela deita-se e adormece. Às 13 horas o almoço foi servido, da 

mesma maneira que o café da manhã, por Mãe Carminha no prato de cada um. Ela afirma que 

só ela sabe colocar as quantidades, pois conhece seus filhos e que assim ela tem controle da 

quantidade que está sendo servida para não faltar para ninguém. Depois que todos almoçaram 

é o momento em que ela vai sentar em uma mesa perto da praia, pede uma porção de 

batatinha frita e vai comendo entre um cochilo e outro.  

Próximo das 15:30, Mãe Carminha começa a recolher o pessoal, estão todos em locais 

diferentes, ela anda por toda a praia, como ela mesma diz “arrebanhando” o povo. 

Retornamos para Campina Grande, e tal como na vinda a mãe de santo só entra por último e 

conta filho por filho. Passa por nós, despejando alfazema e só depois ela vai se acomodar.Esta 

viagem foi muita rica em significados para mim, nos aspectos sutis da espiritualidade como 

para minha inserção no campo. Foi aí que ouvi um comentário de um filho, que dizia: “É, ela 

parece que veio para ficar com a gente”. A partir daí o sentimento de pertencimento tornou-se 

mais forte e os vínculos também. Penso que esse estreitamento, e esta outra percepção a 

respeito do meu lugar viabilizaram os meus achados para a pesquisa.   

E foi também através deste momento de proximidade intenso, vivido com Mãe 

Carminha e com os seus filhos que constatei que de fato, quando ela afirma na sua fala, que 

apresento no início desta seção que “cada um cuide de si, que ela vai cuidar por todos” isto se 

concretiza em todos os detalhes, tanto do campo da espiritualidade, como dos cuidados 

“menores” como fazer o café da manhã, servir, contar de um por um quem comeu, 

“arrebanhar” todos para entrar no ônibus e retornar para casa. É certo que este exercício de 

controle agrega para ela poder diante da comunidade, mas é certo também que há um custo 

alto disso que é justamente a acumulação de tarefas, estas que se misturam e passeiam entre o 

sacerdócio, a maternagem no santo e a afetiva. 



72 
 

CAPÍTULO 3: O CONCEITO DE DIVISÃO SEXUAL PARA COMPREENSÃO DOS 

MECANISMOS DE GÊNERO NO TERREIRO SANTA BÁRBARA 

 

Um fato recorrente nas minhas observações em campo é de como o âmbito domésticos 

e as tarefas relacionadas a este estão sempre sob reponsabilidade das mulheres. Elas assumem, 

no ritual e em sua extensão um posicionamento que está longe de ser subserviente, no entanto, 

funções extremamente importantes para o processo ritualístico, como para a manutenção da 

organização cotidiana da casa, como lavar as roupas, limpar a cozinha, limpar os banheiros, 

fazer a comida e lavar os utensílios, dentre outras muitas tarefas relacionadas ao mundo 

domestico, são desempenhas pelas mulheres.  

Para tanto, faço deste momento do texto, um espaço para reforçar conceitualmente, 

como se produziu historicamente o discurso que relega às mulheres a naturalização de assumir 

estas tarefas tomadas como de menor valor. Para Sorj (2008) as disparidades das relações de 

gênero, assentam-se sobre um normativa social que não só associa, como cria um aspecto de 

naturalidade da relação entre o feminino e a domesticidade, e que está expressa na divisão 

sexual do trabalho, que atribui às mulheres a responsabilidade com os cuidados com a casa e a 

família. 

De acordo com Scott (1991), mesmo sendo conhecido o fato de que as mulheres, há 

muito tempo, já desenvolviam, além do trabalho doméstico, atividades fora de casa por, 

exemplo,  nas lavouras, nas fábricas, escolas, lojas entre outros espaços públicos de trabalho, 

foi produzido, não por um desenvolvimento inevitável da história nem pela “natureza”, mas 

através de processos discursivos estratégicos, noções que caracterizavam a esfera do privado 

(mundo doméstico) como verdadeiro espaço das mulheres.  

A autora observa que já antes do advento do capitalismo industrial as mulheres 

ganhavam seu sustento como fiandeiras, costureiras, ourives, cervejeiras, polidoras de metais, 

fabricantes de botões ou de rendas, amas, criadas de lavoura ou criadas domésticas nas 

cidades e no campo da Europa e da América. Entretanto, a mulher trabalhadora ganhou no 

século XIX uma proeminência extraordinária durante a revolução industrial, não só porque 

foram criados novos espaço de trabalho, mas porque ela se tornou uma “figura perturbadora”. 

(Scott, 1991) 

Mesmo havendo opiniões distintas sobre o que era ou não trabalho adequado para as 

mulheres e apesar de cada contexto ter sua própria configuração, o sexo era levado em 

consideração nas possibilidades de emprego, pois como afirma a autora, as mulheres eram 

associadas ao trabalho barato, mas nem todo trabalho barato era adequado para elas.  
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Ainda de acordo com Scott (1991), a divisão sexual no mercado de trabalho foi 

produzida por esse discurso, concentrando as mulheres em alguns empregos e não em outros, 

colocando-as sempre na base de qualquer hierarquia ocupacional. Dessa forma, a associação 

do trabalho feminino com certos tipos de empregos e como mão-de-obra barata foi 

formalizada e institucionalizada de várias maneiras durante o século XIX, de tal modo que se 

tornou axiomática. O discurso produzido na ocasião se fundamentava em fatos que não 

existiam objetivamente, mas eram produzidos por histórias que destacavam os efeitos da 

separação entre lar e trabalho, criados por economistas políticos e pelos empregadores, 

quando priorizavam a contratação de mulheres para cargos de baixíssimo salário, que geravam 

uma força de trabalho claramente segregada pelo sexo. Além dos estudos tendenciosos de 

reformadores, médicos, legisladores e estatísticos que naturalizavam e cientificavam a suposta 

inferioridade feminina.  

A visibilidade resultou da sua percepção como problema, que implicava o próprio 

sentido da feminilidade e a sua compatibilidade com o trabalho assalariado. As verdadeiras 

questões da época eram: deve a mulher trabalhar por um salário? Que tipo de trabalho é 

adequado para uma mulher?  

Contudo, Scott (1991) afirma que a ideia de que o trabalho dos homens e o das 

mulheres tinha valores diferentes e de que homens eram mais produtivos do que as mulheres, 

não excluía completamente as mulheres da força de trabalho dos países industrializados. 

Quando precisavam de dinheiro, as mulheres saíam de casa para ganhá-lo, mas ganhavam 

muito pouco, pois seus salários eram definidos em grande parte por essas teorias que 

justificavam o trabalho da mulher como mais barato do que o do homem. Muitas vezes os 

salários eram fixados tendo em mente o sexo (em alguns países a raça e a etnia) dos/as 

trabalhadores/as. Com base nessas observações, é possível constatar que a contratação de 

mulheres significava que os empregadores queriam poupar dinheiro.  

Para Cabral (2006) através da interconexão de discursos normatizadores, as mulheres 

ficaram confinadas historicamente à uma posição dentro da produção que era 

sistematicamente desprivilegiada pela perspectiva dicotômica ocidentalista. A autora então 

observa que,  

(...) as mulheres foram alheadas de um protagonismo histórico e as 

atividades e/ou habilidades a elas relacionadas também acabaram sendo 

menosprezadas em relação às masculinas. Por que uma lança primitiva ou 

antiga é considerada um objeto arqueologicamente mais importante do que 

tiras e mochilas para carregar bebês? Por que atividade remunerada fora de 

casa foi (e em muitos casos ainda é) considerada mais importante do que o 
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trabalho grátis com as crianças, a comida e a limpeza residenciais? (ibid. 

p..22) 

 

A autora, completa que esta análise que segue tratando de valores de homens e 

mulheres como duas paralelas possui perigos, principalmente de escorregar em dicotomias 

essencialistas, porém esta lógica tem um potencial didático e deve ser considerada em termos 

de um resgate histórico que pode ser reconstituído no presente, principalmente a partir do 

ponto de vista das experiências tão específicas das interlocutoras desta pesquisa.  

E, ainda que a realidade relatada por Scott (1991) faça referência a Europa e aos EUA, 

desde antes do século XVIII é possível constatar a reverberação de sua analítica em diferentes 

cenários, nos fazendo refletir sobre a repercussão desta questão histórico/social e como ela se 

reproduz na vida das Mães e Filhas de Santo, visto que tempos históricos não são estanques e 

são compostos de conexões.  

Concordamos com Cabral (2006) quando ela observa que historicamente as mulheres 

sofreram uma intensa e sistemática usurpação da vida heroica, dos jogos competitivos e da 

liderança de qualquer atividade. No entanto, observo que no terreiro a operação deste discurso 

não se dá sem uma forte resistência das mulheres, na sua própria pratica cotidiana. A própria 

trajetória de Mãe Carminha, que é permeada pela necessidade de assumir atividades 

historicamente construídas com inadequadas para as mulheres expõe esta nuance, mas foi por 

traçar sua trajetória assumindo estas atividades que ela pode assimilar também poder e 

respeito diante da comunidade. 

 Por isso, há um esforço no decurso desta análise no sentido de não aplicar o conceito 

de divisão sexual do trabalho sem uma prévia mediação, fazê-lo seria um equívoco. Pois, no 

universo dos terreiros de Umbanda e Jurema há um nível de complexidade denso, 

considerando que à primeira vista percebemos o protagonismo da mulher e o seu 

reconhecimento enquanto sacerdotisa, como é o caso das Mães de Santo que são exemplos de 

liderança na comunidade e, por essa razão, é somente com a convivência e estreitamento das 

relações que se torna possível perceber as contradições, assimetrias de gênero e as 

especificidades do funcionamento da divisão sexual do trabalho e seus reflexos nas vidas 

dessas mulheres. 

Nesse sentido, Laila Rosa (2010) afirma que é preciso repensar o espaço ocupado 

pelas mulheres no âmbito dos terreiros, pois, por vezes elas aparecem como “empoderadas” 

no contexto religioso como ialorixá ou madrinha de jurema, no entanto, estão expostas às 

desigualdades e discriminações enquanto sujeito mulher.  
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Rosa (2010) aponta também para a importância de destacar que embora as mulheres 

sejam a maioria em diversos universos religiosos ocupando posições de prestígio, e sem 

dúvida, representando importantes mantenedoras da tradição e símbolos de poder femininos, 

estas, muitas vezes ainda se encontram em posição de subordinação. Esse enredamento 

aparece por vezes circunscrito em discursos que não necessariamente se vinculam à esfera das 

obrigações ritualísticas. Por isso a necessidade de análises minuciosas visando desvelar os 

processos assimétricos das construções de gênero, trazendo-os para o centro do debate e 

articulando-os com os demais marcadores da diferença de raça, classe, etnia e geração.  

Pois, ainda que estejamos tratando do universo das religiosidades afro-ameríndias, e 

que nesta, a configuração a respeito do que deve ou não ser trabalho da mulher, passe por uma 

série de preceitos específicos das exigências ritualísticas, devemos considerar a seguinte 

observação, que diz respeito ao fato de que para que os rituais aconteçam uma serie de outros 

“rituais” tem que acontecer também. Por isso, compreende-se aqui que funcionamento dos 

rituais no terreiro está em continuidade com casa que é extensão do mesmo.  

Não intenciono aqui, criar uma cisão entre o “universo doméstico” e o “universo 

religioso”, uma análise por esse viés não daria conta da complexidade e contradições do 

espaço, quando o próprio terreiro é uma extensão do lar. Aqui, traço o percurso de que ambos 

atuam como em um continuum. Ambos oferecem elementos que complementam-se e 

contrapõem-se à todo momento.  

Não há muito menos o intento de construir neste texto uma ideia de submissão ou 

subserviência para as mulheres que compõe o espaço, esta proposta não estaria totalmente de 

acordo com a realidade observada no dia a dia. Ali pude observar também a estratégia de 

algumas mulheres, que através dos seus interditos físicos como a menstruação, poupam-se de 

participar dos serviços pesados da obrigação. Fiz esta observação em dia de uma grande 

obrigação para mestre, uma filha comentava comigo e com outra presente: “Cade Maria 

[nome fictício]?” Não veio, está menstruada. “Ela menstrua três vezes no mês é?”.  Não é um 

acontecimento comum, porém ocorre, o uso da estratégia da alegação de que se menstruada e 

que por isso não pode trabalhar no dia da obrigação 

Por fim, aponto que este é um território de disputa, em que as mulheres encontram 

estratégias de resistência. Mas, as normativas de gênero são também constantes e desse 

aspecto não posso escapar. É nítido, que as mulheres na relação casa-terreiro ocupam um 

lugar desigual e desproporcional na divisão de tarefas, quando comparado aos homens. Como 

afirma Menezes (2011), “no âmbito dos terreiros as relações de gênero são estabelecidos 

obedecendo à naturalização dos papeis sexuais estabelecidos socialmente. a reprodução”.  
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 3.1- A dinâmica da divisão sexual do trabalho e da experiência de “maternidade” 

na vida da Mãe de Santo.  

 

No início de 2016 defini que minha vinculação com a religião seria através do terreiro 

descrito no capítulo anterior. E foi quando marquei uma consulta com Mãe Carminha. Nessa 

consulta pretendia conversar a respeito da minha pesquisa. Desde então os objetivos das 

minhas idas ao terreiro estão sempre em interconexão: autocuidado, prática religiosa e as 

anotações e registros no diário de campo. Neste dia não foi diferente, fui me consultar 

espiritualmente e ao final da consulta, tive uma conversa provisória com ela a respeito da 

pesquisa.  

 Expliquei que estava pesquisando sobre a vida das mulheres de terreiro, especialmente 

das Mães de Santo. Disse que queria saber como o trabalho no espaço era dividido e que se, 

por ser mulher, ela se sentia sobrecarregada com as funções da casa/terreiro. E ela 

prontamente respondeu:  

Olhe, uma Mãe de Santo trabalha igual a um Pai de Santo. Cada pai e cada 

mãe tem sua criação. Aqui quem manda sou eu. Quem dá o grito sou eu. As 

coisas são feitas do meu jeito. Às vezes eu viajo, e quem fica liga pra mim 

pra saber como fazer as coisas. Eu já estou pensando como vai ser quando eu 

for pra São Paulo. Você quando arruma sua casa, você não gosta de arrumar 

do seu jeito? Pois aqui é mesma coisa, se eu chegar e não estiver do meu 

jeito eu tenho que fazer de novo. Eu vivo aqui, meu movimento é pouco lá 

dentro, eu durmo aqui nesse sofá aí. (Diário de Campo, 29/03/2016) 

 

 Após essa conversa fomos para cozinha tomar um café. Um dos seus filhos de santo 

mais antigo se aproximou me acompanhou no café e começou a relatar em voz baixa, como 

era complicada a relação dela com seus filhos e sobrinhos que moravam na sua casa, ao todo 

três rapazes. Ele então comentou: 

Aqui, ela acolhe muita gente. Aí é uma vergonha a Mãe de Santo pedir pro 

filho ir fazer o café de manhã e ele não ir com preguiça, dormem até 11 

horas, aí ela precisa mandar chamar em casa minha esposa ou outra filha 

dela para fazer o café. Eles não ajudam ela. (Diário de campo 29/03/2016) 

 

Esse relato me provocou bastante, pela maneira como foi feito, em voz baixa e de 

modo que a Mãe de Santo não notasse.  E nos dá pistas, em certa medida, de como atuam as 

construções desiguais de gênero e só foi possível acessá-lo inclusive em suas  contradições 

com o aprofundamento da convivência mais no terreiro e as observações daí decorrentes, 

tornando perceptível que neste espaço, ainda que possua relações especificas permeadas pela 

religiosidade, e pelos preceitos que dela derivam, as engrenagens da divisão sexual do 
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trabalho ganham configurações complexas, quando se tratando dos trabalhos relacionados ao 

âmbito doméstico. Quando perguntada na entrevista, quais as atividades desempenhadas em 

casa ela me respondeu 

Faço comida, cozinho. Varro quintal lavo roupa, faço tudo... Tudo que eu 

posso fazer eu faço. Só não gosto de engomar, minhas filhas de santo que me 

ajudam nas tarefas de dentro de casa. Qualquer uma já hoje mesmo de 

manha, três veio me ajudar... Todo dia vem duas três... Tem dia que não vem 

ninguém, por que já deixaram tudo pronto hoje e amanhã não precisa vir, de 

manhã de tarde, de noite, não tem hora não... (Entrevista concedida em 

20/05/2017).  

 

Nesta fala, fica nítido que as funções essenciais para a manutenção da casa, quando 

não são desempenhadas por ela são feitas por suas filhas. Sobre a participação dos homens 

que residem na casa na execução das tarefas domésticas, Mãe Carminha diz na entrevista:  

Bem, o que precisar fazer no terreiro, perto de uma festa, eu chamo. De um 

por um, e vem ajudar a fazer, agora faz aquilo que eu determinar, não é do 

gosto deles... faz aquilo que eu quiser, reboca aqui, faz aqui... reboca esse 

buraco aqu, bota isso aqui para ali... [lembrar do momento na viagem que os 

menino tavam tudo sentado na calçada] a ordem é a minha... mas os filhos 

homem fazem... (Entrevista concedida em 20/05/2017).  

 

Mais uma vez fica evidente esse aspecto da divisão sexual do trabalho nesse trecho de 

sua entrevista, pelo menos em duas dimensões. Enquanto ao que parece as mulheres ajudam 

de forma proativa, porque compreendem essas funções como naturalmente suas, os homens 

precisam ser ordenados sobre o que devem fazer. Além disso, as tarefas mencionadas por Mãe 

Carminha, no que diz respeito ao trabalho dos homens, não são tarefas domésticas: “faz aqui... 

reboca esse buraco aqui, bota isso aqui para ali”.  

Ainda sobre a divisão sexual do trabalho é importante destacar aspectos ligados ao 

“valor” do trabalho. Pois, embora as mulheres desempenhem tarefas com o mesmo ou maior 

nível de complexidade e importância, o seu trabalho parece ter menos valor. Sobre isso é 

possível observar no relato, já mencionado anteriormente nesse trabalho, que Mãe Carminha 

faz sobre a reposição das palhas de Coco Catolé do teto do Terreiro:  

As palhas eu troco de três em três anos, eu pinto elas com um ano, aí com 

mais um ano eu renovo, aí com três anos eu tiro. Eu mesmo que junto o 

pessoal, vou buscar as palha, numa distancia enorme daqui pra lá, por que 

aqui não, tem, eu vou buscar lá no Cardoso. Vou com as meninas, levo os 

homens, os homens vão pra tirar. Pago né, por que ninguém vai 

trabalhar de graça né? Que chega em casa as meninas tudinho vem, 

quebra as palhas, aí eu compro o arame, e Pelado bota, todinho. 

(Entrevista concedida em 20/05/2017, destaque meu).  
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 Nesta outra fala, registrada em diário de campo, ela afirma seu incomodo com relação 

a necessidades da casa que só são realizadas segundo as palavras dela, por homens e por 

intermédio de pagamento  

Depois de jantar, vou me despedir de Mãe Carminha, ela está no quarto, se 

arrumando pra ir pra outro toque de Jurema, no terreiro de Seu Vicente. Vou 

ate ela pedir a bença (sic). Chego no seu quarto e ela aponta para o chão, 

para uma poça de água. E diz: “Ta vendo aí o tamanho da goteira?! Isso é 

coisa de casa que não tem homem! É isso mesmo, não tem um homem pra 

ajeitar. Se eu quiser consertar tenho que chamar alguém de fora e pagar”. 

(Diário de Campo 23/04/2017). 

 

Com relação ao valor diferenciado, uma atividade em que é possível perceber esta 

dimensão é do trabalho de homens e mulheres no trato e no corte de bichos de pelo usados 

para sacrifícios em algumas obrigações. Nas minhas observações colhidas em dia de 

Obrigação pude registrar que Mãe Carminha é quem corta no salão, seja bode ou garrote. 

Discutiremos esse aspecto adiante. Se for bode os rapazes mais jovens levam o animal já 

sacrificado para a lavanderia, tiram o coro e separam as partes que vão para o freezer e outras 

que serão destinadas a quem está trabalhando na Obrigação. Além disso, separam os 

intestinos (fato), colocam numa bacia grande e deixam na lavanderia. Quem limpa geralmente 

é uma das três mulheres que mais ajudam nas tarefas domésticas do terreiro. A seguir, um 

registro da obrigação de Seu Zé e de Madalena 

 

Já são 6:36 da tarde, o cansaço esta grande. Estão cortando o garrote pra 

Pombagira. Após o sacrificado no salão, Silvani e Seu Antonio Baixinho 

tiram o couro e separam a carne que vai para o freezer e depois vai ser 

distribuída entre quem trabalhou. É o toque acontecendo, as moças em terra 

e os homens travados cortando o garrote. Os fatos (intestinos) são colocados 

em uma grande bacia de zinc e levados direto para a lavanderia, lá Inácia e a 

mãe de Lulu, já esperam para fazer a limpeza. (Diário de Campo, 

02/02/2017) 

 

Se for garrote, por causa do tamanho, tira-se o couro no salão e o marchante (que é 

filho da casa) corta e separa as partes que vão para o freezer, e aquelas que serão destinadas 

aos filhos que estão trabalhando na obrigação, inclusive a sua. Mãe Carminha conta que 

muitas vezes depois de distribuir as partes para os filhos, ela não fica com quase nada de 

carne. Da mesma forma, eles tiram os intestinos (fato) e levam em uma bacia para a 

lavanderia. O trabalho de limpeza é realizado pelas mulheres como dito antes.  
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Esta divisão das tarefas de me remete diretamente à quando era mais jovem, durante a 

minha vida na zona rural, observando esse trabalho costumeiro de “matar os bichos”, bode e 

carneiro, mais especificamente, trabalho que era realizado no quintal (também chamado de 

“terreiro de casa”), debaixo de um pé de juá. Ali a finalidade era também de alimentação, 

sempre percebi que o trabalho de matar e de tirar o couro era desempenhado por homens (meu 

pai e meu avô), enquanto que limpar os intestinos (fato) era desempenhado pelas mulheres.  

Esses elementos nos dão pistas para compreender que o trabalho que tem maior valor, 

inclusive comercial, de tirar o couro (que pode ser vendido), e de separar as partes da carne é 

feito por homens. Mas o trabalho sujo, não menos pesado e não menos complexo, porém de 

menor valor, é desempenhado pelas mulheres.  

Entretanto, como alertado antes, no capítulo teórico dessa dissertação, não podemos 

cair na tentação de acreditar que a análise da divisão sexual do trabalho e das questões de 

gênero nesse espaço pode ser alcançada por uma perspectiva dicotômica. Dito isso, vale 

destacar que a Mãe de Santo se destaca nos rituais por sua potência de vida e pelo posto que 

ocupa na condução e manutenção financeira do seu terreiro, organização da vida de seus 

filhos e coordenação dos rituais. Mãe Carminha, em específico, é conhecida na cidade por 

assumir funções que teoricamente não são assumidas por mulheres sacerdotisas. Em uma 

conversa com um pai de santo de Recife, ele comentava o quanto admirava a disposição dela: 

“Eu já vi ela pegar um moto taxi e ir no Ligeiro (Feira de animais) comprar um bode e voltar 

com ele escanchado na moto”. Em uma oportunidade, conversando com um de seus filhos, em 

um dia que antecipava uma grande obrigação de Orixá, ele reafirmou essa informação. Me 

contou o quanto admirava Mãe Carminha, pois todas as negociações da compra dos bichos 

eram feitas diretamente por e com ela.  

 

Ela vai no Ligeiro [feira de animais] e o povo já conhece ela. Todo mundo 

sabe que ela é mãe de santo, mas quando vai registrar lá a saída ela tem que 

dizer que é pra um açougue. Aí registra como se fosse pra um açougue num 

sabe? Ela Chega lá e o povo já pergunta tá precisando de que Carminha? 

Uma vez ela tinha que dar uma obrigação com um boi, para o mestre. E ela 

não tinha o dinheiro, mas mesmo assim ela foi. Quando chegou lá comprou o 

boi pra pagar com quinze dias. Ás vezes ela vai lá pra comprar um bode, e o 

povo oferece pra ela comprar um garrote e pagar com quinze dias. Todo 

mundo já sabe como ela é. Ela dá a palavra (Diário de Campo 26/10/2017)  

  

  Esta informação aponta como ela exerce no âmbito do terreiro um forte 

protagonismo, inclusive exercendo uma função externa ao lar, a função de negociar, de 
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empenhar a palavra para pagar à prazo um produto, funções que são fixadas socialmente 

como masculinas.  

Eu vou comprar os bicho só quando é trabalho daqui, quando é trabalho da 
casa de meus filhos, são eles que vão... agora aqui quem vai sou eu. Eu 
chegando no ligeiro eu trago o bicho que eu quiser fiado pra, pagar com 15 
dias, com um mês. Lá eu sou conhecida demais. Tanto eu trago garrote como 
eu trago boi. Sempre os pais de santo é quem tem a obrigação de ir buscar, 
porque nunca é certo o filho comprar sua própria obrigação. Então eu creio 
que toda casa que tenha pai de santo, eles que tomam a frente. E eu vou mais 
só do que acompanhada viu? Às vezes que Douglinhas [seu filho] tira a 
preguiça diz que vai, mas eu boto o pé na frente e vou! Compro, junto, alugo 
o carro, mando botar em cima e venho “mimbora”, eu sou quem negocio 
tudo. Preço e peso. Porque o bicho em pé tem um peso e eu sei quantos 
quilos dá, e num compro pelo preço que o dono quer... e ninguém me enrola 
não... tô velha, mas a cabeça pra isso aí tá fixa. (Entrevista concedida em 
20/05/2017).  

Essa subversão parece remeter à análise feita por Scott (1991) sobre o conceito de 

divisão sexual do trabalho, pois enquanto algumas perspectivas do debate sobre gênero se 

pautam nesta oposição do público e privado como fixa, a autora, discurso da divisão sexual do 

trabalho se fundamentava em fatos que não existiam objetivamente, mas eram produzidos por 

histórias que destacavam os efeitos da separação entre lar e trabalho, criados por economistas 

políticos e pelos empregadores, quando priorizavam a contratação de mulheres para cargos de 

baixíssimo salário, que geravam uma força de trabalho claramente segregada pelo sexo. Além 

dos estudos tendenciosos de reformadores, médicos, legisladores e estatísticos que 

naturalizavam e cientificizavam a suposta inferioridade feminina.  

Pois, esse discurso opera no sentido de tomar como mais produtivo e valoroso o 

trabalho desempenhado pelos homens, em detrimento da diminuição do valor e do sentido do 

trabalho desempenhado pelas mulheres, além da investida de instituir o âmbito do privado 

como naturalmente feminino não excluía completamente as mulheres da força de trabalho dos 

países industrializados. Quando precisavam de dinheiro, as mulheres saíam de casa para 

ganhá-lo, mas ganhavam muito pouco, pois seus salários eram definidos em grande parte por 

essas teorias que justificavam o trabalho da mulher como mais barato do que o do homem. 

As reverberações desse discurso são inidentificáveis na trajetória de Mãe Carminha, 

pois apesar da normativa social operar constantemente no sentido de estabelecer qual o lugar 

adequado para a mulher, ela desenvolve atividades do espaço público e que são diretamente 

ligadas socialmente ao âmbito do masculino, como por exemplo, a referida negociação de 

bichos necessários para as obrigações na feira de gado. No entanto, afirma na própria 
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entrevista que sempre foi muito criticada por realizar funções compreendidas com 

inadequadas para mulher, ela diz que é tachada por “querer saber demais”. 

No que diz respeito ao ritual, Rosa (2010) traz um importante contraponto sobre a 

divisão sexual do trabalho neste âmbito e aponta que as mulheres mesmo possuindo um forte 

protagonismo, por vezes ainda ocupam lugar de subordinação em relação aos homens: 

Os homens continuam sendo os representantes de um status de maior 

prestígio, os manipuladores do sagrado, o que nos conduz a avaliar as 

relações de poder que estão presentes e são estruturantes para a tradição 

religiosa em geral, e também para a jurema. Por exemplo, mesmo com 

ampla participação feminina no culto, existem diversos momentos como o 

sacrifício animal oferecido à entidade, em que a presença, ou a atuação 

mais direta das mulheres é vetada. Para a realização de obrigações, 

fundamentais à esfera religiosa, é necessário ter o "axé de faca”. No 

entanto, as mulheres não têm o “axé de faca pra “bicho de quatro pés", o 

que significa dizer, elas não estão autorizadas a realizar o sacrifício de 

animais quadrúpedes, apenas quando alcançam a menopausa (ROSA, 

2010, p. 3). 

 

Ressalto que a realidade relatada por Rosa (2010) ainda que possua um forte potencial 

analítico, é situada na tradição Xambá de Recife e não abrange a complexidade das 

experiências vivenciadas em Campina Grande. 

 Alguns elementos disso surgiram em um encontro com um Pai de Santo da cidade. E 

o que era para ser apenas um convite para uma festa do Orixá Ogum, tornou-se uma conversa 

na qual ele trouxe alguns relatos em tom de indignação: “aqui em Campina as coisas são 

diferentes, mulher aqui tem ‘mão de faca’. Mulher corta galinha, corta bode, corta até boi. Eu, 

como Pai de Santo, não dou ‘mão de faca’ a mulher”. Eu questionei o motivo e ele respondeu: 

“é porque o órgão genital da mulher é para dentro e o do homem para fora, simbolizando uma 

faca. E isso é uma tradição dos antigos”.  

Rosa (2010) aponta que além dos argumentos biológicos, outro princípio, no que se 

refere às relações de gênero no culto, é a divisão sexual de trabalho, geradora de assimetrias 

entre homens e mulheres. O que nos leva, afirma a autora,  

À uma análise sobre a questão da subordinação da esfera social que é 

reproduzida na esfera religiosa, visto que ambas representam um contínuum. 

Embora ‘subordinação’ não deva ser tomada em termos absolutos no 

contexto religioso afro-brasileiro, por outro lado, também não deve ser 

invisibilizada, pois, muitas vezes, ela existe e é questionada inclusive pelas 

próprias mulheres (ROSA, 2010, p. 4) 
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Um forte exemplo de questionamento e de resistência a esta assimetria entre os 

gêneros no âmbito do ritual é o das práticas rituais de Mãe Carminha. Em uma conversa 

informal que tivemos sobre esta questão no ritual, ela contou que possui “mão de faca” há 

mais ou menos trinta anos, que faz sacrifício de animais de quatro patas e que lidera todo tipo 

de ritual dentro de sua casa. “Não encosto em parede pra dar meu lugar a homem nenhum. 

Não me sinto inferior a nenhum homem, corto na Jurema e corto no Orixá. E corto também na 

casa do meu Pai de Santo. Se ele estiver aqui, ele só faz as coisas se eu pedir. Tudo passa por 

mim. Esse negócio de que mulher não poder cortar é coisas deles lá de Recife”.  

 Essa informação foi recolocada durante a entrevista. No trecho que segue, Mãe 

Carminha sinaliza também que tem consciência de que a questão do “Corte” é dominada na 

religião pelos homens, especialmente no que diz respeito ao Corte para Exú, tradicionalmente 

vetado às mulheres:  

Principalmente, corto pra Exu. Porque eu num entrego minha faca pra 

ninguém. Corto qualquer boi pra qualquer mestre... Quando eu tinha 

menstruação, aí tinha coisas que eu não podia fazer, cortes que eu não podia 

fazer, não podia fazer trabalho nenhum... Mas com 39 anos eu fiz 

histerectomia e de lá pra cá, num tem nada haver. Tudo sou eu que faço, 

sempre disseram que eu queria ser mais do que os outros, ‘ela quer saber de 

toque, ela quer saber tudo, ela é a sabidona. Mas ela sabe que mulher num 

pode cortar’, mas até agora nunca levei uma queda nem dei queda em 

ninguém. E nem entrego minha faca pra homem nenhum. Só se meu pai vier 

do recife, que aí é mais do que né, tem Beto, Neném, porque foi pai Beto que 

fez meus 21 anos, fora deles só entrego a Pelado [filho]. E se eu quiser, ou a 

ele ou a Fefinho que é meu sobrinho e eu confio nele, porque eu sei que sabe 

fazer... mas os outros, nenhum... (entrevista concedida em 20/05/2017).  

 

Esse aspecto parece ter sido gestado ao longo da trajetória da referida Mãe de Santo na 

religião. Sendo assim, esse tema suscita a necessidade de explicitar e refletir sobre essa 

trajetória.  

É, vim do Recife pra cá por que nasci lá né? Já nasci dentro do espiritismo. 

Meu primeiro batismo foi dentro da jurema, com os senhores mestres. 

Quando cheguei aqui, tive problemas de saúde, problemas esse que a 

medicina não curou. O próprio medico, muito antigo, mandou que eu 

procurasse uma rezadeira que tivesse tambor. Mamãe procurou, tambor só 

tem nos terreiros. E então no terreiro eu fiquei. E não saí mais. Cheguei no 

ano de 1966. Veio a família toda. Viemos pra ficar perto da família, a família 

de mamãe era todinha daqui. 

 

Esse é um aspecto interessante, porque apresenta uma fissura no discurso oficial 

sobre saúde, sendo a busca pela cura, o elemento motivador para que sua mãe a levasse em 

um terreiro. Em minhas observações escutei outra história parecida, proferida pela Filha de 

Santo mais antiga da Casa: “Vim pro terreiro porque estava doente e a medicina não dava 
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jeito”. Assim sendo, em detrimento, da marginalização da prática das curandeiras, rezadeiras 

e Mães de Santo, a busca por estas práticas populares de saúde contrapõe e reposiciona, o 

poder da Medicina Oficial.  

Na continuação do relato ela narra como, à partir da busca pela Cura, se inseriu e 

aprofundou-se na trajetória espiritual:  

Como foi que a senhora se tornou mãe de santo? 

Depois que eu fiquei boa, fiquei sendo filha de santo, frequentando aí, daí 

continuei não deixei mais de 66 pra cá, não deixei mais, e foi desenvolvendo 

a mediunidade né? As entidades foram fazendo cobranças né? Pedindo 

obrigação. Fiz borí, assentamento, depois fiz jurema, assentamento de 

jurema foi encimentada, depois mais uns tempos pra frente, orixá, cobrou, 

fez cobrança outra vez, fiz borí, mas não se conformou, e meu pai de santo 

disse que eu tinha que fazer o Iaô. 

Quem foi o pai de santo da senhora? 

Nenem, ele é daqui, e já foi aqui que eu fiz o Iaô. 

Quanto tempo a senhora tem de jurema e de Iaô? 

A jurema já com 36 anos, e o Iaô já ta com 34. 

A senhora encontrou muita dificuldade nesse percurso de se tornar mãe de 

santo e abrir a sua casa? 

Olha, encontrei, muita dificuldade, que depois que eu fiz Orixá ainda fiquei 

na minha casa de meu pai mais de 5 anos. Para poder a orixá, a jurema pedir 

Seu Zé, pedir que eu abrisse casa para ele. (Entrevista concedida em 

20/05/2017).  

 

Em conversa informal, realizada durante visita ao terreiro, Mãe Carminha relatou que 

o seu primeiro pai de Santo, Nenem, foi quem passou a Mão de Faca para ela. Esse é um fato 

importante na sua trajetória, pois, diante das obrigações necessárias no cotidiano de um 

terreiro, esse fato a tornou menos dependente de outras pessoas, inclusive de homens, e a 

permitiu tocar, mesmo com inúmeras dificuldades financeiras o seu trabalho de Mãe de Santo.  

 
Aí a dificuldade foi o que? Financeira! Por que eu tinha que ter né (faz gesto 

com a mão), e eu trabalhava só com um salário mínimo. 

A senhora trabalhava onde? 

Hospital. Eu era auxiliar de enfermagem. Trabalhei ainda muitos anos, 

mesmo depois que abri o terreiro eu ainda continuei. Por que eu trabalhei 32 

anos dentro de hospital por hospital. Tinha terreiro e continuei trabalhando. 

Me aposentei lá, fiquei só, servindo às entidades. Só pra eles. 

Já faz quanto tempo que a senhora se aposentou? 

Já faz uns 16 anos, que eu me aposentei por tempo de serviço. Não foi pela 

idade. Foi por tempo de serviço. 

 

A dificuldade financeira, especialmente difícil no início da trajetória de Mãe Carminha 

com seu terreiro, ainda parece ser um elemento importante na sua vida. Quando perguntada na 

entrevista sobre a sua sobrevivência econômica, ela relata o seguinte:  
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Minha filha, salário mínimo né? Só vivo disso. Pra você ver, eu faço uma festa e 

peço uma ajuda. Quem quiser trazer, quem num quiser, eu vou pro empréstimo. 

Arranjo empréstimo e faço. 

  

De acordo com minhas observações ela também recebe por trabalhos e obrigações, 

assim como por jogos de búzios, tarefas que todos os pais de santo e mães de santo cobram. 

Entretanto, isso tem uma dimensão diferente do comércio, já que a relação parece ser também 

de troca, e cada um oferece o que pode pagar, apesar de haver trabalhos em que o valor é 

determinado. Diante desses casos a Mãe de Santo incorpora o trabalho de comprar as coisas 

para a realização do ritual, além da prática espiritual destinada à sua efetivação.  

Perante esses elementos vale registrar uma observação feita em um dia em que visitei 

o terreiro para conversar informalmente com Mãe Carminha. Ela me convidou para a 

obrigação (ritual de sacrifícios e oferendas para o seu Mestre) que haveria no dia seguinte. E 

pediu para que sua filha, que estava ao nosso lado, não comentasse com ninguém. Eu 

perguntei o motivo e ela revelou que: “Prefiro fazer calada, só com o povo de casa. Se eu 

contar para todos, acaba vindo muita gente de fora, e eu não tenho condições de receber tanta 

gente. O trabalho já é grande e com visita em casa, pra mim fica dobrado. Além da despesa 

que é grande e toda nas minhas costas”.  

A última fala, apesar da sutileza, aponta para a complexidade da experiência dessa 

Mãe de Santo, já que ela parece ser responsável pelo sustento financeiro da Casa, pela 

preparação e condução dos rituais, pela negociação direta dos produtos necessários aos 

mesmos, por diversas atribuições naturalizadas como femininas (lavar, cozinhar, passar e 

cuidar dos filhos). No que diz respeito a esse último elemento – cuidar dos filhos – é 

importante fazer um destaque sobre uma dimensão essencial no cotidiano dessa Mãe de Santo 

e que imprime marcas importantes na divisão sexual do trabalho e na sua condição de 

sobrecarga econômica, afetiva e física: a maternidade.  

Inicialmente vale salientar que Mãe Carminha não é mãe biológica de nenhum filho, 

entretanto, adotou ao longo da sua trajetória vários, além de cuidar periodicamente de quem 

precisa ser acolhido na casa, em virtude de problemas de diversas ordens. 

Tenho 4 filhos adotados, Sonaly, Ubirajara, Ubiratan e Silvani, Douglas que 

é neto. Eu não decidi adotar, toda vida eu gostei de criança, quando é um dia 

que eu to de plantão, eu recebi um telefonema de uma amiga minha, 

Carminha, aqui tem uma menininha, que a mãe vai embora e não quer ver 

nem a cor. Você num quer não pra dar a alguém? Eu disse: criatura, ta eu 

vou buscar pra mim. Na hora eu tomei aquela menina pra mim, isso eram 

duas horas da manhã. Só passei em casa, peguei minha bolsa, coloquei um 

cueiro dentro e desci tirei pro hospital e fui buscar. Eu vivia lá no centenário. 

Minha filha já tem 41 anos (Entrevista concedida em 20/05/2017).  
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Mãe Carminha exerce a maternidade em duas modalidades, possui os filhos adotivos e 

os filhos no Santo, estes se misturam, quando perguntada se haviam algua separação entre a 

casa e o terreiro, “lá dentro é separado, lá eu só misturo meus filhos, misturo tudinho”. Na 

entrevista ela relata um pouco sobre o seu entendimento sobre família, ela se refere aos 

vínculos consanguíneos e aos seu filhos adotivos 

O que é família pra senhora? 

Minha filha, são meus filhos né? Meus pais, meus irmãos... Pra mim é tudo. 

Porque eu tenho meus filhos de santo, mas não são filhos que eu digo meus, 

o filho de santo é hoje e num é amanhã. E os meu são meus, pra mim é tudo, 

me sinto muito bem com eles, mesmo sendo adotado. 
 

Percebe-se aqui o quanto esta relação é entrelaçada, difícil até mesmo de definir os 

estabelecimento dos laços, por exemplo, dois de seus filhos adotivos são seus filhos no orixá, 

um deles é o pai de santo da casa. E esta relação de adoção e cuidado se estende para com 

seus netos e bisnetos. E tal como afirma Sorj (2010), quando fazemos uso do termo cuidado 

estamos falando de um complexo de tarefas e funções diversificadas na relação com os seus 

familiares, assumindo a forma de trabalho não pago, que aos membros da família é dedicado. 

A autora completa que, essas atividades incluem cuidar das crianças, idosos, doentes, tal 

como a realização das tarefas domésticas, limpar, arrumar, lavar, passar, cozinhar, dentre 

outras. 

 Quando perguntada a respeito do que ela representava para os seus filhos ela 

respondeu 

Minha filha, como mãe, eu represento pra eles uma fonte e uma segurança por que 

todos se recorrem a mim, por pequeno que seja o problema, ou pelo maior, tudo é 

pra mim! Eles se sentem seguro, eu me acho um tronco pra eles. 

(Entrevista gravada em 20/05/2017) 

 

Uma extensão destes cuidados no terreiro, é o acolhimento que ela faz das pessoas em 

suas casa, atualmente ela acolhe dez pessoas em sua casa, e disse que já teve época de morar 

até mais. 

Eu nunca fico só não, tem período que moram três, quarto, aí passam dois 3 anos... 

O povo liga e diz Mãe Carminha, vou passar uns tempos com a senhora, eu digo, 

venha... Pronto, aí fica... e sempre foi assim.. teve um período aqui que teve 17. E eu 

me sinto bem, Solidão pra mim é depressão, gosto de ter a casa cheia. 

(Entrevista gravada em 20/05/2017) 

 

E ainda que Mãe Carminha, exerça um trabalho de cuidados no âmbito da religião que 

por vezes é remunerado, quando por exemplo um consulente vai até ela para uma consulta de 
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búzios e ali ela vê o que é necessário para aquela pessoa, seja um banho de folhas, seja uma 

oferenda para algum orixá ou entidade da jurema, e que esse trabalho seja remunerado e 

agregue para ela poder, pois ela conhece os segredos e a magia, isso não à blinda das funções 

com a casa e com os filhos de criação, de fazer as refeições diárias, assumindo de todas as 

responsabilidades agregadas a sua posição na casa. 

Recentemente a acompanhei no longo percurso de cuidados assumidos por ela, com o 

seu bisneto recém-nascido. A criança, nascida prematura desenvolveu alguns problemas de 

saúde, os pais pela pouca idade e experiência não possuíam condições afetivas de dar conta de 

todas as demandas relacionadas a saúde da criança, coube então a Mãe Carminha, assumir a 

responsabilidade de acompanhar a mãe desde a gestação até o nascimento, e na sequencia os 

cuidados com a criança, percorrendo os hospitais em busca de atendimento, para em seguida 

dar continuidade aos cuidados em casa. 

Na entrevista, quando lhe perguntei especificamente sobre o exercício da maternidade 

no santo ela comparou a pratica ao cuidado com um recém-nascido:  

O que é ser Mãe de Santo Para a senhora?  

Como todo mundo sabe, a gente chama mãe de santo, mas o santo não tem 

mãe, a mãe de todos os santos de todos os orixás é Iemanja. Ser mãe é 

porque a gente assume aquela responsabilidade né? De cuidar daquela 

cabeça daquele filho. Fazendo yaô ou não, a gente tem a obrigação de lavar a 

cabeça amaciar, botar o axé, alimentar o orixá do filho, então é como você 

alimentar um recém-nascido, sendo seu. Você aprende a gostar, tem aquele 

carinho e aquela responsabilidade. E tudo que o filho sente, ele se recorre a 

você. Então esse é o papel da mãe de santo né, que no fim de tudo nós somos 

escravas. Pra cuidar, zelar e se num fizer direito apanhar...Que o próprio 

orixá da castigo né, se eu faço errado, se eu dou fim. Quem vai pagar? É 

você? Quem vai pagar sou eu, que sei o tamanho da responsabilidade... e to 

usando aquilo ali de arma. (Entrevista gravada em 20/05/2017) 

 

Apesar de na entrevista ela fazer uma distinção entre a relação dos seus filhos adotivos 

e seus filhos de santo, em campo é perceptível que a maneira como ela exerce a maternidade 

não possui a mesma distinção. Ela cuida, aconselha, d adverte, e na pratica é muito difícil 

encontrar uma fronteira entre o zelo e o cuidado na religião e aqueles dedicados à partir dos 

vínculos familiares. Até mesmo por esses recortes da entrevista é possível fazer esta 

constatação, quando se refere ao um filho no Santo como a um recém-nascido, principalmente 

quando afirma que para os seus filhos (adotivos) ela representa um tronco, isto fica mais 

evidente, pois na Jurema, o assentamento de Mestre é representado justamente pelo tronco da 

jurema fincado na terra. E é ao tronco, figuração que represente seu Zé (o Mestre), a quem ela 

recorre em nome dela e de seus filhos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aqui, ensaiando as considerações finais, uma música não me sai da cabeça, esta de 

Juçara Marçal me informa que “nem todo trajeto é reto, nem o mar é regular”, seguindo este 

caminho torto, encontrando brechas, girando no meio do terreiro e em volta de mim, escrevi 

este texto. Que fala tanto do campo como da ação do mesmo sobre minha experiência, palavra 

tão exaustivamente usada nesse texto, só não mais do que praticada.  

Ainda sobre trajeto, Dias (2007) afirma que o processo de pesquisa constitui-se do que 

conhecemos previamente do campo, tal como dos conhecimentos adquiridos nele e, como 

consequência, das analíticas que acessamos após o contato com o “outro”, este, que a 

depender da perspectiva pode ser “nós”. Portanto, contrariando as investidas acadêmicas 

tradicionais de tomar o conhecimento como “um muro, no qual cabe ao estudante, encaixar 

perfeitamente os tijolos da pesquisa” ou mesmo como um processo linear, a autora, nos 

informa de que a trilha para a produção do conhecimento é na verdade:  

 
Entrecortado por sobressaltos, idas e vindas, decepções, angústias, desprezo 

e surpresas, que necessitam de um mínimo de trejeito pessoal e de 

instrumentos teórico-metodológicos que possam viabilizar a resolução do 

problema: “e o que eu faço com isso aqui?” (DIAS, 2007, P. 75) 

 

De sobressaltos, angústias, euforias, irradiações, inseguras, jogos de búzios e de 

cintura é feita esta pesquisa. Como descrevi no capítulo dois, dedicado a explanar sobre o 

processo de inserção no campo, quando me aproximei da Umbanda, através da primeira visita 

ao terreiro de Mãe Dé, não estava em busca de um “problema de pesquisa”. O “problema” eu 

já era, e a minha busca era por força e respostas. Passou muito tempo desde este primeiro 

encontro, até que, em outra visita, a outro terreiro começasse a ganhar forma na minha mente 

qual era o meu papel ali.  

Este segundo encontro possuiu uma forte ambiguidade no que diz respeito à motivação 

da aproximação. Pois, a minha inserção se deu pelas vias acadêmicas e políticas, e também 

pelas espirituais e afetivas, ali, no primeiro momento ainda não buscava o problema, mas 

seguia, possuindo vários. Ter feito parte da dinâmica da casa de Mãe Goretti de Oxum, 

promoveu sem dúvidas, um amadurecimento imensurável no que eu me propunha a ser: 

pesquisadora e praticante da religião. Ali, experimentei o que era a Umbanda na prática, 

muito trabalho e dedicação.  

Longe de querer ser exaustiva, no entanto, já sendo, por necessidade metodológica, as 

questões epistemológicas e políticas que me deram base para que este estudo pudesse vir a ser 
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desenvolvido, foram acessadas no grupo de pesquisa e extensão da Universidade Estadual da 

Paraíba, o “Todxs Juntxs Somos Fortes”, participar deste grupo me possibilitou aproximação 

de outros conteúdos e provocações teóricas que estão presentes neste texto.  

 A questão inicial, gira em torno de tecer uma pesquisa a partir do ponto de vista das 

mulheres que estavam “à beira da pia” no terreiro. Guiada pelas provocações de gênero como 

uma categoria que se intersecciona com raça, religiosidade, sexualidade, geração, escrevi a 

proposta inicial do projeto de pesquisa apresentado ao PPGDH. Neste sentido, um dos 

objetivos que moveram esta pesquisa se configura no sentido de analisar como se constroem 

os mecanismos que instituem a divisão sexual do trabalho no universo das comunidades de 

terreiro de Umbanda e Jurema de Campina Grande. 

 Neste caso, as principais observações e informações coletadas se deram em dois 

terreiros, no de Mãe Goretti e no Terreiro Santa Bárbara, de Mãe Carminha. O intento, de 

identificar os mecanismos pelos quais as dinâmicas da divisão sexual do trabalho são 

naturalizadas e de que maneira estes repercutem nas vidas de mulheres de terreiro de 

Umbanda e Jurema de Campina Grande, foi alcançado, ainda que com nuances e 

contradições, características que compõem o próprio campo. 

Foi através de Mãe Goretti, que conheci o Terreiro Santa Bárbara. Onde, por motivos 

já explanados no capitulo dois, me fixei como praticante e pesquisadora. Com este encontro as 

questões da pesquisa se aprofundaram, surgindo a necessidade de promover um registro da 

trajetória de vida da liderança do referido terreiro, Mãe Carminha da Ramadinha, Ialorixá e 

Juremeira conhecida e respeitada dentre a comunidade de religião Afro-ameríndia da cidade e 

região. Lá, a configuração do cotidiano do terreiro se apresenta de maneira muito distinta e 

ofereceu muitos elementos para compor a narrativa da pesquisa, enfocando na trajetória da 

Mãe de Santo.  

Diante disso, a formulação da pesquisa se deteve a investigar as relações estabelecidas 

no cotidiano de Mãe Carminha, e dos seu filhos e filhas de santo mais engajadas na dinâmica 

de um terreiro e o rebatimento da discurso da divisão sexual do trabalho na vida dessas 

mulheres. Assim, essa pesquisa visou contribuir para o desvelamento do impacto das 

assimetrias de gênero no dia à dia destas mulheres.  

Portanto, as reflexões trazidas nesta pesquisa passam pela necessidade de apreender a 

vivência destas mulheres que possuem um forte ponto de tensão em sua experiência, 

considerando a sua posição de liderança no terreiro e na comunidade versus a sua inserção em 

engrenagens assimétricas de gênero. Além disso, revelando através de observação participante 
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e da própria entrevista, como se deu a a trajetória da constituição do Terreiro Santa Bárbara e 

da própria Mãe Carminha como liderança, mãe de santo e mãe de criação. 

Mãe Carminha, ocupa um posto dentro do ritual que possui uma carga subversiva e de 

resistência muito potente. Por exemplo, ao realizar atividades que dentro da tradição, são 

consideradas exclusivamente masculinas, como o sacrifício de animais quadrúpedes. 

Provocando assim, um tipo de ruptura com a normativa da superioridade do masculino em 

detrimento do feminino. Ressalto, que esta é uma realidade situada em alguns terreiros da 

cidade de Campina Grande, mas que possui um forte potencial contestador das normas de 

gênero.  

O ritual não se configura como um contexto separado das relações sociais. Estes 

âmbitos na vida destas mulheres são continuamente retroalimentados e contrapostos em suas 

vivências. A mulher que lidera e subverte no ritual, é por vezes a que está em enredada em 

dinâmicas assimétricas de gênero e da divisão sexual do trabalho no âmbito doméstico, 

principalmente no que diz respeito à execução de tarefas constituídas historicamente como 

naturalmente femininas, o cuidado com os filhos e com a casa. Em cada visita ao terreiro, me 

deparo com situações que dão combustível a esta análise, por vezes estão de acordo com 

aquilo que busquei descrever na pesquisa e por vezes me causam crises, fazendo-me 

questionar se é este mesmo o caminho.  

No entanto, mais do que apontar para uma luz no fim do túnel ou para uma verdade 

pronta, a provocação delineada nesta pesquisa juntamente com as epistemologias adotadas, 

intencionam provocar os demais sentidos e forçar o tateio das questões, relacionadas à 

vivência das mulheres, existentes no campo, tornando possível ir além daquilo que, de 

imediato, pode ser visto ou, objetivamente constatado. As relações são processuais, compostas 

de idas e vindas, muitas contradições e descontinuidades.  

Para acessar estas questões da maneira mais aprofundada possível, foi necessário 

assumir o compromisso de praticar uma atitude menos acadêmica, baixar a cabeça e me 

permitir aprender. A configuração tradicional colonizadora da universidade arranca de nós a 

capacidade de ouvir e de se abrir aos aprendizados entendidos como não válidos. Hoje, 

compreendo que se eu tivesse chegado ao Terreiro Santa Bárbara com postura de especialista 

talvez não tivesse vingado, e caminhado por espaços tão íntimos ao mesmo tempo reveladores 

para a análise. Minha postura ao chegar ao espaço era e segue sendo de aprendiz, que 

precisava de cuidados e desenvolvimento espiritual, e que, por ventura, estava desenvolvendo 

uma pesquisa sobre as mulheres do terreiro. 
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Tenho uma forte sensação de que, por parte de Mãe Carminha, interlocutora chave da 

pesquisa, havia o desejo de que eu terminasse “meu trabalho da faculdade”, como ela sempre 

comentou, ao tempo em que sei, que ela compreende que é importante para sua casa que este 

registro seja feito. Na oportunidade em que o grupo de extensão realizou uma mesa com Mãe 

Carminha como palestrante, revelou um pouco do olhar, sobreposto sobre nós da 

universidade.   Ela levou a maior parte de seu filhos para o evento, Silvani, um deles, não 

subiu para a palestra, pois tem medo de altura. Fiquei fazendo-lhe companhia e então ele me 

disse: “Olhe, isso aqui pra gente, é uma caridade que nós estamos fazendo para vocês. 

Quando a professora chamou a gente, mãe juntou o povo, porque é assim, a gente faz 

caridade, então a gente veio aqui mostrar como é a religião, trazer conhecimento da religião 

pra vocês não é?!”.  

Acredito que com relação à minha presença no campo, também ocorreu isso, uma 

caridade. As pessoas da casa me acolheram, não por alguma representação de autoridade que 

eu pudesse ter, até por que, sempre fiz questão de não falar ou exaltar ali, meu vínculo e esta 

minha posição, no sentido de exercer algum poder “imaginário”.  Tive que cozinhar em fogo 

brando todo o processo, que para mim ainda segue cozinhando. Nesse recorte, que é a 

pesquisa, entrou o que pude captar, é uma organização das minhas impressões, das histórias, 

das experiências, das conversas, de tudo que aprendi aos poucos dentro do terreiro.  

Das coisas que aqui registrarei para não esquecer, o que me assegura que em algum 

lugar isto ficará guardado, pois contrariando a lógica de que “conhecimento é aquilo que a 

gente nunca esquece”, compreendo que esquecemos sim, não só isso, como também 

mudamos, transformamos, reformulamos. O conhecimento, é composto de noções 

transeuntes. E que bom! Triste seria se não houvesse esta possibilidade, e assim tivéssemos 

que ficar reféns de paradigmas que nos foram ensinados desde a escola.  

Talvez, esteja aqui, correndo um grande risco, de ser tomada como pouco séria e 

pouco critica em minha pesquisa. No entanto, acredito que seja necessário expor na escrita, o 

estudo do estudo, a análise da análise, o processo com suas fissuras e feiuras. O processo do 

trabalho de campo, não é cientifico no seu todo, e não ocultar isso é também um ato político. 

A proposta de pesquisar, trabalhar com pessoas é densa, vai e volta, é triste, é dinâmico, é 

improdutivo, é afetivo e passa longe da frieza proposta pela científica ocidentalista. Ainda 

assim, no processo de escrita nos cabe a função de recortar e enquadrar, e este enquadramento 

dói.  

Ainda tenho muito a prender no terreiro, como pesquisadora e como filha. Ainda falo 

amém no lugar de axé, ainda falo com fé em deus no lugar de com fé nos espíritos. Devo 
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admitir que o medo fez parte do meu processo nesta vivência em terreiro, o medo dos mitos, 

medo de cobrança, medo de macumba pra mim, medo de fazer perguntas e levar uma resposta 

brusca. Nós que não fomos criados em terreiro, temos medo dele. Esse sentimento em certa 

medida trava um pesquisador que tem dois curtos anos para acessar informações delicadas em 

campo. 

Quando vamos estudar terreiros, parece que ocultamos nossa formação cristã, parece 

que para parecermos mais nativos é necessário ocultar o medo que se sente nos primeiros 

toques de Exu e Pomba-gira. E isso, não pode ser desconsiderado. Apesar da ser antiga 

curiosidade pelas coisas relacionadas a religião, fui criada em um meio católico, indo pra 

missa com minha vó. A imagem da Velha cachimbeira só aparecia em cantiga de criança, 

como uma figura perturbadora. Hoje, para mim, a velha cachimbeira é sinônimo de 

acolhimento e sabedoria. É ela, a chave que abre os portões do esforço de construir um saber 

nesse texto. 
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APÊNDICE  1 -  Roteiro de relato oral de vida para entrevista com a Mãe de Santo 

 

OBSERVAÇÕES: Essas questões não necessariamente foram feitas em forma de 

pergunta, já que o relato oral de vida é uma entrevista de cunho narrativo e aberta, 

pode contemplar os pontos do roteiro abaixo sem necessariamente haver necessidade 

de fazer a pergunta explicitamente 

 

Pergunta norteadora - Gostaria de saber um pouco sobre a história da senhora, 

principalmente sobre a sua história na religião.  

1. Início na religião 

2. Trajetória até chegar à posição de mãe de santo 

3. Dificuldades, potencialidades e resistências vividas na condição de mulher 

4. Como a divisão sexual do trabalho afeta/condiciona essa trajetória.  

5. Sobrevivência econômica 

6. Formação da comunidade do terreiro (como se forma a “família” em torno do 

terreiro?) 

7. História do terreiro.  

8. Linhas do terreiro . 
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APÊNDICE 2 - Roteiro para entrevista semiestruturada 

 

Eixo temático: Percepções sobre a vivência como mãe de santo e divisão sexual do trabalho 

 

1. O que é família para a senhora? 

2.  Como é a sua família? 

3. O que a senhora representa para sua família?  

4. Quantas pessoas moram com a senhora?  

5. Para a senhora, o que é ser mãe de santo? Pode me descrever? 

6. Quais são as tarefas domésticas que a senhora faz no dia a dia? 

7. A senhora tem alguma ajuda nas tarefas domésticas? Como as pessoas a ajudam? 

8. A senhora recebe alguma ajuda de homens, filhos, parentes ou filhos de santo nas 

tarefas domésticas? Se sim, como os homens a ajudam? 

9. Quais são os trabalhos que a senhora precisa fazer no terreiro no dia a dia? 

10. A senhora tem alguma ajuda nos trabalhos do terreiro? Como as pessoas a ajudam? 

11. A senhora recebe alguma ajuda de homens, filhos, parentes ou filhos de santo nos 

trabalhos do terreiro? Como os homens a ajudam? 

12. O que a senhora precisa fazer fora do terreiro para manter as atividades como festas de 

santo e outros rituais? (Ex.: fazer compras, negociar, organizar as viagens) 

13. Alguém a ajuda nas atividades de fora do terreiro ? 

14. A senhora percebe alguma diferença entre ser homem e ser mulher na religião? 

15. Quais são as diferenças entre ser pai de santo e mãe de santo? Tem alguma coisa que o 

pai de santo pode fazer na religião e a mãe de santo não pode? 
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APENDICE 3 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezada senhora, 

 

 Venho por meio desta, solicitar sua colaboração na pesquisa referente a minha 

dissertação de mestrado de título “OXUM ESTÁ VENDO ISSO AÍ”: AS ENGRENAGENS 

DE GÊNERO E O DISCURSO DA MATERNIDADE NO TERREIRO SANTA BÁRBARA 

E MESTRE ZÉ DOS ANJOS EM CAMPINA GRANDE/PB, em cumprimento aos requisitos 

para obtenção do título de mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, 

Cidadania e Políticas Públicas da Universidade Federal da Paraíba (PPGDH/UFPB), 

desenvolvido sob a orientação do Prof. Dr. Elio Chaves Flores.  

 

  Desde já agradeço sua participação nesta pesquisa que é de grande valor para o 

trabalho final. 

 

 Atenciosamente, 

 

Maria Luiza Pereira Leite 

Mestranda do Programa de PPGDH da UFPB 
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APÊNDICE 4- CROQUI DO TERREIRO SANTA BÁRBARA  

 


