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Mulheres do mundo 

Eu sou vocês 

Eu sou Bahia 

Sou menininha, sou gantois 

 

Ijexá, Carnaval, capoeira 

E as canções do lugar 

Sou paixão, sou quem ama primeiro 

E a mulher do amanhã[…] 

Mulheres do mundo - Tonho Matéria e Gilson Nascimento 
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RESUMO 

 

A realidade das crenças das rezadeiras no Recôncavo da Bahia é rica e diversa, contudo, os 
conhecimentos das práticas são calcados exclusivamente na tradição oral, o que leva ao seu 
quase desaparecimento. Tal projeto propõe entender e traduzir através de uma produção 
artística esta crença. O contexto em que se insere é eminentemente feminino, sendo senhoras 
que ainda detêm o conhecimento dessas práticas, possuidoras de uma sensibilidade em 
comum em relação a mística religiosa popular que articula signos do catolicismo a divindades 
de origem afro-indígena. Produz-se assim, algumas obras artísticas frutos da imersão em tais 
assuntos na busca de reunir os símbolos ligados ao feminino e as diversas formas de 
representações equivalentes ao seu sagrado no Recôncavo da Bahia. Ao partir desta 
compreensão, propomos a construção de uma poética visual que reúne religiosidade, 
mestiçagem1 e o protagonismo do feminino através de seus autores ou de suas representações 
de divindades.  

 

Palavras-chave: Religiosidade afro-cristã; Mestiçagem; Poética visual; Protagonismo 

feminino.  

 
1 Entende-se por mistura de culturas e costumes populares, provenientes de diferentes sociedades. 
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ABSTRACT 

The reality of the beliefs of the rezadeiras in the Recôncavo of Bahia is rich and 
diverse, however, the knowledge of the practices are based exclusively on the oral tradition, 
which leads to its almost disappearance. This project proposes to understand and translate this 
belief through an artistic production. The context in which it is inserted is eminently feminine, 
being ladies who still hold the knowledge of these practices, possessing a common sensitivity 
in relation to the popular religious mystic that articulates signs of the catholicism to deities of 
Afro-indigenous origin. Thus, some artistic works are produced by immersion in such 
subjects in the search for a combination of symbols linked to the feminine and the various 
forms of representations equivalent to their sacred in the Recôncavo of Bahia. Starting from 
this understanding, we propose the construction of a visual poetics that brings together 
religiosity, mestizaje 2  and the protagonism of the feminine through its authors or its 
representations of deities. 
Keywords: Afro-Cristan religiosity; Miscegenation; Visual poetics; Female protagonism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 
2 It is understood by mixture of cultures and popular customs, coming from different societies. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Ramificação da sua célula celestial 

Árvore, raízes desse seu mundo 

Lua nossa, mãe cheia 

Seus raios noturnos profundos 

 

Despertou, acende-se, levanta-te em fogo 

Trabalhando, corre o mundo em batalhas, é vento 

Conforta, acalma, água de lágrima no meu eu chuva 

 

Fruto teu 

Vivo em ti 

Vida pro mundo 

 

Me acorda com lençóis de conduta 

“Vambora, desperta, te ergue, vigora! “ 

 

Vida, de uma brecha da sua crosta 

Vida, cicatriz umbigo 

Vida, espelho de referência  

Vida, memória do afeto 

 

Essa mulher, é tanto de mim, mas não é eu 

Além de mulher, é minha mamãe… 

Tomava-me os pensamentos, sobre esse ser que se expõe 

Nas paredes, na mesa, nas pedras, nas nuvens, no meu eu. 

 

Ama-da de leite, transmissora de vida 

Então não sou apenas cria,  

Mas a representação do seu feminino transfigurado. 

 

(Ama-da de leite – O autor) 
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Chamamos tantas mulheres de mães e as vezes não conseguimos enxergar as duas 

potências em uma só vez. A mamãe sempre vai ser este ser sem comparações e definições. 

Ergue-se tal laço as composições femininas geradoras de vida, educadoras por natureza, 

silêncio de sabedoria e sorriso de afeto. 

Para nós Nossa Senhora, Yás3, Yálodê4, Yábasé5, Ayabás6. 

Sim, escolhemos vertentes religiosas e místicas para falar de mulher, ou melhor do 

feminino. Recôncandaces, as Candaces do Recôncavo, refere-se as rezadeiras e benzedeiras 

do Recôncavo da Bahia e a mistura de crenças, especificadamente na cidade de Santo Antônio 

de Jesus. 

Visualizamos nossa poética lúdica, nas representações de divindades femininas das 

religiões de maior popularidade nessa região, estabelecendo um diálogo com autores 

destacáveis nessa vertente, no intuito de fazer análises sociais sobre o assunto. 

A idealização e prática desse projeto, foi se montando no decorrer do curso de Artes 

Visuais, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.  

Primeiramente surge o interesse da busca de representações de divindades femininas 

pelo mundo. Explorando os diversos panteões, encontramos narrativas representativas das 

histórias de tais divindades, contadas de acordo com o contexto social de localidade que cada 

personagem se inseria.  

Fazendo estudos sobre as mitologias, catalogamos algumas representações dessas 

divindades e apesar dos panteões diferentes, conseguimos observar certas semelhanças sobre 

as personagens nas narrações dessas mitologias, sendo que o que vem a diferenciar essas 

narrativas são as adaptações para os contextos socioculturais das regiões onde certas crenças 

se aplicam, nos acordando para as questões das religiões presentes nesse assunto. 

Após tal abertura, foca-se para representações mais próximas do nosso contexto 

cultural e territorial, a filtragem por meio das religiões de maior recorrência em nosso 

território, nos faz referenciar diretamente, as religiões de matriz africana como Candomblé e 

Umbanda, e a religião Católica Cristã, preferencialmente a igreja Apostólica. 

No componente de Processos artísticos, cria-se a série de linoleogravura, titulada 

Debaixo d’água, onde representa-se duas orixás do candomblé. 

 
3 Do iorubá, mãe 
4 Do iorubá, um alto título, líder entre as mulheres. 
5 Do iorubá, cozinheira 
6 Do iorubá, orixás femininos 
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Com isso chegamos as condições de misticismo presente no Recôncavo da Bahia, 

assim também como as formas de crenças populares que sugerem tal comunhão entre as 

religiões que geram a amplificação de conhecimentos enérgicos espirituais. Desenvolve-se na 

disciplina de Fotografia III, a série de videoartes Ser coragem, falando sobre a violência 

realizada por meio da imposição catequista e a mistura de crenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debaixo d’água – Iemanjá. 
Linoleogravura. Cachoeira - BA, 2016. 

Foto: o Autor. 

Ser coragem, doutrina. Videoarte, 
quadro 00,18s. Cachoeira - BA, 2015 

Debaixo d’água – Oxum. Linoleogravura. 
Cachoeira - BA, 2016. Foto: o Autor. 
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Considerando tais fatores, entre pesquisas específicas em livros e consultas orais, 

notamos de forma marcante, a presença dessa mistura de conhecimentos religiosos, na prática 

das rezadeiras e benzedeiras, desdobrando outras necessidades para recorremos a fontes orais. 

Forma-se o projeto em menção, com o objetivo de estabelecer uma forma de 

diálogos e explanações sobre a questão do misticismo, religiosidade e o protagonismo 

feminino relacionado ao divino, na cidade de Santo Antônio de Jesus no Recôncavo da Bahia. 

Além de criar uma documentação sobre a poética das rezadeiras e benzedeiras dessa cidade. 

Usufruímos da liberdade de todo o bem que plantamos, dentro de nossas casas, 

nutrindo nossas moradas 7 , ouvindo a voz das anciãs que exalam conhecimentos e que 

possuem os verdadeiros sinais de respeito e fé sobre tudo que é sagrado como a terra das 

estradas, por debaixo de todas as águas e até debaixo desse próprio céu, o mesmo que os 

inspira e o guarda. 

Com base nas representações femininas referenciadas no sagrado durante a pré-

história e as condições atuais do gênero na contemporaneidade, motivamos buscas para 

conclusões sobre essas curvas históricas, onde ocorre uma mudança de referenciação divina 

em relação ao gênero.  

Porém, as atuais referências, não calaram as relações anteriormente estabelecidas 

sobre o feminino e sagrado, vindo influenciar socialmente a sensibilidade feminina.  

No Brasil, o misticismo oriundo da fusão de conhecimentos de culturas africanas, 

cristãs e indígenas, influência muitos aspectos da nossa cultura. Refletem em religiões, ritos 

 
7 Instalação: Prática artística da proposta com poética baseada nos oratórios populares na região 

Ser coragem, proteção. Videoarte, 
quadro 02,58s. Cachoeira - BA, 2015 
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populares e até mesmo, rituais de cura. Porém, nossa discussão em relação a esse fator, 

desencadeia reflexões sobre os violentos processos de catequização e tensões religiosas. 

Teoricamente, nos embasamos em autores brasileiros como Reginaldo Prandi, que 

desenvolve, estudos sobre as questões da mitologia das religiões de matrizes africanas, assim 

também como o misticismo brasileiro e o autor Roberto Conduru, que trabalha com as 

questões de arte afro-brasileira, suas características e seus contextos históricos e políticos. 

Inclui-se também, o autor Jean Delumeau, um historiador francês, que escreve sobre o 

cristianismo e sua propagação no mundo, apresentando panoramas sobre as relações homens-

religiões. Além dos mencionados, utiliza-se também como referências, diversos outros 

escritos, abordadores desses assuntos. 

No segundo capítulo, temos uma planificação sobre os contextos inspirativos para tal 

trabalho, assim também como as definições do mesmo. Comentamos sobre nossas misturas de 

crenças e suas posições atuais. Trazemos dentro desses discursos mais abertamente, 

referências sobre estudos históricos, etimológicos e sociais, o protagonismo feminino a cerca 

das religiões, assim também como fatores históricos pressupores desses assuntos. 

Ainda nesse capítulo, trazemos mais focadamente, colocações sobre as rezadeiras e 

benzedeiras locais, procurando estabelecer condições que justifiquem em atribuir a essas 

mulheres, referências ao sagrado e sinais positivos sobre a mistura de crenças anteriormente 

mencionadas.  

Falamos sobre as rezas e o processo de benzedura, onde utilizamos a contribuição 

oral de algumas rezadeiras moradoras na cidade citada. Esse fator nos fez também, pesquisar 

e trazer referências sobre a questão da cultura oral, evidenciando sua importância dentro desse 

contexto (de rezadeiras e benzedeiras). 

No terceiro capítulo, trazemos uma breve contextualização de artistas 

contemporâneos, que servem de fontes para a nossa prática artística, dentre eles temos, Bispo 

do Rosário, Neilson Leiner, Ayrson Heráclito e Marepe. Explanamos sobre as formas de 

montagens das obras dos mesmos e suas influências para a construção de nossa poética. 

No quarto capítulo, nos dirigimos diretamente a instalação moradas, que é uma de 

nossas propostas artísticas dentro desse trabalho. Assim discutimos sobre as relações do 

misticismo no Brasil, seus contextos históricos e sociais até as influências nas atualidades. 

Insere-se nesse capítulo, uma abordagem sobre a linguagem utilizada, que nesse caso 

é a instalação. Colocamos também nesse capítulo, dados mitológicos sobre as representações 

de divindades femininas mencionadas em tal instalação, sendo que cada oratório presente na 
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instalação, é dedicado a cada uma dessas forças representadas por meio de roupagens 

diferentes dentro das religiões brasileiras. Outro fator importante, é o levantamento de 

informações sobre a cultura dos oratórios na nossa sociedade e as adaptações dos mesmos 

ocasionados pelas condições sociais e afloração da religiosidade popular, onde buscamos 

estabelecer provas e conclusões sobre o misticismo brasileiro. Ao final, descrevemos a obra e 

seu processo de realização. 

No quinto capítulo, explicamos a instalação bendizei, outro componente de nossa 

proposta prática artística. Tal obra tem sua poética relacionada as questões da oralidade 

presente nas ladainhas de santos e no Santo Ofício de Nossa Senhora. Mencionamos 

diretamente a importância da cultura oral, onde referenciamos sua intervenção para tais 

práticas, cria-se também relações sobre memória coletiva, havendo a necessidade de citar 

autores no objetivo de esclarecer tal relação dentro da proposta. 

O sexto capítulo, é uma breve explanação sobre a coreografia “Candace”, a qual foi 

pensada para introdução e divulgação desse projeto. Coloca-se o referencial teórico e poético 

encontrado sobre a deusa Ísis, e sua influência sobre as Candaces e sobre seu sinal de 

evolução divina feminina, sendo que esse é o seu maior símbolo. 

Por último concluímos essa parcela de pesquisas e análises. Além de tirar conclusões 

a respeito dos assuntos mencionados aqui, alcançamos também importantes colocações sobre 

as questões dos processos de criação em artes e seu diálogo social, quando a poética inserida 

na obra o sugere. 

Assim energizamos nosso trabalho acreditando no poder positivo das nossas formas 

de crenças. Esses estudos nos fazem entender as mesmas, com certa necessidade de diálogo, 

sendo que os principais fundamentos sobre as crenças são de fato o respeito e o amor, “que as 

vezes se distorcem por negativas influências dos homens” (DELUMEAU, 2000, p. 12 ).



 

2  AS CÂNDACES DO RECÔNCAVO 

 

A mística envolta no universo das rezadeiras e benzedeiras, é algo sensível e 

importante para nossa sociedade. Elas são como “bibliotecas humanas”, detentoras de saberes 

e crescimentos. Se transformam em símbolos de fé e saberes onde a memória se torna um 

frágil instrumento essencial a vida humana. 

Como diz-se popularmente: “leva pra benzer”, “passar a fôia”, “hoje tem ladainha”, 

e assim flui-se uma espécie de energia espiritual que mistura ciência e fé, presentes no ato de 

rezar e benzer. São palavras que tem poderes. 

A junção de vários conhecimentos vem enriquecer os saberes da região do 

Recôncavo baiano, além de toda cinestesia expressa pelos dizeres e evocações que tomam 

vida a partir dos hábitos das rezadeiras.  

Dentro de tal obra assim como nesse texto, reúne-se elementos consideravelmente 

representativos da realidade das rezadeiras e benzedeiras que vivem na cidade de Santo 

Antônio de Jesus na Bahia, por notarmos a diminuição dessas práticas na referida cidade.  

Menciona-se a fusão dos conhecimentos presentes nos louvores, ladainhas, ofícios e 

orações provenientes do catolicismo, assim também como todo contato com a natureza que 

vem da religião de matriz africana e sua adoração aos orixás e por fim com o conhecimento 

científico das ervas da nossa biodiversidade, na utilização para rituais enérgico espirituais e 

medicinais desenvolvidos e ensinadas pelos ancestrais indígenas. 
 

Estou convencido de que todas as grandes religiões do mundo são 
fundamentalmente verdadeiras. Elas são tantos dons que Deus nos fez, e eu creio 
necessários aqueles a quem foram revelados. Creio também que, se pudéssemos ler 
as escrituras das diversas religiões, abraçando, cada vez, o ponto de vista de seus 
respectivos adeptos, perceberíamos que elas são idênticas, na base, e se completam 
maravilhosamente. (GANDHI, 1983) 
 

Por um lado, temos uma vertente de uma mensagem ecumênica de comunhão 

popular, pensa-se na beleza de se sobressair as questões de preconceitos e intolerâncias 

religiosas, porém acorda-se para os contextos circunstanciais que culminaram em tal 

composição e que leva a reflexão: Até que ponto se enxerga a violência do período colonial, 

no caso do misticismo recorrente no Brasil? 
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A prática das rezadeiras e benzedeiras são exemplos positivos desse misticismo, 

sendo que apesar de haver essa mistura, é particular o eixo religioso em que cada rezadeira se 

identifica mais ou possui mais aprendizado sobre, por isso bendizei8 e adorai. 

Este mergulho navega também por dentro dos miniuniversos dos oratórios9 , ou 

melhor e já referenciando a nossa parte prática, as moradas, esses objetos de fé que possui 

uma estética 10  conceitual e espiritualizada, vai além de uma peça de decoração e é de 

principal importância para as rezadeiras, pois, são eles que revelam e guardam as imagens que 

compreende as adorações, translucidando assim o símbolo do sagrado em imagens e 

motivando a fé de acordo com as crenças de cada lar que a comporta.  

Assim constitui-se o Recôncandaces, título esse que se refere ao que conceituamos 

como polissêmico em relações ao tema.  

Na parte prática da pesquisa, realizamos duas instalações 11 , sendo que uma é 

intitulada moradas e a outra nomeada de bendizei, onde temos não apenas o registro do áudio, 

mas a presença das rezadeiras por meio desse registro, assim como uma tradução do sensorial 

irradiado por essas senhoras, onde realizam o canto de Santo Oficio de Nossa Senhora, 

dedicado a todas as representações da virgem Maria.  

Para fim de realização desse projeto, ouvimos algumas dessas senhoras que irradiam 

a cidade definida. No geral notamos que as informações técnicas e escolares para elas são, de 

fato, poucas, mas existe uma quantidade eloquente de sabedoria e conhecimentos de vida e 

mundo perto dessas mães.  

A utilização da instalação como linguagem e tática artística, possui uma abertura 

para absorver diversos elementos e materiais (que se tornam símbolos) que são necessários na 

criação desta poética, tais como: madeira; tecidos; recortes de papel; colares de santo; adornos, 

entre outros.  

Destarte, consideramos o artista Ayrson Heráclito em sua tese sobre os Quatro 

pressupostos do açúcar, em que ele constrói ideias que justifiquem as suas práticas 

instalativas: Que a tendência dos fatores sensoriais, atrai o observador para uma melhor 

leitura e entendimento da obra gerando uma instabilidade sobre as questões de tempo, espaço 

 
8 Instalação: Prática artística da proposta, com poética baseada nos cantos de ofícios e ladainhas   
 
9  Pequeno templo, lugar onde se reza, popularmente é um pequeno armário, nicho ou pequeno altar. 
10  Pensamento. 
11 O termo instalação é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960, designando 
assemblage ou ambiente construído em espaços de galerias e museus. 
(http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3648/instalacao) 
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e ideias abordadas, alcançando assim o sentimento de transe obra-telespectador-artista dentro 

das fruições. (FERREIRA, 2008). 

O aspecto transformador, mutável vem definir dinâmicas no processo criativo das 

instalações. (MORAES, 1999). As informações e conclusões levantadas por intermédio da 

produção de pesquisa, favorece cada vez mais, formas mais claras de se chegar aos objetivos 

das obras.  
A instalação é pensada para um espaço específico e a estrutura de arranjo, pode ser 
modificada em função dos diferentes locais. É um conceito que se desenvolve no 
espaço, as vezes estruturando-se como uma narrativa, outras vezes assumindo um 
caráter cenográfico, os objetos como protagonistas. (MORAES, 1999) 
 

O autor Federico Moraes, escreve sobre “O campo tridimensional” em 1999, e traz 

conceitos contemporâneos das linguagens artísticas.  

Montando as instalações, sugerimos uma experiência perceptiva que atinge um maior 

caráter de fisicalidade dos “materiais-símbolos” na fruição do trabalho.  

Soma-se aos conhecimentos dos materiais utilizados nas instalações a imaterialidade 

das práticas da oralidade, que estão presentes de forma direta no universo das rezadeiras, tanto 

como os ofícios e ladainhas aos santos, como quanto à forma de aprendizado que as assiste.  

A prática de declamações de cantos religiosos, historicamente surge no contexto do 

Brasil colônia. Em um sistema catequético, os portugueses faziam usos das melodias como 

ferramentas para o desenvolvimento da doutrinação dos povos indígenas. Observamos as 

assertivas do autor Gerson Arrais (2013, sem página): 

 
Com raríssimas exceções, toda prática musical do primeiro século nas terras 
Brasileira era voltada para o cunho religioso. Missas, celebrações e muitas outras 
cerimônias desse gênero, eram praticamente a única fonte de boa música em todo 
território colonial, e se qualquer outra prática musical aconteceu não foi registrada.  

 

O estilo barroco português, predominante na época, caracterizado pela profusão de 

elementos visuais (esculturas, adornos, imagens, etc), ostentação (utilização do ouro) e fausto 

(dramaticidade), causavam um maior ar de dramaticidade (ZANINI, 2001. p. 188). Tais 

apelos visuais e sensitivos, influenciavam no objetivo da catequização dos povos brasileiros, 

usufruía-se de táticas cenográficas e teatrais a fim de ludibriar os índios. Citamos Regis 

Duprat (2012, p. 288): 
A música religiosa, portanto, volta-se naturalmente para os ricos pressupostos 
ontológicos que fundam os textos litúrgicos cujo caráter condiciona uma sintaxe 
específica aparentemente incompatível com os procedimentos do classicismo 
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musical europeu que, aliás, não primou pela grandiosidade de suas formas religiosas; 
pelo menos, não parece ter suplantado a exuberância barroca.  

 

É sábio que os oratórios, capelas, igrejas, etc, que foram construídos no Brasil, com o 

desenvolvimento da época, se tornaram verdadeiros templos carregados de linguagens 

artísticas. Os adornos em ouro mesclavam esculturas, pinturas, talhas em madeiras, 

arquitetura, em um conjunto de artes e ofícios idealizados para a fascinação aos olhos de 

qualquer pessoa, independente de sua sensibilidade. 

 
Com certeza houve um grande choque cultural, sobretudo para os nativos que aqui 
viviam. Eles admiravam o que ouviam, pois sem dúvida, nunca tinham ouvido nada 
parecido. Ouvir o canto gregoriano que era entoado pelos padres jesuítas deveria ser 
algo espetacular (pelo menos para alguns deles). Era a primeira vez que seus 
ouvidos se deparavam com o sistema tonal usada na Europa. Novos timbres, novos 
instrumentos, novos sons, tudo soava como novo para aqueles “selvagens”. 
(ARRAIS, 2013, sem página) 

 

Notamos o caráter performático de tal estilo, assim como as circunstancias que 

englobavam o contexto dessa época. 

Ainda sobre a condição oral pode ser citada a doutora Daniéle Voldman (2006, p. 35): 

“Daí o recurso, a palavra gravada, tornando-se o documento sonoro uma das fontes da história. 

“ . Esses argumentos nos levaram a refletir que a oralidade carrega consequências muitas 

vezes complexas, pois suas fontes dependem das funções dos sentidos de ouvir, falar e 

observar. Fatores esses que influenciam desintencionalmente a perda e o esquecimento de tais 

práticas culturais, e um dos principais fatores agravantes, é o desencontro de interesses e 

respeito, tanto as tradições quanto as comunicações, das gerações atuais para com as anciãs 

detentoras desse conhecimento.  

A imersão feita no campo da fonte oral, revela os conhecimentos que são ditos por 

essas senhoras, sujeitos de estudo desse trabalho, tornando-as as principais fontes de pesquisa. 

O contato feito diretamente com este grupo de mulheres, ofereceu grande parte dos elementos 

que embasam e constituem a poética artística desse escrito. 

Levando em conta as particularidades de cada diálogo documentado, logo 

percebemos também o caráter metodológico dessa ênfase oral que também serve de 

embasamento para o desenvolvimento do nosso trabalho. O que se propõe é o exercício de 

escuta atenta, observando as entonações em busca de uma compreensão particular dos 

sentidos, tanto corporais, quanto significativos.  
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Despertou-se, no contato direto com as rezadeiras e benzedeiras dessa localidade, o 

desejo de buscar ações que fomentem e valorizem na difusão desse ofício em outras áreas de 

atuação, a exemplo das práticas artísticas. Promovendo com isso uma reserva de 

conhecimentos a partir de tal registro. Respondendo, assim, aos questionamentos iniciais que 

moveram esse trabalho: por onde andam as rezadeiras? Onde escutamos os ofícios rezados 

nas casas ao redor dos oratórios? 

Oriundo do catolicismo-afro-indígena brasileiro, é encontrado na população do 

Recôncavo da Bahia, uma complexidade de relações e diversidade de referências culturais. 

Tal complexidade traduz uma riqueza de conhecimentos, que são resultados de dinâmicas e 

mestiçagens não apaziguadoras, lutas e negociações entre diversos extratos sociais constituem 

a criação de um universo marcadamente heterogêneo.  

Este fenômeno definiu sentidos da vida cotidiana, onde trânsitos entre as religiões de 

matriz africana e o catolicismo cristão, gerou vertentes diversas. Subjetivamente dentro desse 

trabalho, citamos Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos 

Navegantes e Senhora Sant’Ana, essas que carregam dentro do catolicismo afro-brasileiro, 

relações simbólicas com os Orixás respectivamente, Iansã, Oxum, Iemanjá e Nanã Buruku.  

São essas, formas não oficialmente institucionalizadas, vindas das motivações de fé 

das camadas populares e que complexificam as relações de poderes enérgico espirituais dos 

locais.  

Elegeu-se a cidade de Santo Antônio de Jesus, como campo de vivências e pesquisas, 

por consequência da nítida percepção da diminuição das práticas religiosas das rezadeiras e 

benzedeiras desse local. Ao observar a dinâmica dessa cidade, foi fácil a percepção de que tal 

fator afeta diretamente o cotidiano enérgico da população, que apresenta certo progresso 

economicamente, porém retrocede em suas crenças, tradições e espiritualidades. 

Após a obtenção de alguns dados, resultantes de nossas movimentações na 

localidade escolhida, notou-se o protagonismo feminino envolvido nos movimentos de crença 

e socialização, e isto suscitou a reflexão de que, de fato, as mesmas, desempenham este papel 

desde a ancestralidade.  

As conclusões que trazem a imagem feminina como referência divina, são sugeridas 

pelas diversas estatuetas encontradas contemporaneamente, e datadas do período da pré-

história. Fomentado por diversas análises físicas, tamanhos dos seios, formatos dos quadris, 

coxas e pernas acentuadas, entende-se que essas estatuetas tinham como finalidade, adoração 
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religiosa (JANSON, 2001, p.52). Visualiza-se esse corpo feminino “como sinais de fertilidade, 

energia cíclica e evolução” (DURÃES, 2009, p.133). 

Sobre isso encontramos também as ideias da autora, Jaqueline Sena Durães que 

escreve sobre, Mulheres, sociedade e religião, a mesma nos cita diversas outras autoras 

renomadas no assunto como Maria Teresa Porcile Santiso, Emerli Schlogl, Rose Marie 

Muraro entre outras, e nos afirma que: 

 
Imaginava-se que a mulher possuía um poder mágico que aproximava a mulher do 
sagrado. Outro fator importante era o fato de que até depois do período paleolítico o 
homem não tinha o conhecimento de que fazia parte da fecundação. A mulher era 
também divinizada por ter em si os ciclos ou calendários de tempo instalados no 
próprio corpo. Ao homem cabia servir-se de orientações pelas luas e estrelas – 
orientações externas ao corpo. Tudo fazia com que a mulher fosse vista com certa 
superioridade que causava inveja aos homens. (DURÃES, 2009, p.132) 

 

Jean Delumeau (2000, p. 19), em seus escritos “De religiões e de homens” publicado 

no ano de 2000, nos fala a cerca dessas representações ancestrais: 

 
De modo mais geral, a abundância das estátuas femininas de um lado e zoomórficas 
de outro parece a expressão religiosa de uma sociedade talvez matriarcal. Essas 
estatuetas femininas, frequentemente nuas, foram encontradas em todo o mundo 
antigo, passando pela França: é o caso da “Vênus Grimaldi”, descoberta perto de 
Menton. 

 

Nos aproximando desse contexto ancestral, citamos as religiões de matriz africana 

brasileiras, por sua estética que sempre busca manter viva seus laços ancestrais e por toda a 

influência que a mesma insere em nosso assunto. Recorremos ao antropólogo norte-americano 

Clyde W. Ford (1999, p. 168), que nos traz colocações importantes sobre o sagrado feminino 

na África: 

 
A Deusa se perdeu na África? As evidencias de seu reinado ancestral, há vinte mil 
anos ou mais, estão gravadas para sempre em paredes de rocha esculpidas em 
figuras de pedras por todos os lugares que foram centros populacionais da Europa e 
da Ásia primitivas; estatuetas sem rosto denunciam sua fecundidade: grandes seios, 
quadris largos, barriga de grávida. Por todo o mundo, da França à China atuais, foi 
desenterrada essa representação da Deus – mas não na África, não aqui, no útero da 
humanidade. Essas famosas figuras de pedra, a maioria com não mais de poucos 
centímetros de altura, mas, ainda assim, muito semelhantes, são tidas como marca 
do auge da Era Mundial da Deusa, quando o feminino era o princípio reverenciado e 
inspirador da humanidade. 
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Seguro dessas observações, o autor vai a busca desses questionamentos, 

pesquisando em território africano, vai atrás dos griôs em aldeias espalhadas pelo continente, 

recolhe deles as informações sobre mitos, ritos e religiosidades. Tal experiência se finda em 

seu escrito, titulado O herói com rosto africano: mitos da África. 

Sobre o assunto mencionado, como primárias referências, o autor considera as 

assertivas de Leo Frobenius12 e partindo das ideias dele, conclui que: 

 
As mais antigas estatuetas da Deusa foram, na verdade, criadas na África, e esse 
modelo depois migrou junto com a diáspora da África para a Europa e para lugares 
mais distantes. Mas essas imagens africanas foram esculpidas em madeira, não em 
pedra, e assim não puderam resistir à investida do tempo. (FORD, 1999, p.169) 

 

Ainda não satisfeito, continua sua pesquisa sobre essas representações do divino 

feminino na África. 

 
Homem, mulher ou andrógino? Uma ambiguidade semelhante ocorre com várias 
outras divindades principais africanas: Nzambi, dos bacongos; Nana Buluku e 
Mawu-Lisa, dos fons; Oduduá e Obatalá, dos iorubás; Obossom, também dos akans; 
e Nalwanga dos bassongas, para citar umas poucas[…] Não, a deusa não está 
ausente da África, embora frequentemente tenha sido escondida pelos incapazes de 
enxergá-la em sua diversidade de forma. (FORD, 1999, p. 172) 

 
Tal autor, nos preenche e incentiva com seus relatos. Encontramos em seus textos 

menções satisfatórias em sobre a religiosidade dos povos africanos em relação a nossa 

proposta.  

Nas conclusões de Ford, nota-se o caráter de animismo sugerido desde a antiguidade 

desses povos e ainda notados nas religiões brasileiras de matriz africana. É sábio que os 

candomblés do Brasil, surgiram por meio da diáspora africana que aqui se findou. 

 
Nós identificamos a Deusa na África por meio de rochas e árvores e cobras e búfalos, 
entre outras manifestações. Talvez o aparecimento da Eurásia dessas mesmas formas 
da Deusa, gravadas ou entalhadas na pedra, sejam vestígios de uma época mais 
antiga na África, na qual era inteiramente desnecessário representar a Deus em pedra 
porque ela já era contemplada na pedra bruta, já vivenciada nos rituais, já sentida 
nas caçadas na floresta. (FORD, 1999, p. 201) 

 

 
12 Antropólogo alemão que dedicou sua vida a pesquisas sobre os povos africanos e seus saberes, desde a 

pré-história. 
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A busca por esse conhecimento que sitia o feminino nesse “elo” que vem da pré-

história, pode se findar nessa questão sobre as rezadeiras. Apesar das mudanças do tempo de 

muitas evoluções na humanidade, consegue-se notar ainda essa expressiva ligação do ser 

feminino com questões relacionadas ao divino.  

Esse fator também motiva essa pesquisa, e nos traz a compreensão de que a mística 

feminina, em sua relação com as divindades, não existe apenas com ligação ao corpo físico, 

mas também com as formas enérgicas da natureza, ciência, astrologia, aspectos positivos e 

negativos. 

Essa reflexão permitiu a vinculação e o direcionamento da poética artística (e 

também da pesquisa cultural) às mulheres, que na ligação com os conhecimentos divinos se 

transformam em rezadeiras, benzedeiras e curandeiras em uma iconografia de Candance. 

Rainhas mães, mulheres de sangue real, corajosas, guerreiras que ocupam 

posições proeminentes, carregam status importantes de funções políticas, sociais e culturais, 

assumindo a totalidade do poder, essa é a definição para uma titular Candace, denominação 

essa referente a época pré-cristã no reino de Kush, que se localizava no Sul do Egito Antigo, 

uma região chamada de Núbia e hoje faz parte do Sudão, foi governada por excepcionais 

mulheres que fizeram a diferença e deixaram sua marca durante três gerações. Apesar de hoje 

haver pouco conteúdo e referências sobre o assunto, sabe-se que essas mulheres detinham 

muitos conhecimentos, que permitiam governar as cidades, pensar estratégias de 

sobrevivência para o reino, além de viverem orgulhosamente a maternidade e doutrinarem as 

comunidades sob os saberes espirituais e científicos.  

Antes dessa pesquisa, encontramos o termo Candace no enredo da escola de 

samba do Rio de Janeiro Acadêmicos do Salgueiro, que foi o tema do desfile no ano de 2007, 

conhecemos um pouco do mundo dessas mulheres, em um lúdico e referencial desfile cheio 

de criatividade, poética e alegria. O enredo saudava as Ayabás e referiam-se as Candaces 

como “senhoras do ventre do mundo”, lembrando o fato, que na maioria das vezes é ignorado, 

de que foi no continente africano onde foi localizado o fóssil humano mais antigo, 

considerando assim essa terra a mãe da humanidade, expressando toda a mística do local, 

inclusive a mistura de elementos culturais africanos e árabes. O enredo intitulado “Candaces” 

é de autoria do casal de carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage.  

A partir da recordação desse enredo, pesquisas sobre o assunto foram iniciadas. 

Como resultado outras obras reflexivas sobre o tema foram encontradas. Como exemplo, a 

obra “Um quê de negritude”, um projeto criado em 2007 pela professora Clécia Ferreira 



 
 
 

24 

 

Ramos da cidade de Aracaju no Sergipe, o espetáculo traz de forma representativa a cultura 

das religiões de matriz africana onde, nas performances, bailarinos dão vida aos arquétipos 

dos orixás, representando eles por meio das lendas, danças e cantos de cada um, em particular 

uma das performances é titulada “Movimento das Candaces”, mostra as principais Ayabás em 

uma dança conjunta, embaladas pela música “Dara” composta e interpretada pela cantora 

baiana Daniela Mercury com a parceria de Angelique Kidjo artista beninense.  

O Recôncavo da Bahia é, uma região geograficamente localizada em torno da 

Baía de Todos os Santos, em sua hinterlândia, abrangendo uma parte da região Metropolitana 

de Salvador. O termo recôncavo é proveniente de seu formato côncavo, localizado no interior 

do estado, e na parte posterior da formação côncava da Baía de todos os Santos, daí o termo 

“Recôncavo”. 

Na tentativa de uma apropriação do conceito das palavras destacadas acima, tem-

se o termo Recôncandaces, este, carrega a importância de intitular o trabalho artístico que se 

volta a busca, ao diálogo e a documentação de percepções de crenças e memórias das 

mulheres que são conhecidas popularmente como rezadeiras e benzedeiras na cidade de Santo 

Antônio de Jesus, cidade localizada no recôncavo da Bahia, território onde umas das 

características religiosas mais marcantes é a expressividade dos conhecimentos em torno das 

crenças, fator este que é historicamente conhecido como misticismo.  

“As diversas práticas de cura – diferentes daquelas consideradas científicas – são 

tradições resultantes da inter-relação cultural de variados saberes, sobretudo aqueles oriundos 

de populações afro-brasileiras. “ (SANTOS, 2012. p. 120). Entendemos assim, o caráter 

místico se compreende pela junção de diversos conhecimentos, muitas vezes de naturezas 

diferentes, empregados numa situação conjunta. Atribui-se referências a esses 

comportamentos: a cultura da antiguidade, onde as religiões demonstravam um caráter mais 

“socio-teócratico” (DELUMEAU, 2000, p. 18).  

Os atos de rezar e benzer, já foram mais valorizados na cidade de Santo Antônio 

de Jesus. Muitas pessoas hoje não têm referências da imagem das benzedeiras, entende-se 

assim que existe uma forma de educação, onde não se mantém a tendência desses costumes, 

sendo que muitas vezes apenas uma visita ou um chamado a uma benzedeira, era o necessário 

para combater, proteger e dar livramento para várias enfermidades, sejam fisiológicas ou 

enérgicas-espirituais, utilizando apenas, água, ramos de folhas e muita fé.  

Dentre tantos casos, com uma benzedeira podemos encontrar soluções para os 

seguintes problemas: “mau olhado”; “ar do vento”; “espinhela caída”; “fogo selvagem”; para 
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cada caso existe um texto que compõe os dizeres da reza assim também como um ramo ou 

uma espécie de folha diferente. Essas mulheres, conseguem identificar e curar diversos males 

assim também como as vezes percebem que diversas outras situações, seus conhecimentos 

não comportam, indicando a procura de guias espirituais mais elevados, muitas vezes 

encontrados com pessoas que possuem contatos com os “caboclos” ou orixás. 

A reza mais comum dentre as benzedeiras, são as direcionadas a cura do chamado 

“mau olhado”, também conhecido como olho grosso, olho grande, olho de secar pimenteira, 

Tia Maria, uma das benzedeiras que contribuíram para essa pesquisa, afirma que esse mau é 

algo mais negativo do que os ditos propriamente como feitiços.  

O comportamento de alguém que esteja com “mau olhado”, demonstra 

características como: bocejar constantemente, cansaço continuo no corpo, expressão abatida 

no olhar, entre outros sinais.  

Nesse caso a reza ou benzedura é aplicada da seguinte forma: A rezadeira colhe 

algumas folhas, em seu próprio quintal, para compor o ramo que usará no paciente, de 

preferências ervas como arruda, vassourinha, aroeira, entre outras, o paciente deve estar 

sentado de frente para a porta da rua ou do quintal, sem que nem os braços, nem as pernas 

devem estar cruzados, a reza pode ser realizada também ao ar livre contanto que esteja longe 

de olhares de terceiros. 

O ritual de cura se inicia, Tia Zéu, rezadeira a mais de 50 anos, moradora do 

bairro Loteamento Salomão em Santo Antônio de Jesus, viúva, mãe de 7 filhos, sem formação 

escolar, nos explica que passa-se o ramo no corpo do paciente gesticulando o sinal da cruz, 

movimentando da cabeça em direção ao peito e do ombro esquerdo ao ombro direito, 

entoando os dizeres mágicos. Após cada sinal da cruz, o ramo é também jogado por cima dos 

ombros, de um lado para o outro realizando assim um “sacudimento”, termo esse que também 

é empregado nas casas de candomblé e possui estética parecida com esse ato de benzer.  

O número três, possui elementar importância no ato de benzedura, sendo que na 

maioria das vezes é necessário benzer o paciente três vezes para que o mesmo consiga se 

curar, sendo que o número corresponde a Santíssima trindade (o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo), sendo o número três maior que o número dois, que nesse caso representa os dois olhos 

do alguém que lançou esse infortuno sobre o paciente (SANTOS, 2012, p. 114). 

O rápido jeito como o ramo se murcha, é sinal do despacho de energias negativas 

que estavam naquele corpo. Ao fim da reza, a benzedeira revela em quais circunstâncias 
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aquela energia havia sido proferida, se era mau olhado de homem ou de mulher, se era de 

desejo, inveja ou usura, entre outros males. 

As palavras encantadas para a cura, permanecem emparedadas na memória de 

cada uma dessas mulheres, que possui e entende o dom de curar e ajudar quem necessita de 

sua atenção, levando sempre em consideração o carinho e amor pelo próximo. É muito fácil 

entender o porque que essas senhoras carregam tantos títulos de delicadeza, pois muitas 

pessoas encontraram conforto em seus braços.  

Sendo assim, é necessário expressar gratidão pelas conhecidas: Tia Zéu, Tia Maria, 

Tia Mel e Tia Jú, mulheres que viveram e vivem o ofício de rezadeiras e benzedeiras nessa 

cidade do recôncavo, sendo esta última citada, recebe uma homenagem in memoriam por se 

tornar referência forte e importante na cidade.  

Todas as ações dessas benzedeiras, são sempre para o bem. Trazemos também as 

rezadeiras que direcionam em seus cantos, mensagens de pedidos de ajuda e agradecimentos, 

para as imagens de santos que representam sinais para estímulo da fé na cultura católica. 

Escutam-se assim as ladainhas e os ofícios.  

Para cada santo existe uma reza e cantos. As ladainhas, que são orações 

específicas para os santos, e que na maioria das vezes são cantadas, costumam ser finalizadas 

com um banquete onde é servido o caruru, junto com vatapá, arroz e galinha, muitas vezes 

serve-se também outros acompanhamentos de origem natural como legumes, frutas e até 

mesmo o acarajé. Cada alimento possui um significado e referência a uma entidade ou 

divindade, nessa situação, nota-se o caráter de mesclagem da nossa cultura, pois esse simples 

fator passeia do catolicismo até o candomblé. (Conhecimento popular) 

O acontecimento da reza e o ambiente onde se acontece, é digno de plena observação 

e contemplação, algo que sinestesia os sentidos e inspira uma profunda reflexão e análise, 

uma espécie de transe que encaminha o observador a certo extasiamento, torna-se assim, um 

momento muito performático. 
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As senhoras que nos cederam entrevistas, falaram sobre os conhecimentos detidos 

dentro das ladainhas e dos ofícios. Nota-se que apesar da língua originária a tradução dessas 

rezas utilizadas aqui no Brasil, sofreram influências de característica regionais, na escrita e na 

pronuncia. 

O local onde se reza nesse caso, é decorado para receber o grupo de pessoas que se 

dirige para realizar as orações e os oratórios também são ornamentados para que de fato se 

sinta como se aquele lugar fosse de fato as moradas dos santos. Utilizavam-se adornos como 

flores, folhas, velas, comidas, terços, fitinhas de promessas, incensos, fotos de parentes, figas, 

contas, água de cheiro, etc. Arruma-se os altares com os elementos que irradiavam muita 

força enérgica, contando assim com as vozes que declamam os cânticos em harmonia, 

tornando esse momento de oração um êxtase expressivo que mistura assim alegria, fé, apelo e 

amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria José, rezadeira de Santo Antônio de 
Jesus, 2017. Foto: o Autor  
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Ao ouvir o entoar das ladainhas, entende-se como muitas palavras ganham outras 

formas na alocução das rezadeiras pelo jeito que são pronunciadas, sendo que a pronuncia 

vem acompanhado do aprendizado que as mesmas tiveram, na maioria das vezes durante sua 

infância, sendo que a lição vinha de pessoas pouco alfabetizadas que, apesar disso, mostravam 

o quanto há de sabedoria e ciência existentes nessas rezas. 

A maioria das senhoras que atuam como rezadeiras e benzedeiras locais, tiveram 

uma infância muito importante e significativa, pois recordam que muitos sinais de seus dons, 

já se faziam presentes desde então e assim já exigiam profundas reflexões, levando-as para 

uma evolução de maturidade mais intensa sobre a espiritualidade de cada uma.  

Refletimos o porque temos de forma tão gritante a elevação desse processo 

involuntário de amadurecimento místico feminino. Apontamos assim para o principal e 

essencial instrumento de reflexão evolutiva para nós humanos, o “sofrimento”, entendendo ele 

dessa forma como os momentos de curiosidades, sensibilidades e questionamentos mentais 

internamente pessoais, que surgem com variados tipos de situações e na maioria das vezes, as 

desventuras na trajetória de nossas vidas. Consideremos as ideias dos autores, Theije e Jacobs 

(2003, p. 45): 

 
As mulheres videntes não precisam explicar seu sofrimento, ser mulher parece ser o 
suficiente para isso. Afinal de contas, a maternidade implica dores físicas e 
psicológicas, como mostra o caso de Maria da Penha, trabalhadora e mãe de dois 
filhos, que era uma sofredora. Sofrimento faz parte da experiência feminina. A 
maternidade está ligada a dores no parto, preocupações com o bem-estar dos filhos, 
e o casamento leva às obrigações que estendem à esfera religiosa. Tanto no 
imaginário religioso como na vida real, sofrimento de ser mulher e, especialmente, 
ser mãe, parecem estar intimamente ligados.  

Rezadeiras. Santo Antônio de Jesus, 2017. Foto: o 
Autor 
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Durante os séculos mais recentes no curso da humanidade, as mulheres passaram por 

muitas situações difíceis, simplesmente por conta de seu biótipo (gênero) (DURÃES, 2009, p. 

134). 

Com a influência de vários fatores políticos, econômicos e históricos, surgiu a 

desvalorização de religiões até então consideradas “pagãs”, atrelada a opressão ao feminino 

com os processos de inquisição, fazendo assim com que o ser feminino seja rebaixado a um 

caráter inferior nos níveis de considerações, seja cultural, política ou social, em determinadas 

situações: “As religiões não são intolerantes por natureza, mas na mão das pessoas podem vir 

a ser e muitas vezes foram. “ (DELUMEAU, 2000, p. 12). 

De certa forma até nos dias atuais é notável certo aprisionamento, resistências e 

desconsiderações para com as mulheres, entre outras coisas relacionadas ao feminino. 

No decorrer da história, as teorias sobre a criação do mundo e das espécies que o 

povoam, mudaram de entonações e considerações. Citamos novamente Durães (2009, p. 133 - 

134), onde a mesma considera os autores norte-americanos, Krammer e Sprenger, que 

escrevem As máscaras de Deus, contando sobre a delineação desses mitos: 

 
[...] os mitos da criação em quatro grupos que correspondem às etapas cronológicas 
da história humana, a saber: na primeira etapa o mundo teria sido criado por uma 
deusa mãe sem auxílio de ninguém; na segunda, por um deus andrógino ou um casal; 
na terceira um deus macho que ou cria o mundo ao tomar o poder de uma deusa ou 
através do corpo de uma deusa primordial. E, na quarta etapa, um deus macho cria o 
mundo sozinho. (KRAMER; SPRENGER, 1993, p. 8 apud DURÃES, 2009).  
Pode-se notar aí em que momento da história da humanidade a Bíblia foi escrita. 
Nota-se também que, lenta e gradativamente a mulher foi sendo marginalizada até 
chegar o ponto em que a imagem de Deus é de um ser masculino e onipotente.  

 

Ainda sobre tal autora, trazemos as importantes contextualizações, sobre a influência 

do crescimento do cristianismo nessa realidade, e a distorção dos valores difundidos 

ancestralmente: 

 
Na Bíblia Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. A narrativa da criação 
da mulher através da costela de Adão pode muito bem ser entendida como uma 
maneira do homem se sentir gerador da vida. Como no parto a mulher dá à luz, na 
criação bíblica é o homem quem gera a mulher. Seria um resquício de inveja? Há 
todo um processo de inversão de valores em relação à primeira etapa. Na primeira 
etapa a mulher é divinizada e cultuada como geradora da vida e seu sangue era 
considerado fértil para a terra enquanto que no relato bíblico, a mulher levou o 
homem a pecar e como “castigo” irá parir e o seu sangue é visto como impuro, ou 
seja, parir deixa de ser um ato sagrado para significar sinal de inferioridade. Aquilo 
que antes lhe dava grandeza agora a faz impura e inferior. (DURÃES, 2009, p. 134) 



 
 
 

30 

 

 

Agora enfim, incluindo a violência político-religiosa que apagou os símbolos do 

sagrado feminino, assim também como a perseguição que matou muitas mulheres durante a 

idade média, apresentamos mais um trecho da autora anteriormente mencionada: 

 
Gradual e lentamente a mulher foi conquistando espaço na sociedade: nas artes, na 
literatura e na ciência. Essa manifestação feminina na sociedade durou até meados 
do séc. XIV quando tem início um novo período que vai até o séc. XVIII, a 
repressão sistemática do feminino. Este é o período em que recomeça a 
marginalização e a discriminação da mulher. Alguns autores chamam de “período da 
caça às bruxas” que durou quatro séculos. Mulheres eram queimadas vivas. Durante 
muitos séculos as mulheres, nas mais diversas tradições eram curadoras, parteiras e 
até mesmos xamãs. Na medida em que o Cristianismo foi se deparando com outras 
culturas, as práticas de curas com ervas e tratamentos caseiros foram entendidas 
como bruxaria. Neste período já havia as primeiras Universidades e as mulheres 
representavam uma ameaça aos médicos porque cultivavam ervas que restabeleciam 
a saúde, eram excelentes anatomistas e como parteiras “viajavam de casa em casa, 
de aldeia em aldeia”, eram assim, as médicas populares para todas as doenças 
(DURÃES, 2009, p. 134) 

 

Em consequência a essa violência, as mulheres precisaram se adaptar a muitas 

condições de realidades para sua própria sobrevivência e isso fez com que as mesmas 

gerassem muitas reflexões e sensibilidades sobre si, criando um racionalismo de perceber 

sinais reflexivos em vários elementos, sobre seus conhecimentos de vida. 

Para Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), cientista do comportamento humano, 

afirma que todo comportamento humano é determinado pela interação de fatores filogenéticos 

(referentes a seleção natural da espécie), ontogenéticos (referentes aos condicionamentos a 

que cada sujeito foi exposto em suas interações únicas com o meio em que vivem) e culturais 

(que são referentes a evolução cultural do ambiente do qual o sujeito faz parte e no qual ele 

mesmo influi) (SAMPAIO, 2005, p. 380).  

Tomando este conhecimento como referência, é possível compreender de que forma 

o comportamento das mulheres se constroem dentro das representações religiosas, ou seja, o 

que as leva a assumir esses papéis representativos e importantes, como o de rezadeira. Isso 

porque é possível incluir que elas são parte da sociedade em que vivem, e que esta sociedade, 

que ainda carrega os traços de sua construção dentro do patriarcado (reflexo da cultura 

judaico-cristã), e que possui desnivelações quanto as condições de gênero, coloca o feminino 

e o masculino como distantes, conferindo a eles diferentes formas de educação e formação. 

As mulheres ainda são alvo de muitas repreensões consolidadas por esse comportamento. 
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Em outras palavras, os traços culturais dessa sociedade se imprimem na construção 

dessas mulheres (enquanto sujeitos que são) tanto quanto traços filogenéticos ou 

ontogenéticos, podendo confundir-se com os demais a medida em que interagem mutualmente 

entre si, alterando um ao outro em relação dialética. Não sabemos até que ponto esse 

argumento pode ser positivo ou negativo, mas entendemos que é nessa cinestesia onde a 

maioria das mulheres conseguem elevar seus entendimentos sobre os sinais do divino. 

Abordando assim os sinais captados por essas mulheres, direcionando novamente 

sobre as rezadeiras e benzedeiras que contribuíram com nosso estudo, algumas dessas 

senhoras atribuem suas práticas de cura e equilíbrio enérgico a dons, pois segundo elas, 

algumas não tiveram lições diretas de instrutores ou ensinamentos de algum ancião, porém 

relatam que existe uma intervenção de guias e energias espirituais que a direcionam nesses 

saberes, esse caso se aplicam com mais frequência em relação as benzedeiras.  

Nas palavras de Tia Maria, ela nos diz que cada um tem um dom que Deus dá, 

exemplifica o médico com o dom de estudar para cuidar do paciente, o estudante com o dom 

de pesquisar, escrever e levar para os outros também, assim como as benzedeiras que tem o 

dom de curar com a fé, a força das palavras e as ervas, e então finalizava suas falas sempre 

com a pergunta “meu fi tá me entendendo? “. 

A preocupação delas é complacente com a nossa, notam o esvaecimento do tal 

hábito de rezar e benzer, e reconhecem que existe grande falta de interesses das gerações 

atuais sobre a vivência do assunto e o desejo em absorver para manter as tradições e tamanhos 

conhecimentos. 

Assim como diz o ditado, “cada cabeça cada um, cada um canta seu mundo”, a 

diferença entre essas senhoras é um universo inteiro, mas também quando se parecem, as 

semelhanças mostram uma densidade coerente.  

Ao ouvi-las, o coração se torna confortável em usufruir desses momentos de 

doações que comprovam a verdadeira divindade de cada uma dessas mulheres. As 

informações que são transferidas também através do semblante no olhar de cada uma, fazem-

se entendíveis, mesmo sem palavras, permitindo saber sobre a paz interior que cresce em 

aceitar e entender toda a sensibilidade que as rodeiam, assim, conceituamos e entendemo-las 

como as Candances do Recôncavo. 

Considerando tantos sinais de realeza e prosperidade, assim também como os 

símbolos de sabedoria, força, alegria, amor e fé. Nas mais variadas vivências e colocações 

desfrutamos e vivemos as energias dos conhecimentos das Recôncandaces, que assim seja.  
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3  ARTISTAS REFERENCIAIS  
3.1 BISPO 

 
"Não faço isto para os homens, mas para Deus".  

Bispo do Rosário  

Consideravelmente como uma linguagem viva, tornam-se fortes os sinais da prática 

de Bispo do Rosário, artista que utilizou materiais alternativos e até mesmo lixo para montar 

suas obras, carregadas de ciência e simbolismo sem esquecer que toda sua poética sempre foi 

justificada como forma de uma manifestação de força espiritual. 

 
Bispo do Rosário recriou o mundo, através da reorganização de seu cotidiano, para 
levar com ele em sua apresentação ao Senhor, a Deus. Dizia ser esta a sua missão, 
uma sagração a Deus. O termo sagrado, aqui apresentado deve ser entendido como 
algo que recebeu a consagração, que cumpriu a cerimônia da sagração. É relativo à 
religião ou ao culto, é o que é sacralizado. (CLAUS 2006, p. 5) 

 

Sendo assim, muitos o considerava como uma pessoa de espiritualidade aflorada e 

ciência benquista e madura, já outros apenas o via como um esquizofrênico por assim ser 

diagnosticado alguns anos antes de começar a criar suas obras e ser considerado um artista 

contemporâneo brasileiro.  

Artur Bispo do Rosário nasceu no Sergipe e viveu parte de sua vida adulta no Rio de 

Janeiro, trabalhou como marinheiro, não teve filhos e seu último nome se refere a uma 

irmandade a qual era componente, o jeito de sua concepção artística traz também um caminho 

e conexão para nossa instalação moradas.  

 
Os trabalhos de Bispo diversificam-se entre justaposições de objetos e bordados. 
Nos primeiros, utiliza geralmente utensílios do cotidiano da Colônia, como canecas 
de alumínio, botões, colheres, madeira de caixas de fruta, garrafas de plástico, 
calçados; e materiais comprados por ele ou pessoas amigas. Para os bordados usa os 
tecidos disponíveis, como lençóis ou roupas. Consegue os fios desfiando o uniforme 
azul de internos. Bispo faz também estandartes, fardões, faixas de miss, fichários, 
entre outros, nos quais borda desenhos, nomes de pessoas e lugares, frases com 
respeito a notícias de jornal ou episódios bíblicos, reunindo-os em uma espécie de 
cartografia. Uma arte movida pela incessante busca da retomada da razão que, 
contém em si uma poética surpreendente. (CLAUS, 2006, p.5) 

 

A maior necessidade de bispo, era a expansividade do seu pensamento 

repertoriamente espiritualizado, detentor de alternações entre a consciência sadia e a loucura 

ou o pensamento não convencional, misturada a esse contexto, emerge a utilização de 
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sugestivos objetos que se tornavam fonte de matérias-primas, sendo que até mesmo os tecidos 

de suas vestes eram desfiados para servirem de linha para novos bordados.  

 
Bispo estava empenhado em registrar sua vida de modo mais ou menos metódico, 
como prova a coerência interna de sua obra. Há uma distribuição de seus elementos 
no espaço, há um esforço de ordenação, pela simetria, e por um acabamento. O que 
dá valor à sua obra, entre tantas outras coisas, é maneira pioneira e peculiar como ele 
descarregou sua experiência de vida numa forma estética. (CLAUS, 2006, p.3) 

 

A obra abaixo é uma de suas assemblagens de nome “Macumba” e é também o 

visual de referência mais próximo a nossa poética: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçando olhares para além dessa imagem, sentindo todo o conjunto das obras de 

Bispo, concluímos que ele fez de sua arte seu próprio altar, a força de sua simplicidade, 

compõe sua genialidade, não deixa espaço para não haver uma reflexão sensivelmente 

humana e radiante de vida e fé. 

As colocações acima, inserem as principais referências, sobre forma, contexto e 

conceito da obra, deixamos explícito também que nosso pensamento vai além desse conceito, 

mas não na busca de redefinição ou apropriação e sim utilização da versatilidade de reflexão, 

interpretação e montagem que os objetos nos oferecem, pois com base em estudos e vivências 

observamos o caráter performático e conceitual que cada montagem desses altares 

Macumba. Assemblage. Metal, gesso, 
madeira, plástico, papelão. Bispo do 

Rosário. Rio de Janeiro 
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residenciais possuem, de acordo com as informações místicas de cada proprietário onde eles 

mesmos elaboram os significados sem desvinculá-los de sua original essência. 

 

3.2 NELSON 
 

Os horizontes de Nelson Leirner esbarram diretamente nos questionamentos 

sugeridos pelo mesmo. É notável uma tendência sarcástica e irônica em suas propostas 

artísticas, suas obras são cercadas por abordagens polêmicas e críticas direcionadas ao sistema 

de consumo e personagens iconográficos. 

Seu procedimento artístico, inicia-se quando no final da década de 40, ingressa em 

um curso de engenharia têxtil nos Estados Unidos, porém não o conclui, e retorna ao Brasil no 

início da década de 50. (CHIARELLI, 2003, p.108) Esse contato com a sociedade norte-

americana, serve para alimentar o autor de reportório e inspirações que fomentam a tendência 

popart13 dos seus trabalhos. 

O autor cria referência com nossas propostas artísticas, ao apresentar em suas obras 

apropriações de imagens populares de ícones, religiosos, decorativos, publicitários, entre 

outros. Citamos a jornalista, Carolina Carmini (2013): 

 
Sua obra cheia de referências à arte contemporânea e a sociedade de consumo, além 
de seu humor ácido na escrita e nas imagens, marcam Leirner como um dos maiores 
artistas brasileiros. Nelson nos faz refletir sobre nossa inabilidade em questionar o 
mundo, principalmente o mundo das artes que sempre apresenta ou transforma algo 
um produto novo, até mesmo Leirner.  

 

O autor contemporâneo, exprime uma arte conceitual mais crítica da que plástica. 

Como já foi dito, as apropriações de certos objetos carregam também os simbolismos destes, 

dentro da nossa sociedade. 

 

Observemos a obra “O grande combate” do ano de 1985: 

 

 
 
13 O primeiro a usar a denominação, em 1954, foi o crítico inglês Lawrence Alloway, para 
designar os produtos da cultura popular da civilização ocidental, sobretudo os que eram 
provenientes dos Estados Unidos – como o cinema e as histórias em quadrinhos. 
 
Disponivel em: http://ensinodaarte.webnode.com.br/news/pop-art/ 
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Temos na presente instalação, as características que nos permite entender os 

argumentos do artista. Notamos os ícones de produção e consumo de massa, observamos 

também algumas peças de cunho religioso. Sugere-se uma relação entre religião e consumo de 

massa, entende-se uma crítica as políticas religiosas feitas para comercialização. 

O desejo questionador, direcionou os trabalhos de Leirner a certo sucesso que o 

mesmo faz questão de questionar. Citamos o autor, Chiarelli (2004, p. 112): 

 
Nelson envia para o 4o Salão de Arte Moderna de Brasília um porco empalhado num 
engradado de madeira com um presunto acorrentado ao pescoço. O trabalho fazia 
parte da série Matéria e Forma foi aceito. O artista questiona o júri, pela imprensa, 
sobre os critérios adotados para a considerar o objeto como arte. O júri era composto 
por Mario Pedrosa, Walter Zanini, Frederico de Moraes, Mario Barata e Clarival do 
Prado Valadares. Alguns deles responderam pelos jornais a crítica do artista e 
estabeleceu-se uma grande polêmica. O Porco tornou-se uma celebridade e 
chancelou definitivamente Nelson Leirner como o mais polêmico artista 
contemporâneo brasileiro e a obra foi adquirida pela Pinacoteca do Estado de São 
Paulo. 

 

Providencia-se o termo, “Arte e não arte” um livro escrito por Tadeu Chiarelli, 

voltado a toda vida biográfica, poética e prática de Nelson Leirner. 

 

 

 

 

 

 

O grande combate – Instalação. 
Miniaturas, 1985. Nelson Leirner. São 

Paulo. Foto: site do artista 
http://www.nelsonleirner.com.br/portu/bi

ografia.asp 
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Consideramos a obra, missa móvel de 2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos em Missa móvel a mesclagem de mini esculturas de diversas culturas 

populares, inclusive, brasileiras, passando por religiões, regiões e folclore, sobre um skate. A 

mesma obra foi remontada algumas outras vezes, com a mesma poética, porém em 

composições diferentes. 

 

3.3 AYRSON  
  
“Eu trago a memória dos maus tratos, eu trago em cena essa ideia desse holocausto que foi a 

escravidão” 

Ayrson Heráclito – 2015, sobre a Transmutação da carne. 

 

Utilizando linguagens como, instalação, videoartes, performance e fotografias, o 

artista baiano Ayrson Heráclito, apresenta obras fundamentadas em muitos pensamentos 

filosóficos e referências de estudiosos. O hábito a leitura o impulsa a estar sempre a beira de 

vastas reflexões. 

O artista, natural de Macaúbas na Bahia, inicia seus significativos trabalhos em 1984 

(BARATA, 2014, sem página), inicialmente mexendo com pinturas. Após o contato com as 

poéticas e práticas de Joseph Beuys, começa a pensar a utilização de materiais orgânicos em 

suas propostas artísticas (FERREIRA, 2003). 

Missa móvel – Assemblage. Miniaturas, 
2000. Nelson Leirner. São Paulo. Foto: 

site do artista 
http://www.nelsonleirner.com.br/portu/bi

ografia.asp 
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Segredos no boca do inferno: Quatro pressupostos sobre o açúcar, título de sua 

dissertação de mestrado, possui inspirações e referências aos textos do poeta baiano Gregório 

de Matos, o mesmo que em suas obras expõe com doses satíricas, a realidade da sociedade 

baiana na época colonial. Além disso o autor também escreveu textos líricos, eróticos e 

religiosos.  

Ayrson Heráclito, desenvolve e elucida seus trabalhos utilizando os refugos da 

memória suprassensorial, misturando drama, com desejo de liberdade, com rituais, com 

materiais orgânicos e com vivências que estão além do compreensível carnal. 

O simbólico e o religioso, tem lugares pertinentes sob a poética do autor. A 

importância do tratamento afetivo com a cultura afro-brasileira e a colocação dos termos, 

objetos, conhecimentos e experiências provenientes de tal cultura, cria um link com a 

necessidade social cotidiana e a culminação do Brasil colônia.  

Elementos representativos das religiões brasileiras de matriz africana, culminam nas 

propostas artísticas do artista. Assim também como o fato de sempre trazer “referências 

externas” no contexto filosófico das obras (BARATA, 2014). Mencionamos então os registros 

da performance Bori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bori – Performance. Espigas de milho. 
Ayrson Heráclito, Bruxelas, 2011. Foto: 

Blog do artista 
http://ayrsonheraclitoart.blogspot.com.br/ 
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Observamos em Bori, o caráter ritualístico, plástico e estético da ação, assim também 

como a referência a certo conteúdo religioso. Em descrição o autor nos diz: 

 
O trabalho é compreendido como um ritual poeticamente inspirado na prática de 
ofertar comidas para a cabeça em cerimônias religiosas de matriz afro-brasileira. 
Bori: da fusão bó, que em ioruba significa oferenda, com ori, que quer dizer cabeça, 
literalmente traduzido significa “Oferenda à Cabeça”. A ação consiste em oferecer 
comidas sacrificais a cabeça de doze performance, sendo estas representações 
vocativas e iconográficas dos doze principais orixás do candomblé. Dar comida para 
a cabeça é nutrir a nossa alma. Alimentar a cabeça com comidas para os deuses é 
evocar proteção. Todos os elementos que constituem a oferenda à cabeça exprimem 
desejos comuns a todas as pessoas: paz, tranquilidade, saúde, prosperidade, riqueza, 
boa sorte, amor, longevidade. (FERREIRA, 2011, sem página) 

 

3.4 MAREPE 
 

Suas propostas, realizam um firme diálogo com Marcel Duchamp. Tal referencia se 

encarrega pelo método conhecido como readymade14 presente na poética de tais artistas. 

Marcos Reis Peixoto, Marepe em forma comprimida, é um artista, residente em 

Santo Antônio de Jesus no Recôncavo da Bahia, lugar de onde o mesmo enxerga inspirações 

 
14 O termo é criado por Marcel Duchamp (1887-1968) para designar um tipo de objeto, por ele inventado, 
que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos 
e expostos como obras de arte em espaços especializados (museus e galerias). (Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5370/ready-made) 

Bori – Performance. Amendoim. Ayrson 
Heráclito, Bruxelas, 2011 Foto: Blog do 

artista 
http://ayrsonheraclitoart.blogspot.com.br/ 
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para a composição de suas obras. Notamos assim a demonstração desse cotidiano nas suas 

propostas. Destacamos a autora Juciara Barbosa (2003, f. 3): 

 
A arte de Marepe está visceralmente ligada ao mundo atual, portanto, seus 
referenciais estão na própria história contemporânea e suas interfaces. Sem a 
pretensão de uma análise profunda e minuciosa, mas, também, sem poder seguir 
ignorando o panorama que contribuiu para que obras como as do artista sejam hoje 
reconhecidas, torna-se necessário uma breve e compacta leitura do nosso próprio 
tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preenchendo uma vertente contemporânea, conceitual, pop, o artista utiliza das 

linguagens de pintura, escultura, instalação, performance, objeto e objeto performático, 

experimentando técnicas e materiais diversificados (BARBOSA, 2003, f. 4). Porém suas 

instalações, tem significativa popularidade dentro de tais linguagens. 

Utilizando materiais com características tipicamente regionais de sua terra natal 

como, bacias de alumínio, cabaças, bancos de madeira, pás, carro de mão, câmara de ar de 

Doce céu de Santo Antônio série B – 
Fotografia. Marepe – 2001. Foto: 

Itaúcultural 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pe

ssoa21289/marepe 

Filtros – Instalação. Marepe – 1999. 
Foto: Itaúcultural 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pe
ssoa21289/marepe 
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pneus, tecido, embalagens de picolé, dentre outros materiais, o artista conseguiu projeção 

internacional, levando poéticas carregadas de simbolismos do Recôncavo da Bahia. 

 
Conquistando o grande prêmio concedido pelo Dannemann na I Bienal do 
Recôncavo, Marepe pôde passar uma temporada na Alemanha, de onde retornou 
com outra visão do mundo e vendo seu próprio mundo com outros olhos. Ele busca, 
experimenta, procura encontrar na arte a maneira de expressar o que vê, o que sente 
através de novas formas, porém é uma busca que só está começando. (BARBOSA, 
2003, f. 4) 

 

As obras do autor, sugerem certa genialidade que nos surpreende por conhecer tais 

materiais e não notarem neles, as formas e desenhos que tal autor enxerga. Ele mostra que o 

cotidiano fala e muitas vezes a nossa forma em ver, distorce a veracidade das coisas. 

No fundo ele nos traz reflexões, sobre o que de fato é real? Será que apenas a 

utilidade da forma, define tais objetos? Sobre isso ele nos dá muitas sugestões, principalmente 

que muitas vezes, as respostam então dentro de nós ou até mesmo ao nosso redor e bem 

próximo aos olhos. 

A nossa proposta artística, conversa diretamente com as poéticas de Marepe, uma 

vez que nas duas situações, existe uma explanação sobre cultura do Recôncavo da Bahia e 

mais especificadamente, da cidade de Santo Antônio de Jesus, além de fazer uso dos métodos 

de assemblagens e instalações. 

Destacamos também a utilização de alguns materiais alternativos, que compões 

alguns detalhes de nossa instalação. 

Por fim, referencia tais autores, nas nossas propostas práticas artísticas, pelos 

elementos marcantes que suas obras sugerem e criam.  

De Bispo do Rosário, temos a prática da assemblage com a reutilização de materiais 

alternativos, atrelada ao quesito, espiritualidade. De Nelson temos o caráter Pop das estatuetas 

utilizadas em suas assemblagens e a apropriação de elementos significativos de nossa 

sociedade. De Ayrson, temos as questões sobre religiosidade afro-brasileira, assim também 

como a linguagem da instalação que o autor utiliza em suas composições. De Marepe, o 

contexto do território do trabalho de suas poéticas, e também seus processos de criações. 
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4  MORADAS  
  

Na maioria das vezes, todo o objeto possui uma funcionalidade que define sua forma, 

sendo que são idealizados por suas necessidades de utilização. Alguns objetos nos 

referenciam a outros significados além de sua própria função apenas, transformando-se assim 

em símbolos. Os símbolos detêm a semântica dos significados, onde os sentidos e as 

interpretações das imagens geram conceitos comunicativos.  

Nossos objetos em destaque aqui são os oratórios, os mesmos que se transformam 

em símbolos do sagrado dentro da nossa sociedade.  

Dentre suas definições, temos etimologicamente do latim oratoium que significa 

pequeno templo, lugar onde se reza, popularmente é um pequeno armário, nicho ou pequeno 

altar, onde se colocam imagens de santos para adoração.  

Relacionado as divindades africanas, o lugar sagrado que se assemelha a essas 

características de oratório ou altar, é denominado Pejí ou Pegi. Viviane Santos, cita Roger 

Bastiste ao definir: 

 
O altar, ponto central de realização dos cultos, espaço de oração correspondente a 
esse ambiente religioso que tratamos até aqui, é denominado de Peji ou Pegi, quando 
nos referimos a um espaço específico para organização do altar também podemos 
denominar de quarto de santo, ou assentamentos. O autor, que em maior parte da 
construção deste texto nos guiou pelos intercursos históricos que formaram a 
religiosidade afro-brasileira, foi Bastide (1960), que define o Pegi, como o “altar 
onde se encontram as pedras “consagradas” às divindades” (BASTIDE, 1960, p.565 
apud SANTOS, 2014, p. 51-52) 

 

Embasado nessa definição de Pejí, Viviane Santos (2014, p. 53) conclui: 

 
Desta forma concluímos que os Quartos de Santo e/ou Pejís, são espaços 
depositórios dos objetos litúrgicos dos cultos afro-brasileiros e, em alguns 
momentos, também são utilizados para a realização de orações, porém no espaço 
configurado do terreiro, na casa de culto aos orixás, também encontramos outros 
locais para orações e realizações ritualísticas como os assentamentos.  

 

Faz-se coerência as relações e considerações sugeridas entre os altares cristãos e os 

pejís africanos. 

Os primeiros oratórios cristãos chegaram aqui no Brasil com as tropas portuguesas. 

Desde aquela época Portugal já era uma nação aderente ao cristianismo havendo também 
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certo acordo político com os Jesuítas. Temos nesse seguimento, os impactos causados pelo 

cristianismo no mundo, influenciando visualmente e poeticamente os oratórios encontrados 

aqui no Recôncavo da Bahia. 

Os portugueses, através de um pensamento e uma prática colonialista, impuseram a 

catequese como forma de domínio cultural sobre as populações indígenas, gerando o convívio 

sobre certo tipo de tensões culturais. 

A doutrinação imposta pelos portugueses aos índios encontrados nesse espaço e 

tempo, assim também para com os negros aqui escravizados, fundamentou-se em contexto de 

expressiva violência e resistências, até se findar em negociações tendenciosas para a 

tolerância do convívio em sociedade. 

Roberto Conduru (2009, p. 14), traz uma importante colocação, sobre essas tensões 

culturais, agora por parte apenas dos negros: 

 
Para serem bem dominados, os cativos provenientes de regiões diferentes foram 
sistematicamente embaralhados, dificultando o intercâmbio, agrupamentos e uniões 
de modo a impedir revoltas, insurreições. O que faz pensar os entrepostos 
comerciais, navios negreiros, senzalas e demais espaços de convivência dos negros 
escravizados na África e América como verdadeiros lugares de encontros, conflito, 
mistura de dialetos, línguas e valores culturais variados.  

 

Pierre Verget publica escritos sobre o candomblé. Nos diz então que na África, os 

ritos de adoração as divindades nos variados territórios, possuíam certas semelhanças, porém 

carregavam também suas particularidades, sendo que cada região ou até mesmo país, tinha 

como adoração um único orixá (2002, p. 20). Uma vez que esses negros, trazidos ao Brasil 

com toda a real política de tráfico que forçava o embaralhamento desses indivíduos, 

transformava as características que na África eram coletivas de cada região, em individual. 

Esse fenômeno influencia a formação das nações de candomblés que temos hoje no Brasil, 

como os Jeje, Nagô, Ketu, Angola, entre outros.  

Essas negociações de convívio, sugerem novas interpretações dos símbolos de crença, 

na tentativa de adaptações para uniformizá-las. Observando os escritos de Roberto Conduru 

(2009, p.14), onde o autor cita Gilberto Freyre, trazendo o pensamento que “[...]os 

portugueses tentaram recriar o estilo de vida europeu nas terras tropicais do Brasil, porém esse 

fato seria energizado pelas mãos negras e seus talentos [...]”, logo entendemos que muitas 

obras religiosas cristãs produzidas naquele período espalharam saberes africanos por esse 

território. 
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Sendo assim, entendemos o surgimento dos oratórios afro-brasileiros. A mesclagem 

de elementos da religião cristã com elementos remetentes a cultura afro, desemboca-se então 

no misticismo. 

De acordo com o autor, Reginaldo Prandi (2005, p. 66), em seu livro Segredos 

guardados a questão do misticismo apesar de mal vista, teve um papel importante para a 

formação e transformação das religiões brasileiras de matriz africana, pois, ao mesmo tempo 

que se tomavam conhecimento sobre os santos católicos, os negros criavam relações com os 

orixás em uma forma de resistência de sua crença, sendo que suas práticas de adorações eram 

condenadas pelos senhores de escravos. 

 
O sincretismo dotou a religião dos orixás de valores e noções completamente 
estranhos ao pensamento africano, impôs aos seguidores dos orixás a obrigação de 
ritos próprios da igreja e transformou profundamente divindades centrais do culto 
africano. (PRANDI, 2005, pág. 67)  

 

Complementa esse pensamento, as ideias de Renan Vieira Andrade (2017, p.61): 

“Permeando todas as instâncias da vida do homem afro-brasileiro, a religião apresentou-se 

desde os tempos da colônia como possibilidade de agregação e resistência cultural. “  

Nesse contexto, surgiu as criações de ligações entre os santos e os orixás. Santos, 

são pessoas que já morreram e dedicaram suas vidas às virtudes católicas e muitas vezes 

foram martirizadas por isso e recebem a canonização como uma homenagem da instituição 

católica.  

Os orixás, são ancestrais africanos que foram divinizados se tornando guias 

espirituais que hoje se personificam em uma espécie de transe durante o culto de religiões de 

matriz africana, representam a personalidade de seus seguidores assim também com as 

diversas forças e fenômenos da natureza. Consideramos o autor Marlon Passos (PASSOS, 2008, 

p.23): 

 
Os orixás de acordo com a mitologia iorubana são forças da natureza. E se 
representam através das manifestações das suas formas naturais: a água, o fogo, o ar, 
a terra; mares e rios, chuvas e ventos, raios e trovões; folhas e frutos, ferro e pedra, 
minerais diversos, os animais.  

 

Faz-se pertinente, citarmos também as menções de Reginaldo Prandi (2001, p. 24): 

 
Os iorubás acreditam que homens e mulheres descendem dos orixás, não tendo, pois, 
uma origem única e comum, como no cristianismo. Cada um herda do orixá que 
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provém suas marcas e características, propensões e desejos, tudo como está relatado 
nos mitos. Os orixás vivem em luta uns com os outros, defendem seus governos e 
procuram ampliar seus domínios, valendo-se de todos os artifícios e artimanhas, da 
intriga dissimulada à guerra aberta e sangrenta, da conquista amorosa à traição. Os 
orixás alegram-se e sofrem, vencem e perdem, conquistam e são conquistados, 
amam e odeiam. Os humanos são apenas cópias esmaecidas dos orixás dos quais 
descendem.  

 

Por empenho nessas definições, podemos notar uma das principais menções em 

comum entre as entidades. O fato de serem ancestrais de determinados povos que apesar de 

terem vividos em terras e tempos diferentes, possui cargas de simbolismo e fé semelhantes, 

sendo que seus descendentes protagonizaram a miscigenação brasileira. 

Percebendo essa fusão de culturas, visamos nossas atuais religiões. Presentes nesses 

oratórios além dos santos vamos ter vários elementos simbólicos que remetem 

exclusivamente as energias das variadas formas de crenças provenientes da cultura cristã-afro-

indígena. 

Dos diferentes tipos de oratórios, recortamos os mais comuns na região do 

Recôncavo baiano, que são titulados especificadamente como oratórios afro-brasileiros e 

oratórios maquineta ou de convento.  

Viviane Santos aponta em sua dissertação Santo de casa faz milagre, as colocações 

do Museu do Oratório, que diz que o primeiro tipo de oratório citado, corresponde a 

“Pequenos armários de entalhe simples, caracterizando-se pela presença marcante de 

elementos místicos em detrimento de elementos decorativos. “ (2014, p.25) e o segundo a 

“Oratórios feitos por freiras em conventos baianos. Caixilhos decorados por recortes, flores e 

colagens que trazem no centro uma gravura ou estampa de um santo. “ (2014, p.26), 

considerando essas colocações, identificamos a ligação do nosso produto prático artístico (a 

instalação moradas) com esses dois modelos de oratórios. 
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A mesclagem de elementos oriundas de diferentes formas de crenças brasileiras, 

pode ser observada desde o século 18: 

 
Na conexão de afro-brasilidade à arte cristã, o dado que primeiro salta aos olhos é a 
representação de santos e anjos com traços negroides, o amulatamento das figuras 
representadas em pinturas, retábulos e imagens católicas. Os anjinhos negros, 
mulatos e brancos brincando em guirlandas, ou pendurados em capitéis e arquitrave, 
geralmente encantam, seja pela graça, algo canhestra de suas formas, seja por 
simularem uma ingênua harmonia celestial bem distante da realidade terrena. 
Autorrepresentações públicas toleradas, quiçá incentivadas, posto que implicavam 
conversão religiosa e cultural. (CONDURU, 2009. p. 18) 

 

Dentro da estética dos oratórios afro-brasileiros, propriamente podemos entender que 

eram utilizados por negros, ou em templos religiosos de irmandades, ou em suas próprias 

residências. 

O caráter artesanal, a utilização de materiais alternativos, as doses de criatividade e até 

mesmo a utilização de refugos, expõe a incrível tendência estilizada dos oratórios maquineta. 

O fato de ser algo montado a partir de pertences e instrumentos de fácil acesso, contribuiu 

para sua popularização e domesticação.  

A abertura para esse contexto de liberdade permitiu ainda mais a apropriação e 

criação de imagens para com o sagrado, sendo que esse tipo possui como principal razão para 

conter exemplares ainda existentes atualmente, o fato de poderem estar sempre sendo 

Oratório Afro-brasileiro (Cosme e 
Damião). Século XIX. Acervo do 
Museu do Oratório, Ouro Preto, MG. 
Foto: Roberto Conduru 
 

Oratório Afro-brasileiro. Século XIX. 
Acervo do Museu do Oratório, Ouro 
Preto, MG. Foto: Roberto Conduru 
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remontados de acordo com a vontade e as condições de quem os utiliza, mostrando assim 

também os reflexos particulares de cada pessoa que os monta.  

Tais intervenções engloba o contexto de catolicismo popular. Citamos o autor Thales 

de Azevedo (2002, p.12) em O catolicismo no Brasil: 

 
A percepção da particularidade e “irregularidade” do catolicismo brasileiro não é 
nova: já na primeira parte do século passado, visitantes, tanto europeus como norte-
americanos, tinham observado, com pesar, que o catolicismo brasileiro não 
funcionava segundo o figurino, escapava ao programado pela oficialidade da Igreja.  

 

Nota-se um dos impactos sobre a questão da tentativa do implante do modo de vida 

europeu no Brasil colônia, com a intervenção dos negros e índios forçados a esse trabalho.  

Azevedo (2002, p.13) faz algumas descrições sobre tal condição: 

 
Na sua imensa maioria, a população brasileira é católica “sem Igreja”, escapa à 
Igreja. De forma lapidar: muito santo pouco sacramento, muita reza pouca missa, 
muita devoção pouco pecado, muita capela pouca igreja. Um catolicismo antes 
epicurista que estoico, antes “dionisíaco” que “apolíneo”. Tudo isso sem quase 
nenhum sustento institucional especificamente católico, num vasto campo religioso 
eventualmente aberto às mais diversas institucionalizações provenientes dos 
horizontes culturais do País.  

 

As ideias de Azevedo, descrevem o caráter popular que se atrela ao cristianismo, 

finda-se dessa forma por conta de fatores históricos, como as missões executadas em direção 

ao sertão da Bahia. 

Ainda a fim de argumentar a citação acima, retornamos aos textos de Viviane Santos, 

que dessa vez nos traz o autor Cândido Costa e Silva, com a seguinte colocação: 

 
Esta doutrinação aconteceu de forma descontinuada. A partir da memorização das 
verdades da crença e dos preceitos a cumprir, foi transmitida através de códigos 
indecifráveis, sem levar em conta o entendimento do destinatário (SILVA, 1982, p. 
15). Quando algum missionário chegava às localidades para disseminar os ideais 
religiosos, suas práticas estavam restritas à administração dos sacramentos, que 
agrupava o povo sem diferenciação, não respeitando a sua aceitação da ritualística 
religiosa imposta, “além de deixar a visão de que tais ritos eram indispensáveis, 
ainda que fosse ao leito de morte. (SILVA, 1982, p.15 apud SANTOS, 2014, p.44) 

 

Além dessas dificuldades, ainda de acordo com as citações de Viviane Santos, podemos 

considerar também que “toda a população era obrigada a aceitar a doutrinação cristã” 

(SANTOS, 2014. p. 43), com isso gera-se uma nova necessidade de manutenção dessa nova 

forma de crença que acontecia da seguinte forma: 
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Em dias alternados o povo era dividido em grupos. Ao romper o dia começavam as 
atividades que duravam geralmente oito dias: em primeiro lugar acontecia o 
catecismo, depois vinha a missa, a reza do Ofício de Nossa Senhora, logo após 
iniciavam as confissões, os batismos, as crismas e os casamentos; a tarde há mais 
uma missa, pregação sobre os mandamentos, um canto e um sermão. Todos esses 
rituais eram praticados com grande dramaticidade visando causar impressão no povo. 
(SILVA, 1982, p.40 apud SANTOS, 2014, p. 43-44)  

 

Ainda nesse período, as localizações rurais eram bastante dispersas, e as demandas 

populacionais cresciam ainda mais. Com isso a frequência dos missionários as localidades em 

processos de catequizações diminuíam, fazendo com que os moradores da região “[...] se 

habituassem em criar alternativas para exercer suas ritualizações de fé [...]” (SANTOS, 2014, 

p. 45) dentro da tal doutrina, elegendo um cristão leigo do grupo que se sentisse “[...] capaz de 

tomar iniciativas no campo do culto e repassar, com certa liberdade, os conteúdos doutrinais 

remanescentes. “ (SANTOS, 2014, p. 45). 

Esse é o principal fator que possibilita as intervenções adaptativas do catolicismo, 

com o convívio regional. 

 
Relegado a ser seu próprio guia, este cristão leigo encontrava margem para 
desenvolver um processo seletivo e reinterpretativo das expressões da fé. Logo 
assim os ritos e crenças sofrem alterações e incorporação de novos conteúdos […] 
(SANTOS, 2014, p. 45) 

 

Recortando para a tradição oral que possui simbólica importância para as rezadeiras 

e benzedeiras, ainda nesse contexto, vamos ter uma significativa intervenção no quesito 

oralidade:  

 
A memorização dos textos eruditos, transmitidos pelas missões e catequeses, feita 
pelo povo, sofre modificações ao longo do tempo: partes são retiradas, outras 
acrescidas, a fim de serem adaptadas a “fonética popular”. Os livros de rezas eram 
poucos e poucas eram as pessoas que os sabiam ler. A leitura era rara, sendo o 
ouvido muito utilizado, o que era dito ficava guardado na memória e servia para a 
sua utilização em novenas domésticas, partos, doenças graves e momentos onde a 
religiosidade precisava ser evocada (SILVA, 1982, p.24 apud SANTOS, 2014 p. 46).  

 

Todos esses fatores, formaram características potentes, que são observadas até os 

dias de hoje. 

Nessa imersão as formas de crença, assim como os oratórios domésticos, ganharam 

uma concepção popular, se transformando em moradas para o sagrado em cada lar. 
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Moradas, é a primeira instalação do Recôncandaces. Possui referências estético-

visuais dos oratórios afro-brasileiros e os oratórios de maquineta, tais objetos que explanamos 

anteriormente.  

Compondo a obra, temos quatro oratórios feitos artesanalmente, expostos em um 

único altar. Cada oratório mede cerca de 50cmx30cm. Realiza-se com a técnica de 

assemblage15, onde sua composição é feita por vários materiais como: madeira, tecido, colar 

de santo, tampinhas de cerveja, búzios, flores, incensos, recortes de papel, fotos, etc.  

Esse fator possui um significado simbólico dentro da nossa poética, pois a montagem 

dos oratórios domésticos reais, apresentam literalmente tal linguagem em sua estética. 

Os oratórios possuem ligação direta com as rezadeiras, uma vez que são objetos 

referenciais para o acontecimento das práticas das mesmas, muitas vezes vai além da 

divindade adorada por cada uma. A forma como são montados e adornados para os momentos 

de rezas e ofícios, é um fator muito influente para a categorização regional desses objetos. 

O primeiro oratório, é dedicado a energia de Santa Barbara, uma das santas 

canonizadas no catolicismo, que com base na crença popular e na nossa percepção, também 

representa a energia referenciada ao orixá Iansã, também conhecida como Oyá nas religiões 
 
15 É o termo usado definir colagens com objetos e materiais tridimensionais. Princípio que orienta a feitura 
de assemblages é a "estética da acumulação": todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de 
arte. (http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage) 

Oratório doméstico com 
características de oratórios 

maquinetas.  Pertecente a Antônia 
Borges, 2007, Santo Antônio de 

Jesus, BA. Foto: o Autor. 
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afro-brasileiras. A cor predominante é o vermelho, pois esse fator é considerado como 

característica em comum para as duas divindades mencionadas, assim também o fato de suas 

imagens, serem apresentadas portando uma espada. Rosas vermelhas, um fio de conta 

vermelho e um pequeno cata-vento adornam esse oratório. Nesse caso, o cata-vento 

representa a metáfora sobre a força eólica, os ventos e as tempestades, fenômenos da natureza 

que possui ligações com as duas entidades relacionadas. Esses são os objetos específicos que 

vão divergir dentre os oratórios, pois os outros elementos que estarão compondo como 

recortes de imagens, figas de madeira, fotos de parentes, moedas, ofertas, serão os mesmos 

utilizados em todos, apenas desposados de formas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o conhecimento popular, na mitologia cristã, Santa Barbara nasceu 

no final do século III, D. C. na Nicomédia, região que atualmente é conhecida como Izmit na 

Turquia. Era filha de um rico chamado Dióscoro que queria negociar a mão da filha em 

casamento, como era o costume da época, mas a mesma se negou a compactuar com esse 

processo, pois entendia que seu coração era livre e preferia um casamento oriundo de um 

relacionamento amoroso. Negando-se a casar com os pretendentes por interesses do seu pai, 

Oratório 1 Iansã. Assemblage. madeira, 
tecido, flores artificiais, recortes de 

papel, papel de seda, cata-vento, lanterna, 
recortes de latinha, colar marrom, fitas 

do senhor do Bonfim e terço. 2017, 
Cachoeira- BA. Foto: o Autor. 
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encontrou refúgio com os cristãos que viviam na época e ainda sofriam algumas perseguições 

e tormentas. Esse contato, transformou mais ainda sua mente e seu modo de vida, 

engradecendo sua fé nessa religião, ainda pouco aceita naquela sociedade. Na tentativa de 

combater o desejo de liberdade de sua filha, Dióscoro descobrindo que a mesma estaria se 

encontrando com cristãos, resolveu denunciá-la as autoridades, após ser brutalmente torturada 

para ser forçada a negar sua fé em Cristo, ela foi condenada ao degolamento, porém nenhum 

momento renegou sua fé. Carregado pelo desgosto de não ter lhe rendido um casamento 

proveitoso, seu próprio pai executou a pena que Santa Barbara foi condenada, degolada e seu 

corpo foi arrastado despido pela cidade, em demonstração de humilhação, até que um forte 

temporal começou nesse exato momento e então seu pai, delator e assassino, Dióscoro foi 

atingindo por um forte raio que cruzou o céu e causou um abalo tão forte, que todos daquela 

localidade se viram assustados. 

Sobre a adoração de Santa Barbara na Bahia, consideramos o autor Marlon Passos 

(2008, p.41): 

 
Há notícias que a devoção a Santa Bárbara em território baiano tenha começado já 
no século XVI trazida por comerciantes portugueses, e de acordo com as histórias 
sagradas contadas sobre a santa, por estar ligada às trovoadas, sua primeira relação 
com o universo dos orixás deu-se a uma associação dela com Xangô, por ser este o 
senhor dos trovões. E, para muitos na santeria cubana, Santa Bárbara é Xangô.  
 

 

Usufruindo do autor Reginaldo Prandi em seu escrito documentado Mitologia dos 

orixás, o arquétipo de Iansã é ligado a força do movimento em geral das coisas, uma 

divindade eólica e por isso também ligada as tempestades. Iansã foi uma mulher que 

percorreu um longo caminho durante sua trajetória de vida, casou com outros dois orixás 

masculinos, aprendendo um pouco de tudo com cada um. Com Ogum, seu primeiro marido, 

Iansã aprendeu a batalhar e teve nove filhos que foram criados pelo pai, enquanto a mesma 

seguia seu coração com liberdade e consciência, mesmo sabendo que precisaria e ajudaria 

seus filhos. Algumas histórias suas contam que a mesma assumia a forma de um búfalo em 

algumas situações, por isso os chifres desse animal, são sinais de sua representação, assim 

também como o raio, a espada e o florim. Citamos o autor Marlon Passos (2008, p. 26), para 

endossar melhor esse arquétipo: 

 
Oyá corporifica a transgressão feminina. Orixá de personalidade austera, ao mesmo 
tempo em que é doce e complacente. Controla as suas finanças, cuida do sustento 
próprio e dos seus, é a protetora dos mercados, a zeladora das mulheres que 
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trabalham e vivem das feiras livres, do comércio. Assegura proteção a toda e 
qualquer liderança feminina, possui um temperamento severo em suas ações, 
domina os lares dos quais faz parte. É um ser voltado à solidão e posta-se, diante da 
realidade, com características e hábitos comuns ao universo masculino. Mas é 
mulher, de sexualidade desenfreada, longe de repressões e de tabus que impeçam o 
seu prazer. É o orixá do vermelho-marrom que simboliza a intensidade de sua 
paixão. De acordo aos seus mais conhecidos mitos, Oyá é pura paixão.  
 

A mitologia Iorubana, possui um grande repertório de registros publicados em livros 

no Brasil, oriundos da tradição oral, como apresenta autores: Reginaldo Prandi, Pierre Verget, 

entre outros.  

É interessante observar que muitas dessas histórias trazem em suas conclusões 

ensinamentos, instruções de conduta para a vida ordinária de seus fiéis em uma característica 

evangélica.  

Neste contexto reconhecemos algumas diferenças referentes a mitologia cristã, que 

valida apenas os textos que estão na bíblia, sendo que muitos personagens, não são inclusos 

nesses registros, principalmente, alguns santos e santas de devoção popular. 

As divindades mencionadas acima, são consideradas como energias equivalentes em 

roupagens diferentes. O fato das duas possuírem ligações com os raios e tempestades, assim 

como serem jovens dotadas de expressivas belezas, desejos de liberdade, movimentos e 

também manterem a ideia de personagens martirizados, entre outras considerações, faz com 

que crie essa aderência entre as duas personagens. Observamos as assertivas de Marlon 

Passos (2008, p. 42): 

 
As narrativas míticas da santa e do orixá podem não se completar no sentido de 
originalidade textual, mas se misturam no imaginário popular e se confundem, 
quando muitos dizem que Bárbara é a senhora das trovoadas e dos ventos fortes e, 
também como Iansã, ela sempre está a postos nas feiras livres e nos mercados; na 
Bahia, o culto da santa sempre esteve associado a lugares comerciais. Bárbara 
carrega uma espada que faz a conceberem como uma santidade guerreira, e há quem 
afirme ser a torre em seus pés, também, um tipo de cemitério, localizando Santa 
Bárbara entre os mortos. Percebe-se, que em grupo de fiéis escolarizados as 
diferenças originais entre as duas são mais demarcadas, contudo, no universo do 
povo-de-santo, muitos entendem a orixá incorporada na santa, como se as duas 
fossem uma só, ou estivessem amalgamadas por questões espirituais maiores.  

 

As energias mencionadas no próximo oratório, são Nossa Senhora da Conceição e 

Iemanjá, que correspondem entre si, dentro da fé popular. 

Iemanjá possui uma atribuição matriarcal mais expressiva dentre os orixás, seu nome 

significa “mãe de todos os peixes” (PRANDI, 2001) e possui representação na força e 

imensidão das águas dos mares e oceanos. Contribuiu com a criação da humanidade, fazendo 
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e cuidando das cabeças dos homens e mulheres, por isso possui os segredos de cada orí16 e é 

mãe de todas as pessoas da terra. Detentora de incrível beleza, a vaidade é sinal de Iemanjá, 

espelhos, pentes, prata, conchas, estrelas, pedras, tudo que remeta ao universo dos mares. Trás 

as características também de criação, geração e grande mãe (VALLADO, 2002, p.2), por isso 

é identificável também em outras culturas que referencie divindades como grandes mães. 

O hábito de passar o Ano novo vestindo roupas brancas, começou com o culto a 

Iemanjá. Lembrando que esse conceito tenta descrever uma potência divina que não possui 

uma referente forma e sim, uma espécie de força.  

Popularmente, relaciona-se Iemanjá a energia de Nossa Senhora dos Navegantes, que 

é uma das variações da Virgem Maria. Maria, por sua vez, tem várias representações que vão 

ter uma caracterização de acordo com a história de sua aparição ou a mitologia de alguma 

passagem cristã.  

Não se sabe ao certo, de onde começou a adoração a Nossa Senhora dos Navegantes, 

mas os conhecimentos populares, as caravelas portuguesas que chegaram no Brasil já traziam 

a devoção a essa santa, sendo que era entendida como a Virgem Maria de Stella Maris, ou 

Maria Estrela do Mar. Quando as grandes navegações desbravadoras saiam de suas terras, era 

rezada uma missa em intenção a Maria Estrela o Mar, para pedir proteção e orientação em 

meio as águas dos oceanos.  

Alcançando terras, tornou-se Nossa Senhora dos Navegantes, detendo toda a graça da 

Virgem Maria com o domínio dos mares e oceanos. Essa devoção chega ao Brasil e se torna 

também padroeira dos pescadores e nativos de regiões de praias, muitas igrejas e capelas com 

devoção a Nossa Senhora dos Navegantes, estão localizadas a beira de marés praianas.  

O principal fator que vem ser entendido como ligação entre Iemanjá e Nossa Senhora 

dos Navegantes, é o domínio sobre as águas do oceano, sendo essa a força da natureza 

energizada nas duas representações. Além disso vem os sinais matriarcais, pois a Virgem 

Maria equivale a representação de grande mãe na cultura cristã católica, por ser a mãe de 

Jesus Cristo, assim como Iemanjá também possui essa conceituação por ser considerada a 

mãe de todos os orí (cabeça). “Quanto mais o papel de Iemanjá como mãe se fortaleceu, mais 

foi se aproximando da mãe dos católicos, Nossa Senhora, com a qual é sincretizada nas 

diversas regiões do Brasil” (VALLADO, 2002, p. 3)  

Nota-se também de acordo com o conhecimento popular, outros elementos como as 

cores (nesse caso preferencialmente, azul e branco), os símbolos (como a estrela do mar, 
 
16 Do dialeto iorubá, cabeça. 
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ancoras, conchas), as espécies de flores (rosas brancas e azuis), rituais de fé e datas reservadas 

a comemorações, por isso, no nosso oratório dedicado a essa energia, utilizaremos um búzio 

marinho para representar essas divindades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor Armando Vallado (2002, p. 3), sobre as questões desse misticismo escreve: 

 
Com o surgimento da umbanda nos anos 30, Iemanjá tem reforçado seu papel de 
mãe estritamente associada a Nossa Senhora. Ela assume aqui aspectos 
iconográficos que deixam de lado – conforme se dá em todo o processo de formação 
da umbanda – seus traços africanos originais, assumindo características inteiramente 
europeias. Ela agora é branca, de longos cabelos negros e lisos, usa um vestido azul 
de mangas longas, trazendo na cabeça um diadema em forma de estrela. Ela é Stella 
Maris, como é Nossa Senhora. Embora ela seja a grande mãe da umbanda, ao lado 
do grande pai que é Oxalá, seu papel cotidiano umbandista é bastante reduzido. Ela 
assume a chefia de falanges de “espíritos de luz”, comandando espíritos de caboclos 
e iaras que, muitas vezes, recebem nomes alusivos a tal aspecto, como exemplo: 
Caboclo do Mar, Caboclo Estrela do Mar, Janaína, Cabocla Iara etc. 

 

Essa colocação, nos desperta para dois extremos de tal questão, o fato da 

transmutação da divindade em uma visualização harmonicamente idealizada, e o 

embranquecimento da crença africana, fajutando a ligação ancestral da divindade. 

Oratório 2 Iemanjá. Assemblage. madeira, 
tecido, flores artificiais, recortes de papel, papel 
de seda, conchas marinhas, lanterna, recortes de 
latinhas, colar transparentes, fitas do senhor do 
Bonfim e terço. 2017, Cachoeira- BA. Foto: o 

Autor. 
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De acordo com os pensamentos populares cristãos, a Virgem Maria possui elementar 

e expressiva importância no catolicismo cristão, sendo ela a mais forte representação feminina 

nessa religião. Descrita como mulher agraciada por todas as virtudes de Deus, a essa 

personagem foi delegada a missão e conceber, dar à luz, criar e acompanhar Jesus Cristo, o 

filho de Deus.  

A mesma já foi descrita diversas vezes por vários autores, tanto evangélicos, quanto 

contemporâneos. O assunto Virgem Maria, rende muitos estudos e pertinentes pesquisas. 

Considerada “Bendita entre as mulheres” (LUCAS, cap.1, vers. 24) por Isabel uma outra 

personagem bíblica, Maria trouxe o Messias a terra, “sendo fecundada pelo espírito santo, 

sem cometer nenhum pecado original” (MATHEUS, cap.1, vers. de 18 a 25), sendo esse um 

dos principais fatores a qual lhe é delegado o contexto de grande mãe dos fies e de toda a 

igreja católica. 

Poeticamente temos as orações da Ave Maria e Santa Maria, que são exclusivamente 

dedicadas a Virgem Maria e possui bastante popularidade. 

 

Ave Maria cheia de graça 

O Senhor é convosco, 

Bendita sois Vós entre as mulheres, 

E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 

Santa Maria, Mãe de Deus, 

Rogai por nós pecadores, 

Agora e na hora da nossa morte. 

Amém. 

Ainda sobre essa descrição, cita-se a oração da Salve-Rainha: 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A Vós 

bradamos os degredados filhos de Eva; a Vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de 

lágrimas. Eis, pois, advogada nossa, esses Vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e 

depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, 

ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos 

das promessas de Cristo. Amém. 
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Essas orações possuem domínio popular, sem um autor ou compositor específico, 

creditadas a igreja católica. 

No decorrer do tempo, Maria tem se apresentado em aparições para diversas pessoas 

em diferentes localidades, sempre deixando um sinal que se transforma em evidência para 

história contada por quem presenciou sua aparição, que nesse caso também era seguida de um 

acontecimento, como fenômeno da natureza, milagres, transes e ilusões ópticas.  

A igreja já catalogou cerca de 28 aparições, consideradas “realisticamente 

convincentes”, sendo que existem outros casos que não possuem o reconhecimento. Em cada 

aparição, a imagem se apresenta com as feições de pessoas daquela região, dentre vários 

países temos França, México, Espanha, Brasil, entre outros. 

Aqui no Brasil, a história mais popular e mais devotada, é a de Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida que data do ano e 1717. Conta-se que três pescadores foram ao rio 

Paraíba, na tentativa de pesca para uma determinada comemoração na época, rezaram para 

Nossa Senhora trazer boas correntes com peixes, porém frustrados com tantas tentativas sem 

obter sucesso, resolveram descer pela margem do rio até chegar ao Porto Itaguaçu, onde mais 

tentativas foram feitas, primeiramente na rede veio o corpo da imagem, depois veio a cabeça e 

depois muitos peixes, que os relatos afirmam que por conta da quantidade, quase que o barco 

dos pescadores afundava, levando os mesmos a voltarem para a cidade, carregando a imagem, 

a história e muitos peixes. Após esse acontecimento, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 

foi protagonista de tamanhos outros milagres, levando a ser eleita padroeira do Brasil. 

A energia de Nossa Senhora Aparecida, na crença popular, equivale ao orixá Oxum, 

sendo essa por sua vez a detentora dos sentimentos, principalmente o amor. Oxum representa 

os sinais de fertilidade e fartura, emblematicamente, porta um espelho de mão, chamado de 

abebé. O espelho assim sugere uma reflexão do olhar para si, enxergar o seu interior, 

valorizar o que está dentro, para que se possa oferecer aos outros, tudo o que se contém. 

Divindade adorada pelas águas correntes dos rios e quedas de cachoeiras, detentora da beleza 

e responsável pelo amor. Oxum conceitua-se com um “orixá cheio de doçura, de encanto 

feminino e de meiguice. “ (GONÇALVES, 2009, p.4) Diplomática, sensível, o universo 

feminino e seus ciclos até a maternidade. “Porém, a Oxum não revela a deusa por inteiro. Ela 

também é guerreira intrépida e lutadora. “ (GONÇALVES, 2009, p. 6) 
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Oxum possui ligação com a criação do candomblé. Consideramos a narração do mito 

por Kary Jean Falcão Gonçalves (2009, p.3): 

 
Os orixás não podiam mais conviver com os humanos e Oxum veio a terra para 
prepará-los para recebê-los em seus corpos. Entretanto, Oxum é a inventora do 
candomblé. Através de Oxum os orixás vêm a terra dançarem ao som dos atabaques 
e xequerês. Juntou as mulheres, banhou-as com ervas, raspou e ordenou as suas 
cabeças com penas de um pássaro sagrado, enfeitou seus colos com colares e fios 
coloridos, pulseiras e idés. 

 

Relaciona-se assim Oxum e Nossa Senhora da Conceição Aparecida, principalmente 

por conta de as mesmas estarem ligadas as forças das águas correntes dos rios, assim como os 

sinais de fartura e fertilidade. O nome Conceição geralmente acompanha o termo Nossa 

Senhora e significa etimologicamente, fecundação, concepção, gestação, assim como Oxum 

está diretamente ligada a esses assuntos.  

O Texto de Lourival Santos A cor da santa (2007) nos sugere que Nossa Senhora 

Aparecida, possui pele negra, pois a imagem encontrada no rio, era feita de terracota e o 

tempo submersa por essas águas serviu para escurecer essa imagem. Na época que a imagem 

foi encontrada, todos acreditavam que se tratava de fato de uma santa com a pela negra. Essa 

evidência aproxima ainda mais a imagem de Oxum a essa santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oratório 1 Oxum. Assemblage. madeira, tecido, 
flores artificiais, recortes de papel, tampinhas de 

garrafas, papel de seda, espelho de mão, 
lanterna, colar dourado, fitas do senhor do 

Bonfim e terço. 2017, Cachoeira- BA. Foto: o 
Autor. 
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Utilizamos assim um espelho de mão e a cor dourada, para representar a energia das 

duas divindades citadas, sendo que o espelho nos remete diretamente a imagem de Oxum, por 

ser seu utensílio característico, que sugere reflexões pessoais, assim como o dourado que 

significa ouro e riquezas, sendo atribuído a imagem de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida, amarrando os quesitos de fartura, beleza, riqueza, sentimento, alegria e força 

feminina. 

Saluba! Assim saudamos a mais velha de todas as Ayabás, Nanã Buruku ou 

simplesmente Nanã. Na natureza sua área de domínio é os pântanos e rios de águas paradas e 

barrentas. Detentora dos saberes místicos e universais, apresenta-se calma e paciente, sendo 

respeitada pelos demais orixás por sua idade e logo importância de sua representação, a 

grande matriarca que se torna vó, carrega muitas lições e ensina com simpatia e paciência. 

Nanã é popularmente representada com a cor lilás e está ligada a criação dos seres humanos.  

Segundo a mitologia ioruba, Oxalá, após criar o mundo e os orixás, buscava uma 

forma de criar seres para habitar esse plano ou o Aiyê17, como se refere a parte do planeta 

dominada pelos humanos, dentre tantas tentativas, tentou fazer um homem de vento, como ele, 

mas logo esse homem se dissipou no tempo, tentou fazer um homem de fogo que logo se 

consumiu totalmente, tentou fazer um homem de madeira e o mesmo permaneceu rígido sem 

movimentos, até que Nanã veio em seu socorro e lhe ofereceu o barro do fundo do rio de onde 

ela morava, então ele modelou os seres humanos e com um sopro deu vida a todos. (PRANDI, 

2001) 

Popularmente, a imagem de Nanã, possui compatibilidade com a de Senhora 

Sant’Ana ou Santa Ana, conhecida como mãe da Virgem Maria, logo avó de Jesus Cristo. 

Ana do hebraico significa graça.  

Historicamente no conhecimento popular, Senhora Sant’Ana era casada com São 

Joaquim, os dois já passavam da meia idade, ela era estéril e por isso não conseguiam ter 

filhos, até que São Joaquim, resolve peregrinar no deserto e recebe a mensagem de um anjo, 

anunciando que suas preces foram atingidas, fazendo com que o mesmo retorne a casa e 

pouco tempo depois Sant’Ana havia engravidado e esse bebê era a Virgem Maria.  

Sant’Ana carrega a graça e a responsabilidade pela formação de uma das pessoas 

mais iconográfica do catolicismo cristão, sendo que sua filha se torna um personagem místico, 

agraciado, maduro e significativamente importante para essa religião.  

 
17 Do dialeto iorubá, terra. 
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Sua imagem é representada por uma senhora vestida com um manto lilás, segurando 

um livro aberto, aparentemente realiza a ação de como se estivesse ensinando ou lendo algo 

para uma menina que lhe acompanha na mesma imagem, essa menina seria então a Virgem 

Maria. Essa própria representação, evidencia o caráter de responsabilidade na educação da 

Virgem Maria. 

Considerando o contexto da idade a qual são sugeridas as duas divindades, 

começamos assim o estabelecimento de informações em comum sobre as mesmas. A 

iconografia de mulheres idosas, que detêm conhecimentos por experiências de vida, e 

mostram-se solidárias a ensinar e passar esses conhecimentos respeitando os ritmos naturais 

das coisas, nesse caso específico, lentamente. A cor principal presente em suas representações 

é o lilás. 

Utilizamos no último oratório da nossa instalação, um jarro de barro para representa 

tais energias, ligado diretamente a relação de Nanã com o barro, sendo esse um elemento 

característico e protagonista para a inserção de Nanã no importante mito de criação da 

humanidade iorubana.  

E assim como o jarro guarda líquidos como água, azeite, chás, que são líquidos 

considerados importantes e essenciais a vida, temos também as experiências e os 

conhecimentos guardados por Senhora Sant’Ana, sendo que na cultura cristã, é a 

representação feminina mais ligada a sabedoria.  

As doutrinas cristãs, relacionam em textos bíblicos seus fies com vasos, 

metaforizando o objeto com fins reflexivos aos fies assim como no texto de TIMÓTIO, 

capítulo 2 versículos de 20 á 21: “Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas 

também de madeira e barro; alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém 

se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado 

para toda boa obra. “ E ainda nesses escritos o texto de CORÍNTIOS capítulo 4, versículo 7 

faz questão de valorizar os vasos de barro: “Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para 

mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. “  

Considerando os importantes fatores, referenciamos assim o jarro de barro as duas 

representações da energia citada acima. 

 

 

 

 



 
 
 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No objetivo de tocar sensivelmente nas questões encarregadas pelo misticismo 

religioso no Recôncavo da Bahia, monta-se essa instalação moradas, na busca de diálogo e 

fomentação a sensibilidade para as diversas percepções do sagrado nesse território, assim 

também como o combate ao preconceito racial e religioso. 

É sábio que as sugestões do misticismo, surgiu em um contexto de sobreposição dos 

santos do catolicismo cristão aos orixás das religiões de matriz africana, sugerindo uma 

educação tendenciosa a população. Porém, foi dessa ocasião que surgiu consideráveis formas 

de crenças onde essa interposição ganhou uma nova interpretação no contexto popular, 

gerando assim nosso conhecido misticismo. 

 

 4.1 A INSTALAÇÃO 
 

Ó deus salve o oratório 

Ó deus salve o oratório 

Onde deus fez a morada 

Oratório 4 Nanã, Assemblage. madeira, 
tecido, flores artificiais, recortes de 

papel, papel de seda, jarro, lanterna, cuia, 
colar lilás, cortiça, palha de licuri, fitas 

do senhor do Bonfim e terço. 2017, 
Cachoeira- BA. Foto: o Autor. 
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Oi, aí, meu deus 

Onde deus fez a morada, oi, ai […] 

 

Moradas: Plural de morada. Morada é lugar onde se mora; casa; habitação; domicílio. 

Última morada, túmulo. (Dicionário online de Português). 

Ao concluir que os oratórios domésticos, são lugares reservados, para guardar 

símbolos, imagens e elementos que fazem menção ao sagrado, titulamos a instalação referida 

de moradas, sendo que a mesma é formada por oratórios inspirados na mistura de crenças da 

região do Recôncavo da Bahia. 

Entre moradas e oratórios costura-se as lembranças das rezas e das benzeções que 

acontecem nessa região. O caráter de domicílio dessas práticas são reflexos ainda do período 

das missões, onde as localidades ainda não possuíam igrejas e os rituais católicos eram 

realizados nas casas dos moradores. (SANTOS, 2014, p.43) 

A ideia para essa nomeação surgiu da reflexão realizada no parágrafo acima, assim 

também como a cantiga de procedência popular citado como epígrafe anteriormente. 

As questões de oralidade que abordamos nessa pesquisa, possui também certa 

ligação com esse caráter de moradias. Na busca das rezadeiras e benzedeiras, nos dirigimos a 

encontro delas, em suas residências, assim também como entendemos que, o misticismo que 

mencionamos, se realiza de fato, dentro das casas e não dentro das instituições religiosas. 

Os oratórios possuem formatos retangular, onde reutilizamos, caixotes de madeira, 

utilizados originalmente para transportar verduras e frutas. Revestidos com damasco, 

consideramos que os caixotes apresentaram forma satisfatória e semelhante aos oratórios afro-

brasileiros.  

A opção de tecido utilizado não possui nenhum sentido simbólico dentro da nossa 

proposta, apenas a beleza do mesmo.  

Em alegoria e inspiração ao estilo barroco dos oratórios afro-brasileiros, idealizamos 

frontões para compor nossos oratórios, cada um característico a cada entidade espiritual 

representada, assim também como adornos simbólicos e outros elementos representativos 

contidos em cada um, citados anteriormente. 
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Oratório 2 Iemanjá. Detalhe frontão, 2017, Cachoeira – BA. 
Foto: o Autor. 

Oratório 1 Iansã. Detalhe frontão, 2017, Cachoeira – BA. 
Foto: o Autor. 
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Os quatro oratórios, são dispostos sobre uma base de madeira, com uma elevação ao 

meio, onde se posiciona dois oratórios, e os demais aos lados. Os oratórios posicionados na 

elevação ao meio, são os referentes a Iemanjá e Iansã, por serem os orixás de maior 

popularidade e conhecimento, assim como também as energias de Nossa Senhora e Santa 

Barbara possuem grande devoção nesse território. 

Cobrindo a base que servem de suportes para os oratórios, temos uma manta com 

fuxicos, que são peças de artesanato característico da região nordeste do Brasil. Por possui 

caráter bastante popular, não se consegue encontrar fontes regulares sobre o fuxico. 

Oratório 3 Oxum. Detalhe frontão, 2017, Cachoeira – 

BA. Foto: o Autor. 

Oratório 4 Nanã. Detalhe frontão, 2017. Cachoeira – BA. 
Foto: o Autor. 
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Na obra, os fuxicos fazem uma alusão a questão da cultura oral. No vocabulário 

popular, o fuxico tem também a definição de conversa informal, conversa escondida, fofoca, 

segredo, etc. Sendo assim, a principal fonte que recorremos nesse trabalho é a oralidade, nos 

diálogos com as rezadeiras e benzedeiras entrevistadas. 

Assim também como o fato da mistura de crenças, ter sido criado e veiculado 

informalmente, de forma não institucionalizada, ou seja, por meio do fuxico. Essa é a 

importância que se deseja mencionar ao utilizar a cocha de fuxicos para basear os oratórios. 

Do teto, desce uma cortina branca de renda (que nesse caso utilizamos a renda 

sintética), a mesma que em um ato simbólico, se fecha ao final da exposição, ainda sobre a 

situação de fruição, antes da desmontagem da obra. 

Na parte de baixo, na base, ficam dois vasos com água e ramos de diversos tipos de 

folhas arruda, mirra, aroeira, manjericão, entre outras, um em cada lado, sendo que os ramos 

são trocados periodicamente. 

Ainda embaixo, temos dois recipientes no formato de cuia, um para depositar-se 

ofertas e outro para depositar-se intenções (pedidos, nomes de pessoas, etc.). Esses dois 

objetos, sugerem uma participação do público com a instalação. 

Na frente, não mais sobre a base de madeira e sim no chão, temos um pedaço de 

papel paraná, onde acendem-se velas sobre ele. Assim também como um pequeno incensário 

no qual, acende-se como defumador dia sim, dia não. 

Os oratórios ficam posicionados um ao lado do outro, na seguinte ordem, da 

esquerda para a direita, Oxum, Iemanjá, Iansã e Nanã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização de materiais alternativos para compor os oratórios, se realiza com a 

reutilização de tampinhas de garrafas de vidro, latinhas de alumínio, cortiça, entre outros. 

Utiliza-se também, mini lanternas adaptadas especialmente com o objetivo de iluminar o 

objeto destacado dentro dos oratórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalação Moradas – Recôncandaces. Renda, fuxico, 
madeira, flores artificiais, folhas, velas, incensório, 
búzios, cata-vento, jarro de barro, espelho de mãe, 

recortes de papel, colares de santo, latinha de 
alumínio, tampinhas de garrafas de vidro, lanternas, 

fitas do Senhor do Bonfim, recipiente de louça, 
moedas. 2017, Cachoeira – BA. Foto: Lázaro Pinheiro 
 

Instalação Moradas – Recôncandaces. 
Detalhe renda lateral. 2017, Cachoeira – 

BA. Foto: Lázaro Pinheiro 
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Oratório 2 Iemanjá. Detalhes ornamentos, recortes de latinha de alumínio 2017, 
Cachoeira- BA. Foto: o Autor. 

 

Oratório 1 Oxum. Detalhe ornamentos, tampinhas de 
garrafas de vidro 2017, Cachoeira- BA.  

Foto: Lázaro Pinheiro 
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Em contato com a instalação, o publico demonstra certa emoção e memória de 

antepassados, principalmente, vós, tias e mães. A participação a obra sugerida pela 

contribuição de ofertas, não foi intencional, mas involuntariamente aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oratório 4 Nanã. Detalhes, peça 
iluminada, cortiça no frontão. 
2017, Cachoeira- BA. Foto: o 

Autor. 
 

Lanternas adaptadas. 

Foto: o Autor. 
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5  BENDIZEI  
 

A voz que se torna patrimônio. Uma louvação a cultura oral. Assim nos referimos as 

rezas de ladainhas e ofícios, tão presentes na cultura das rezadeiras do Recôncavo baiano. 

No período do Brasil colonial, as produções musicais declamadas, se baseavam em 

textos bíblicos (ARRAIS, 2013, sem página). A composição das ladainhas e ofícios que 

escutamos ainda hoje, também vem dessa proeminência bíblica. Nesse caso específico, vamos 

ter ascendentemente a influência direta da cultura cristã. Descreve de tal forma, a autora Zilda 

Kessel (2015, p. 2), sobre Memória e memória coletiva: 

 
Para os romanos, a memória é considerada indispensável à arte retórica, uma arte 
destinada a convencer e emocionar os ouvintes por meio do uso da linguagem. O 
orador deveria conhecer as regras e não recorrer aos registros escritos. No período 
medieval, ganha importância a memória litúrgica ligada à memória dos santos. O 
cristianismo, assim como o judaísmo, tem na lembrança o foco, na medida em que 
pauta o presente pela rememoração dos acontecimentos e milagres do passado. O 
tempo é marcado por comemorações litúrgicas, louvam-se santos e mártires, seus 
milagres são lembrados em datas precisas.  

 

Tais textos que compões os ofícios, foram escritos em outras línguas e foram 

traduzidos e adaptados para a realidade brasileira. Dom Murilo Krieger, no livro Com Maria, 

A Mãe de Jesus, nos conta um pouco do contexto de criações dessas rezas: 

 
O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo (Tm 2, 1-3), recomendou-lhe que ensinasse 
o povo a fazer pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos. Como síntese 
dessas orações, nasceram as “orações dos fiéis”, rezadas antes da apresentação das 
oferendas na missa, e as “ladainhas”. A mais antiga que se conhece é a de Todos os 
Santos (há textos do ano 400!). Não havia uma ladainha única, cada região ou 
comunidade acabava criando a sua, com o nome dos santos de sua devoção. A partir 
do século XII, começaram a se multiplicar ladainhas dedicadas unicamente a Nossa 
Senhora. (KRIEGER, 2002, sem página) 

 

As ladainhas dos demais santos, partiram dessa matriz. Maria José, rezadeira que 

contribui com nossa pesquisa, “explica que, a ladainha de Nossa Senhora, serviu como 

estrutura para as ladainhas de outros santos”, ela como rezadeira há cerca de 40 anos, 

conseguiu notar tais semelhanças dentre as mesmas. Com isso notamos ainda o caráter de 

mutualidade dessa prática que demonstra certa característica da oralidade. 

De qualquer forma, a bíblia é a prova de que tal religião fez e ainda faz usos da 

cultura oral, uma vez que utilizam sermões e homilias nas missas, assim como eram as 

pregações de antigamente. Considerando a grande popularidade do cristianismo, o que vem 



 
 
 

68 

 

influenciar o esvaimento da oralidade? Para entender, buscamos a autora Sônia Daros (2006, 

p.2): 

 
O mito da invenção da escrita, narrado por Platão, ajuda-nos a compreender como o 
domínio da palavra escrita destituiu a autoridade daqueles que eram responsáveis 
pela manutenção da tradição oral. Talvez tenhamos nesse mito as primeiras 
preocupações com a supervalorização da escrita, pois o homem, ao conhecê-la, 
altera sua relação com a figura daquele que tem a autoridade e a realiza através da 
palavra oral. Surge, então, a essência das relações de poder que envolvem a escrita.  

 

De antemão, o surgimento da escrita, vem enfraquecer as atenções que eram 

dedicadas a cultura oral, por oferecer também uma forma de sistematização e uniformidade 

dos mitos e memórias. 

Com a oralidade, vamos ter memórias coletivas, porém de acordo com a 

perceptividade de quem conta, transmite e ensina tais informações. Uma vez que a escrita, 

facilita também a grande reprodução desses documentos, transforma-se essa memória coletiva 

em algo de caráter compacto, sem a intervenção de elementos que muitas vezes não cabem 

em termos literários.  

Maria José nos comenta também que o enfraquecimento dessa prática se ocasiona 

porque as pessoas não desejam mais ouvir, porque não aprendem mais a importância do ouvir 

no geral. Citamos assim Bianca Farias da Silveira, em seu artigo sobre Oralidade e Cultura: 

um contador de histórias na sala de aula: 

 
A falta de oportunidade para expor esses textos pode levar ao esquecimento o acervo 
de histórias dos contadores, tornando inexequível a ação de contar. As mudanças nas 
preferências das pessoas no que se refere aos tipos de entretenimento contribuem 
para essa situação, já que antigamente existia, em maior proporção, grupos fiéis de 
ouvintes, apreciadores dos contadores de histórias. (SILVEIRA, 2013, sem página) 

 

Assim expomos, as condições das gerações atuais, onde fatores citados pela autora 

acima como formas de “entretenimento”, influencia tal situação. Refletimos assim os 

impactos da globalização que modifica a cultura de massa, alterando o pensamento 

populacional e as formas de vida. Observamos novamente a autora, Zilda Kessel (2015, p.2): 

 
A invenção da imprensa, com tipos móveis, e a urbanização, com mudanças 
fundamentais na organização e nas relações sociais, nas atividades, papéis e 
percepções do indivíduo, trarão mudanças importantes para a memória individual e 
coletiva. De uma sociedade baseada na transmissão oral dos saberes necessários ao 
trabalho e à vida em grupo, novas ocupações relacionadas ao comércio e à vida nas 
cidades demandam registros de operações, de listas, de transações. Desenvolver-se-
ão, a partir daí artifícios cada vez mais sofisticados para guardar e disseminar a 
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memória em textos e imagens. Este processo culmina com o computador, capaz de 
guardar grandes quantidades de informações e abarcar todos os meios inventados 
anteriormente para registrar e armazenar a memória.  

 

Em sugestão a esse esquecimento, nota-se popularmente a mudança nos mecanismos 

de crenças na sociedade de Santo Antônio de Jesus. O ato de rezar, compõe uma manifestação 

popular que se mistura com outras práticas, como: servir caruru para sete meninos, reisados, 

lavagens, entre outros. Manifestações essas de abordando nossa cultura cristã-afro-indígena. 

 
É interessante ainda apontar que a memória é um objeto de luta pelo poder travada 
entre classes, grupos e indivíduos. Decidir sobre o que deve ser lembrando e 
também sobre o que deve ser esquecido integra os mecanismos de controle de um 
grupo sobre o outro. (KESSEL, 2015, p. 4) 

 

Observamos assim, no “esquecimento” desses costumes, certa influência de 

processos catequéticos. De acordo com o CENSO de 2010 (IBGE) a cidade citada acompanha 

um grande número de pessoas que se classificam como evangélicos protestantes, sendo que 

essa doutrina, não faz uso dessas práticas religiosas culturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observemos também, que tal pesquisa não apresenta dados sobre religiões de matriz 

africana na cidade, retornando ao pensamento de “esquecimento” já percebido anteriormente. 

Constatamos que nessa cidade, existe uma movimentação relacionada ao Candomblé, que não 

é reduzida, porém acaba se fazendo pouco perceptível para quem não é dessa religião. 

Dados, do CENSO 2010 (IBGE) sobre as religiões em Santo 
Antônio de Jesus Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=292870 
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De acordo com a FENACAB, Federação Nacional do Culto Afro-brasileiro, 

coordenação de Santo Antônio de Jesus, na presente cidade, existe cerca de dez terreiros, 

devidamente cadastrados e em funcionamento e cerca de sessenta “casas de giro”, que são 

terreiros de menor categoria. 

As religiões de matriz africana no geral, fazem grandes utilizações da oralidade. 

Cada Nação vai possuir sua configuração de ritos, costumes e formas de adorações. 

Contemporaneamente vamos ter alguns autores que se dedicam a escrever sobre tais religiões 

no Brasil.  

Nessa mesclagem de oralidade e literatura, nessas condições de memórias coletivas, 

temos as ladainhas e os ofícios referidos. 

Observamos os dizeres presentes nessas orações, temos muitas menções e metáforas 

a evangelhos e passagens bíblicas. Como exemplo, tomamos alguns trechos da oração do 

Santo Ofício de Nossa Senhora, assim temos interpretações populares para as várias 

passagens da oração. Citamos assim a parte do ofício titulada Prima: 

 

“Deus vos salve, mesa 

Para Deus ornada, 

Coluna sagrada, 

De grande firmeza. “ 

“Mesa, coluna, casa” 

Os termos destacados são referentes aos versículos 1, 2 e 3, do capítulo 9 de 

Provérbios da bíblia, que diz “A Sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas. 

Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas 

criadas e, assim, convida desde as alturas da cidade[...]” Atribui-se tais referências a Maria, 

considerando ela, como “casa” escolhida pelo Deus católico onde Jesus Cristo fez morada 

(relacionada a gestação), assim também como menção aos sinais de sabedoria, maternidade e 

maturidade percebidas em tal personagem. Popularmente também, essa mesa, pode ser 

considerada o altar, ou as igrejas criadas na devoção a Deus. 

 

“Sois mãe criadora 

Dos mortais viventes. 
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Sois dos santos porta, 

Dos anjos, senhora. “ 

 

“Mão criadora dos mortais viventes. “ 

De acordo com o evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27, que diz: 

“Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois, 

disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa”, 

sugere assim que Maria ficaria a cargo de mãe dos discípulos e seguidores de Cristo. 

“Porta dos anjos” 

Pois Maria, pelos cristãos católicos, é vista como intermédio ao “reino dos céus”, 

acredita-se que “na hora da morte” nesse caso também do “juízo final”, se solicitada com fé, 

Maria intercede por seus filhos. 

“Sois forte esquadrão 

Contra o inimigo. 

Estrela de Jacó, 

Refúgio do cristão. “ 

 

“Sois forte esquadrão, contra o inimigo” 

Relaciona a força do amor de Maria, que envolve os filhos cristãos, onde ensina os 

poderes do amor ao próximo como forte “arma de batalha” e essencial para o convívio em 

sociedade. 

“Estrela de Jacó” 

Trazemos o livro bíblico de NÚMEROS, no capítulo 8 versículo 17, cita-se dessa 

fonte: “Eu o vejo, mas não agora; eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó; 

um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os 

descendentes de Sete. “ Permite-se interpretar, sobre a anunciação do nascimento de Cristo, 



 
 
 

72 

 

mencionando o sinal da estrela que indicará esse fato, sendo que esse acontecimento 

condenaria as religiões “pagãs” adoradas na época. 

Maria está diretamente ligada ao nascimento de Cristo, por isso na oração se refere a 

ela como essa estrela de Jacó. 

“Refúgio do cristão” 

Assim como mencionamos, Maria se torna referencia materna aos cristãos, 

colocando-a como refúgio para os mesmos. 

De acordo com o livro da editora Canção Nova, sem muitas referências de autores 

específicos, “[...]este Ofício foi escrito originalmente em latim no século XV pelo monge 

franciscano Bernardino de Bustis, tendo sido aprovado pelo Papa Inocêncio XI em 1678, e 

enriquecido pelo Papa Pio IX em 31 de março de 1876 com 300 dias de indulgência. 

“ (CANÇÃO NOVA, 2012) 

Dentro dessas rezas, acumulam-se muitos conhecimentos. Esses conhecimentos que 

chegam a preencher a mente dessas rezadeiras, em uma espécie de intelectualidade enérgico 

espiritual.  

Temos assim, nessas manifestações, a importância da oralidade, uma vez que, através 

desse método se realiza tal prática de forma com que nenhum outro meio permite tal 

realização. Além disso, enriquecendo mais esse pensamento, temos a forma como esse 

conhecimento é passado de geração a geração. 

Diferente das benzedeiras, não é exatamente necessário, ter um dom para rezar (em 

relação a ofícios e ladainhas), porém deve-se ter certa sensibilidade e espiritualidade aflorada 

a essas questões de concentração e sintonia. 

 

5.1 A INSTALAÇÃO 
 

Bendizei, do verbo bendizer, significa, abençoai, benzei, enaltecei, gloriai, glorificai, 

louvai, ufanai. Sendo esses os objetivos das praticas de rezar. 

O título escolhido para a instalação, não sugere nada além do seu plástico significado. 

Tática essa pensada para de fato aproximar, a sociedade que consegue fazer essa ligação ao 

ver o conteúdo da instalação. 
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Compondo a instalação, temos um vídeo em formato full-HD (1920×1080). Na 

imagem apresentamos uma vela que queima lentamente em seu processo habitual, e durante o 

período em que ela se queima, o áudio apresenta trechos do Santo Ofício e da ladainha de 

Nossa Senhora. A medida em que a vela vai se consumindo, o volume do áudio com o 

registro da reza, vai se abaixando. O vídeo inteiro possui 13 minutos e 36 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendizei, video para instalação.  
Quadro 00,01s. Cachoeira , 2017 

 

Bendizei, video para instalação. Quadro 
03,00s. Cachoeira , 2017 

 

Bendizei, video para instalação. Quadro 
08,33s. Cachoeira , 2017 
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Os áudios, foram captados em uma reza realizada em uma casa na cidade de Santo 

Antônio de Jesus e o vídeo foi filmado em Cachoeira, ambas as cidades na Bahia. 

Intencionalmente, o vídeo é editado com o intuito de representar como uma metáfora, o fato 

da vela se desgastar até apagar, como o enfraquecimento das práticas de reza na cidade de 

Santo Antônio de Jesus, por isso, o fato de utilizar a variação de volume do áudio, também é 

idealizada para demonstrar tal intenção. 

A chama que vai se apagando, também faz referência a vida das rezadeiras que com 

o passar do tempo, notamos que a chama fica mais forte, porém o combustível que a alimenta 

(nesse caso a parafina), vai se acabando chegado em determinado momento em que essa 

chama não se alimenta mais e se apaga. 

Nessa metáfora, consideramos essa ascendência a espiritualidade dessas mulheres, 

que com o passar do tempo, vai se fortalecendo e preenchendo a vida delas, no porém de que, 

por processos naturais o corpo vai se enfraquecendo a ponto de em determinado momento, 

essa matéria física se torna insuficiente para manter suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Bendizei, video para instalação. Quadro 
12,24 s. Cachoeira , 2017 
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Altar preparado para reza.  
Santo Antônio de Jesus, 2017 

Filmagens para a instalação. Cachoeira, 2017 

Bendizei. Instalação. Exposição Andanças. Cachoeira, 2017 
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6  CANDACES – A COREOGRAFIA 

 
O primeiro contato com as colocações sobre a relação de figuras femininas ao 

sagrado, abriu várias sensibilidades poéticas em nossas criações. O encontro com a 

simbologia das Candaces fomenta pertinentes reflexões sobre o poder feminino e sua ligação 

com a natureza. 

O texto de Dorizeth Aparecido dos Santos, nos apresenta argumentos utilizáveis para 

o estabelecimento de nossa proposta. A autora, se referencia com as assertivas de outros 

autores como, Leonardo Boff, Mircea Eliade, Clyde W. Ford, entre outros. Os citados, 

apresentam publicações voltadas as questões das representações divinas atribuídas ao 

feminino. Citamos: 

 
O surgimento do matriarcado se deu no início do neolítico (8.000 a. C.). A 
humanidade deixa de ser caçadora e nômade, torna-se sedentária e começa a cultivar 
a terra. A mulher; colhendo os frutos da terra, porque não ia à caça como os varões, 
observava a natureza e seus ciclos. Começou a cultivar os frutos; fez-se dona deles e 
da terra cultivável; a agricultura implica estabilidade e assim modifica as relações 
econômicas, jurídicas e psicológicas. A mulher assume a liderança em tudo. (BOFF, 
1979, p.232 apud SANTOS, 2006, f. 56) 

 
Com base em tal colocação, entendemos que o sagrado feminino demonstra 

expressiva ligação com a natureza, sendo que a ideia de divinizar esse elemento se respalda 

no contexto de surgimento da agricultura. 

Afirma-se que, a ideia da adoração de Grandes Mães, vão se apresentar em diferentes 

civilizações, universalizando esse pensamento, e esclarecendo mais nosso pensamento de 

elevação mística feminina: 

 
Da Índia ao Mediterrâneo, em quase todas as culturas, como mostrou Neumann em 
seu já citado e famoso livro A grande mãe, encontramos estatuetas de deusas-mães. 
Com seus seios exuberantes revelam ser as geradoras e alimentadoras de todos os 
seres, também dos deuses. Na Suméria se chama Inana e na Babilônia Ischtar, 
posteriormente identificadas. Ela dirige o céu e a terra, “altíssima”, a “gloriosa” que 
tudo gera, sendo o zodíaco o seu cinto. No Egito a grande deusa se chama Ísis. Ela 
era venerada como a grande deusa criadora do céu e da terra, dos deuses e dos 
homens. (BOFF, 1979, p.243 apud SANTOS, 2006, f. 58) 

 
Com o desenvolvimento da antiguidade, vamos ter no Egito a potencialização da 

deusa Ísis, de acordo com SANTOS, “A partir da consolidação do culto de Ísis, ela passou a 

personificar todas as outras deusas. Todas elas fundiram-se a ela, a principal Grande Mãe 

egípcia, cujo mito se expandiu por diversas regiões do mundo conhecido na antiguidade. “ 
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Essa potencialização se justifica com bases no mito descrito que citamos abaixo: 

 
Segundo Pierre Brunel (2000, p.498), o mito que transformou Ísis numa Grande 
Deusa Mãe começa quando seu irmão e esposo Osíris é assassinado por Seth (irmão 
de ambos), que mutila e espalha os pedaços do corpo da vítima. Ísis sai a procura e 
reúne todas as partes do corpo de Osíris (com exceção do pênis que não fora 
encontrado e que ela teve que remodelá-lo com limo e saliva) e consegue restituir-
lhe a vida. Depois, concebe Hórus, mantendo o filho escondido devido à ameaça de 
Seth. (SANTOS, 2006, f. 60) 

 

Popularmente é analisado nessa passagem, vários sinais para a divinização de tal 

deusa, “a ressurreição de Osíris simboliza a renovação vegetal, o que faz com que Ísis herde a 

função de deusa agrária da fertilidade” (SANTOS, 2006, f. 60), assim também como doadora 

da fecundidade “por ter restituído a potência sexual de Osíris (através da concepção de Hórus) 

(SANTOS, 2006, f. 60) e sendo assim expressando também, poderes maternais. 

A influência de Ísis, percorre um vasto caminho no mundo, inserindo poéticas até 

mesmo no cristianismo. 

 
Ela era venerada como a grande deusa criadora do céu e da terra, dos deuses e dos 
homens. Talvez tenha sido Ísis a deusa mais venerada no mundo. Seu reinado 
perdurou até para dentro da cultura romana e grega e mesmo penetrando na cultura 
cristã. Sabemos que, na cultura cristã antiga, muitas estátuas negras de Ísis com 
Hórus, seu filho, no colo, foram veneradas como sendo a Virgem Maria com o 
divino Menino. Os vários santuários católicos que cultuam a Virgem negra parecem 
remontar ao culto transposto de Ísis. (BOFF, 1979, p.243 apud SANTOS, 2006, f.60)  

 
Essa deusa, vem anteceder o reinado das Candaces, se tornando uma forte influência 

na crença das mesmas tanto pela época em que viviam, quanto pela região em que se 
localizavam. Citamos um trecho da epígrafe encontrado no livro de Clyde W. Ford, 
referenciado a essa deusa: 

“Eu sou a natureza, a Mãe universal, senhora de todos os elementos, filha primeira 
do tempo, soberana de todas as coisas espirituais, rainha dos mortos, rainha também 
dos imortais, manifestações únicas de todos os deuses e deusas existentes. Meu 
arbítrio governa as alturas resplandecentes do paraíso, as brisas marinhas benéficas, 
os silêncios lastimosos do mundo abaixo. Embora seu seja cultuada sob várias 
formas, conhecida por numerosos nomes e agraciada com todas as espécies de ritos, 
ainda assim a terra inteira me venera[…] e os egípcios, que primam no 
conhecimento ancestral e me cultuam com cerimônias próprias da minha divindade, 
chamam-me por meu nome verdadeiro, o de Rainhas Ísis” 

 

A coreografia abordando o assunto, é montada sobre a composição da música 

Mulheres do mundo, de Toinho Matéria e Gilson Nascimento, gravada na cidade de Salvador 

na Bahia, na apresentação, utilizamos uma gravação mais recente dessa composição. 
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A letra nos fala sobre os simbolismos na forma feminina de vida, mencionando as 

questões matriarcais, sociais, religiosas, territoriais e culturais da realidade das mulheres que 

vivem na região onde a música foi gravada. 

 

Mulheres do mundo 

Eu sou vocês 

Eu sou Bahia 

Sou menininha, sou gantois 

Ijexá, carnaval, capoeira 

E as canções do lugar 

Sou paixão, sou quem ama primeiro 

E a mulher do amanhã 

Mulheres do mundo 
Brasil feminino 
Mãe Bahia negra, menininha 
Coração de ouro 
 

Ressoa infinitamente alada 
Com as asas de água 
Ora yê, yê, ô 
No além de cada parto 
O amor da amamentação 
Mulheres do labor diário 
Que sobem as ladeiras do sol 
Em suadas certezas 
Vão chorando as mazelas 
Dos filhos que estão 
Mas não são ninguém 
Sangram em gritos que internam 
Dão-se a tantos abismos 
Macabros, malditos 
Que alegam o poder 
 

Tonho Matéria e Gilson Nascimento 

Bahia 

 

Os movimentos performáticos, são inspirados na dança dos orixás, em específico os 

quatro orixás femininos mais popularmente conhecidas, além também de trazer referências da 

dança contemporânea, ballet clássico e samba. 

Durante a apresentação, acontecem projeções que interagem com a coreografia 

desenvolvida. Essas projeções referenciam a letra da música coreografada e fazem alusões a 

elementos da natureza que são classificados como símbolos ligados ao feminino e a 

divindades femininas, principalmente da cultura Ioruba. 

Assim como as outras obras desse projeto, a apresentação dessa coreografia, foi 

apresentada na abertura da exposição “Andanças, entre o Recôncavo e o Sertão”, que durou 

de 21 a 25 de agosto do ano de 2017. A exposição reuniu as práticas artísticas dos formandos 

da turma de Artes Visuais desse período, com poéticas relacionadas a cultura, religiosidade, 

fatores geográficos e sociais das regiões do Recôncavo da Bahia e do Sertão nordestino. 
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Registro da performance.  Exposição Andanças, Cachoeira, 2017. Foto: 
Lázaro Pinheiro 
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7  CONCLUSÃO 

 

Muitas discussões presentes em tal trabalho, está longe de conclusões exatas. 

Podemos considerar que a vivência sobre relações de diálogos e negociações, foram e ainda 

são os meios para que tais assuntos se conservem em certa zona confortária para a sociedade. 

Falar de misticismo, é falar sobre tensões de momentos passados que exprimem 

violência e influenciam fatores sociais ate as atualidades e ao mesmo tempo, é falar sobre 

comunhão com as questões de crença desses povos e quem sabe aspirar certa abertura para 

que essas unificações encontrem caminhos pacíficos e apaziguadores. 

Sabe-se que observando nossas situações sociais, as questões do misticismo vão além 

de caráteres religiosos, abrangendo também os ramos políticos e culturais da nossa sociedade. 

Trazer explanações sobre questões religiosas, vai sempre exigir um maior cuidado. 

Essa categoria costuma ser classificada como tendenciosa, pois a variação de suas 

interpretações as colocam em um patamar um tanto individual e ao mesmo tempo comunitário, 

mas sem uma completa configuração. 

Esse fato se ocasiona desde quando o homem cria interpretações sobre as 

representações do sagrado, que muitas vezes não comportam todo o significado elaborado 

para a ideia de uma Deus ou um ser de suprema evolução espiritual, assim também como o 

melhor caminho de “chegar” até esse ser. 

Sobre essa influência, muitas teorias são elaboradas no intuito de definir esses 

elementos e muitas vezes, algumas teorias se objetivam na quebra de outras anteriores, sendo 

assim utilizam-se de interpretações sensitivas e até mesmo, imposições violentas para a 

validação de tais teorias que querem definir o que elas mesmo apresentam como indefinível. 

Com o passar do tempo, encontram-se afirmações que geram novas doutrinas 

religiosas. Esses processos de construções e desconstruções do sagrado serviram para 

dissolver as formas de crença, pois sugerem a exclusão de considerações, personagens e 

rituais praticados e adorados anteriormente, no intuito de aplicação de um sistema doutrinário. 

Esse objetivo, já não é mais o mesmo que influenciou o surgimento de religiões 

ancestrais, sendo que anteriormente, mas práticas religiosas, sugiram de acordo com a 

necessidade das pessoas se ligarem aos seus familiares falecidos. Citamos DELUMEAU 

(2000, p. 09) 



 
 
 

81 

 

Nossa palavra “religião” vem do latim religare, que quer dizer “ligar de novo”. O 
homem de fato mereceu seu nome quando procurou ligar-se a seus mortos e, 
portanto, a um além da morte. Inversamente, uma civilização está em perigo quando 
esquece seus mortos e suprime os ritos funerários. 

 

O próprio autor nos sugere que uma sociedade que abandona seus ritos enérgicos, 

está propicia a prejuízos, daí puxamos a questão da perca que sofremos com o 

desaparecimento das práticas das rezadeiras e benzedeiras. 

Sobre elas, concluímos que, as mesmas detêm grandes conhecimentos, os quais 

poderiam elegê-las como patrimônios imateriais da nossa cultura. Muitas pessoas conseguem 

notar o esvaimento das práticas das rezadeiras e a precariedade na perpetuação dessa persona, 

uma vez que os interesses da atual sociedade, não dialogam com esses costumes.  

Antigamente, essas senhoras eram os principais agentes relacionados a cura de 

enfermidades, que hoje foram substituídas pelos processos tratamentos médicos com 

substâncias químicas. Nessas colocações, mencionamos indiretamente, as questões de 

domínios capitalistas, cultura de massa, relações financeiras e domínio popular. 

Sucintamente, com tal processo de esquecimento das rezadeiras e benzedeiras, 

conseguimos observar certa semelhança com a condenação das antigas curandeiras da idade 

média, onde as mesmas foram tiradas do convívio por suas práticas apresentarem riscos para 

os interesses políticos e sociais da época. Esse esquecimento, pode ser fomentado através de 

um sistema preconceituoso, discriminatório, muitas vezes sugeridas por outras pessoas 

utilizando argumentos de outras doutrinas religiosas. 

As rezadeiras e as benzedeiras, guardam ensinamentos provenientes da cultura oral, 

onde suas fontes eram outras pessoas que também aprenderam do mesmo método. Esse 

processo de transferência de conhecimentos de geração em geração, perde força com o tempo, 

principalmente pelos fatores consequentes dos progressos sócias, levando em conta as 

relações econômicas, informacionais, financeiras, entre outras. É notável também que não 

existem projetos afirmativos com o intuito de resguardar esse patrimônio. 

Conforte o tempo passe, a perpetuação das práticas das rezadeiras e benzedeiras, vai 

ficando cada mais difícil, uma vez que tais conhecimentos, não possuem validades, porém as 

mulheres detentoras e transportadoras desses seguem seus ritmos rotineiros naturais e muitas 

vezes, não encontram onde depositar seus aprendizados.  
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A intervenção por meio de processos científicos de registros e divulgação dessas 

práticas, pode ser um instrumento que influencie positivamente a memória desses agentes, 

que inspiram muitas análises e buscas sobre questões históricas, enérgicas espirituais e até 

mesmo sociais. 

Não podemos sugerir qual o gênero do sagrado, mas podemos observar nas pessoas, 

que portam essas condições, sinais de educação, conhecimento e espiritualidade, em especial 

ao feminino por conta da sensibilidade abordada pelo mesmo por questões que ainda nos 

sugerem pesquisas e maiores análises e definições.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhe instalação, intenções. 
Foto: o Autor 

 

Processo artístico, oratório 4. 
Foto: o Autor 

 

Processo artístico, oratório 2. 
Foto: o Autor 

Processo artístico, despache dos 
ramos Foto: Antônio Marcos 
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Processo artístico, montagem do arranjo com rosas 
brancas na sexta-feira. Foto: o Autor 

 

Vó Raquel e sua cocha de 
fuxicos. Foto: o Autor 

 

Processo artístico, tecidos. 
Foto: o Autor 
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Entrevista com Tia Mel, cedida pela mesma 

Almerinda Muniz da Paixão, nasceu em 1939 em Santo Antônio de Jesus na Bahia. 
Divorciada, mãe de seis filhos, oito netos. Reside na Avenida Juracy Magalhães, bairro 
Calabar. 
Pergunta: Oh tia Mel, a Senhora de lembra como foi sua infância? 
Resposta: A minha infância, foi uma infância muito boa. Estudava, estudei pouco, não estudei 
mais porque meu pai não quis me botar em outra escola. Eu estudava com Dona Ester, mas 
ela foi embora de onde a gente morava e a outra escola outra rua, em um bairro muito longe e 
tinha muito menino, menino homem, aí meu pai não deixava, depois eu passei a estudar com 
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dona Cecília, ela já morreu a muitos anos e eu fui até o terceiro ano, naquele tempo era ano, 
não era série… E aí, eu ia pra roça, trabalhava, plantava, ajudava meu pai e minha mãe e a 
vida foi continuando, eu casei não tive sorte, eu larguei, depois fui morar com outro, não 
prestou também larguei e nisso eu convivo até hoje. 
Pergunta: E como foi o contato da senhora com rezas? 
Resposta: Olha o contato com rezas para mim, foi que isso já estava em mim de nascença. Eu 
já trouxe de nascença. É um dom. E desse dom eu só me deixou quando Deus me levar. Se 
chegar alguma pessoa aqui e pedi para eu rezar e eu estiver boa e não rezar, depois que a 
pessoa sair quem parece que está doente sou eu. 
Pergunta: E na família da senhora, já tinha alguém que rezava? 
Resposta: Eu acho que tinha meus bisavós, na verdade eu nem sei, porque eu conheci meu 
bisavô Paixão ele já estava velhinho, mas eu acho que eu tinha muitos parentes que rezava. 
Pergunta: A senhora já ensinou alguém a reza? 
Resposta: Já ensinei sim, dou oração a muita gente… Tem gente que vem aqui me pedir a 
reza, eu e copio dou… Quem não aprende é porque não quer. Eles querem rezar por eles 
mesmos, mas não é assim, a ladainha eu rezo desde a idade de 10 anos. Com 10 anos eu 
comecei a rezar ladainha. O povo vem aqui na minha porta e diz assim: ‘Oh Mel”, eu digo “oi! 
“, “e para tu me dá… assenta para mim tua ladainha”, “Oh minha fia, eu assento para tu 
minha ladainha, mas no dom que você tem? “ Num é? É pegar a ladainha e chegar no pé do 
santo e rezar? Não! Tem que ter o dom da ladainha. Que só vem de Deus… Toma aqui, se tu 
consegui rezar… Se tiver o dom certo dado por Deus tá bom, mas se não tiver… Me da a letra 
ai do Ofício, tome aqui. Me ensina a rezar do olhado, eu digo vem aqui qualquer hora que eu 
lhe ensino. E do ar do vento? Também. Agora eu copio e dou se eles aprendem eu não sei? 
Pergunta: A senhora é benzedeira desde quando? 
Resposta: Oh meu fio, eu rezo ladainha desde os 10 anos e com 12 eu já benzia gente, de lá 
pra cá, não para. Benzo carro, rezo moto, rezo as casas das pessoas… é só vim a mim. 
Pergunta: A senhora tem algum santo de devoção? 
Resposta: Demais, tenho demais.. Primeiro lugar tenho a dona disso aqui (coloca a mão na 
cabeça), daí pra cá vem seguindo. 
Pergunta: A senhora se importa em dize, quem é a dona do seu orí? 
Resposta: Eu não… Se ela me bater, quem apanha sou eu.. No lugar que eu nasci e me criei, 
quando eu era moça, ajuntava uma ruma de gente e ia pro rio pescar. Quando foi uma numa 
noite, eu tava dormindo, eu sonhei que a gente tava em um poço e aquele poço largo e grande. 
Depois daquele poço tinha uma cerca de pedra. Na cerca de pedra descia aquela água e 
embaixo tinha outro poço. Aí eu sonhei, que nesse poço primeiro que tinha cá, uma pessoa me 
jogou e teve um oratoriozinho, destamanho e disse, “você vai passar aí!” e eu disse “Como é 
que eu vou passar nesse oratório? tão pequenininho assim, não cabe minha cabeça..” “cabe 
sim! Cabe sua cabeça!” eu disse “Não, eu não vou passar aí não” “Você vai passar aqui” e aí 
me jogou nesse oratório e eu só sei que passei a cabeça e passei o corpo. Quando eu cheguei 
embaixo eu vi aquele outro poço bonito, uma gruta de pedra muito bonita e dentro daquela 
gruta aquela porta de pedra arqueada assim… e quando eu desci que passei do oratório, quem 
me levou pra passar pelo oratório me disse “Agora você vai entrar aqui”, quando eu entrei 
meu filho, dentro só tinha boniteza, tudo brilhava na minha frente, era ouro, era prata, era isso, 
era aquilo e lá tinha aquela moça bonita sentada, com aquela calda, aquela roupa bonita com 
as mangas bem soltas, aquela calda bonita e aquela coroa… Aí, ela me disse o que é que eu 
tinha que fazer… Que não procurasse casa de azeite, procurasse casa das águas. Você tem que 
ir na casa que faça seu trabalho com água e folhas e luz! Menino, eu levei três dias na cama, 
quando eu acordei procurando corpo, cadê corpo? Que nada. Aí minha mãe, que conhecia 
uma senhora que morava lá do lado, pra lá do Sapé, aí minha mãe mandou lá, pra saber o que 
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era que eu tinha. Dona Maria, essa moça já morreu a muitos anos… Quando chegou lá ela 
passou uns banhos pra mim e mandou dizer a minha mãe “diga a ela que não é nada não, foi 
sonho que ela teve. Enquanto ela não seguir o sonho que ela teve, ela sempre vai ter esse 
abate, mas não é nada não, tomar banho só de rosa branca e seiva de alfazema” primeiro 
banho que eu tomei, já estava em pé. Aí depois teve, eu fiz a limpeza, depois veio o batismo, 
confirmação… hoje eu ajudo as pessoas, se a pessoa precisar de um banho, eu passo, já fiz 
trabalho, já fiz até limpeza aqui, mas o povo deu pra correr… Ia pro médico gastava 2,3,4 e 
não ficava boa, vinha pra aqui, ela tratava sem cobrar nada, a pessoa ficava boa corria pra 
igreja de crente, assim que tava limpa iam pra igreja, aí ela suspendeu. Que se viesse alguma 
pessoa aqui pra rezar, que eu rezasse, se fosse pra ensinar, que eu ensinasse, mas pra ela, não 
tomava mais nenhuma responsabilidade não. 
Mesmo assim se chegar alguém aqui reclamando de dor, eu peço instrução a Deus e a ela, 
coloco a mão na pessoa, a pessoa já sai melhor.. Semana passada chegou uma mulher aqui 
morrendo! Já tinha gastado não sei quanto com médico… com espinhela caída, já tava pra 
emborcar no chão… E assim, eu rezo de ar do vento, rezo de olhado, é tudo minha reza… 
Olhado, erzipela, engasgo, ar do vento, mais de monte, bicho do chão, rezo o veneno do bicho, 
dor de cabeça, se a pessoa tomar um corte e tiver sangrando, eu cruzo e passa. 
Pergunta: E como estão as crenças? 
Resposta: Eu me operei em 2009, em 2008 eu dou o caruru de São Cosme, São Damião e 
Santa Barbara, de 2008 pra cá, nunca mais eu dei esse caruru… a reza de Iemanjá, a festa de 
Iemanjá eu tô devendo.. Oh meu filho eu tô com um depto que só eu e Deus sabe.. Porque eu 
cai doente sozinha, ou bem cuidar pra eu me curar.. pedindo a elas força a elas pra eu me 
curar. 
Tô pedindo a Deus pra eles me darem força pra eu faça tudo. Próximo mês é o mês de São 
Roque e Bom jesus, eu faço reza pros dois.. Tem uma coisa que na minha casa tudo é dois, 
olha, tem São Cosme e São Damião e Santa Barbara, Nossa Senhora das Candeias e Mamãe 
Oxum, Bom Jesus e São Roque e Santo Antônio e São João, só em outubro que tem Nossa 
Senhora Aparecida. 
Pergunta: Tia Mel, a senhora é rodante? 
Resposta: Não 
Pergunta: A Senhora já percebeu algum de seus filhos ou netos com algum dom parecido com 
esse seu? 
Resposta: Minhas filhas, nenhuma acredita em nada, eu mesmo digo “Oia, vocês aprende a 
reza que amanhã depois minha gente Deus mandar me chamar, você já sabe rezar”, “Que, 
aqui ninguém quer saber de rezar o que!”, ninguém quer.. Eu queria ter uma pessoa pra 
quando Deus mandasse me chamar, tomasse conta de tudo que eu sei.. Três filhar fêmea e 
nenhuma quis aprender. 
Por enquanto é só, agradecemos de coração. Mas voltamos aqui outro dia 
Resposta: Venha mesmo, venha quando quiser eu posso lhe rezar também. Apareça viu?! 
 
 
Entrevista com Maria José, cedida pela mesma 
Maria José Costa Borges, idade 56, natural de São Paulo, casada, não tem filhos, os pais são 
naturais da cidade de Sapeaçu na Bahia, a mãe já faleceu mas o pai ainda vive, possui o 2º 
grau completo, assim também como já fez diversos cursos variados, coleciona diplomas e 
também já ensinou em uma escola atuando no magistério, hoje é cuidadora de pessoas com 
deficiência mental, é habilitada para tal função. 
Pergunta: Como e quando começou a conhecer as rezas? 
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Resposta: Ah, muito pequena, e bem pequena mesmo, com 5 a 6 seis anos eu já ia pras rezas 
nas roças, pras ladainhas e fui tomando gosto pela coisa, ia e gostava, não era aquela coisa 
forçada que hoje as mães hoje em dia chama uma criança para ir na igreja, ele vai hoje quando 
é amanhã ai forçando, arrastando, batendo não eu ia por gosto mesmo, eu gostava de ir e 
achava muito bonito e aquela coisa, aquele gostou foi virando tradicional, virou uma tradição. 
Pergunta: Como aprendeu as rezas? 
Resposta: Participando, com as pessoas, com uma tia minha de sangue mas já com uma certa 
idade, ela era analfabeta.. Eu aprendi participando e como eu tinha muita vontade de aprender 
daí eu fui copiando as rezas que ela rezava e colocando na posição certa, na ladainha, onde é 
que entrava o Pai nosso, onde é que entrava a primeira coisa, segunda coisa, então pelo 
começo.. pois tem uma ordem, na ladainha mesmo, não podemos rezar o “Senhor Deus” antes 
de outras coisas. 
Pergunta: Como se reza? 
Resposta: Primeiro temos que invocar a trindade santa que é a sagrada família, assim que eu 
aprendi e é assim até hoje.. Primeiro invoca a trindade santa, depois pede inspiração ao 
Espírito santo, depois a gente faz uma oração orante, para a aquele santo que a gente tá 
rezando, porque tu sabe né? Rezada, orante e cantada é mesma coisa da missa que tem o 
rezado, o orado e o cantado… depende de como você aprendeu, depende do tempo que você 
tem, pois cada um demora mais um pouco, depois dessa oração orante, você reza uma 
ladainha na intenção do santo, você viu um livro que São Cristóvão fez agora? Tem uma 
ladainha para cada santo e tem os benditos todos, todas as ladainhas são de Nossa Senhora, 
em cima da ladainha de Nossa Senhora, eles montaram São Benedito, Nossa Senhora das 
Graças, Santo Antônio, São José e alguns benditos como o hino de 50 anos da diocese de 
Amargosa tá na letra de Padre José Raimundo Galvão e quando a diocese completou 50 anos, 
ele complementou mais uma estrofe da letra dela. 
Pergunta: Qual a diferença da ladainha e do ofício? Tem alguma diferença? 
Resposta: Tem diferença a ladainha você reza em intenção ao santo que você quer rezar São 
Cosme, Santa Bárbara, São João, São Benedito e assim sucessivamente... o ofício e 
exclusivamente direcionado a Nossa Senhora mas também essa ladainha que a gente vai rezar 
orada, cantada e falada, também é de Nossa Senhora mas a gente vai rezar a ladainha 
chamando pelo santo da devoção que a gente tá rezando. Depois que a gente reza uma 
ladainha vem uma Salve rainha direcionada ao santo da sua devoção e depois você reza ou um 
bendito ou um hino, por exemplo para Nossa Senhora da Conceição Aparecida não tem um 
bendito direto, mas tem vários hinos direcionados a Maria que serve para ela também, assim 
também como as outras  representações de Nossa Senhora, depois vem a invocação ao Senhor 
Deus, que é direcionado exclusivo ao perdão, é o momento de pedir perdão e depois ainda 
vem um canto para o incenso, depois vem um louvor que para benzer o santo, depois rezamos 
um agradecimento, um Pai nosso agradecendo e no final tem o Reis, mas não é todos os 
santos que tem reis porém, São Cosme tem reis, Santa Barbara tem reis e são Crispiniano 
também tem reis, entre outros. No final invocamos a trindade santa, agradecendo a Jesus 
Cristo por aquele momento, isento de qualquer santo, devemos agradecer a Jesus Cristo 
“Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo” e que o pessoal responde “Para sempre seja 
louvado”, quando é de santa mulher eles respondem “Maria santíssima” 
Pergunta: Já foi rezar em outro lugar? 
Resposta: Vários, a gente já foi rezar até em Salvador. 
Pergunta: A senhora já ensinou a alguém 
Resposta: Já! Tem várias pessoas que assim como eu que tem o interesse em aprender a rezar 
e já vieram aqui em casa pra eu copiar e dar uma treinada e também já tive muitas trocas de 
experiências, assim com pessoas que por exemplo: Eu tenho um bendito que a pessoa não tem, 
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aí a pessoa quando vai rezar na intenção dela lá ela reza pra outro santo mas se eu tenho um 
bendito ela vem aqui ela copia comigo, aí eu treino ela na letra na minha letra, mas se ela tiver 
outra letra melhor e quiser mudar, ela pode mudar. 
Pergunta: Me diga uma intenção que deseja pra orações: 
Resposta: A nossa cidade, assim ao meu ver, precisa de uma política para segurança pública, 
eu acho que educação igual para todos, politica de igualdade social para na área da saúde 
também, eu não quero nada pra mim, eu quero para todos. 
Pergunta: Agora sobre esses convívios de rezas e orações, a senhora tem alguma história em 
mente ou acontecido? 
Resposta: Acontecido, acontecido eu não tenho, mas uma certa vez, eu rezei uma ladainha em 
um certo lugar, acho que sua mãe até foi comigo e lá, uma pessoa viu a gente rezando, tava 
todo mundo ali junto e eu pensei que fosse uma ladainha normal de promessa, de 
agradecimentos, de ação de graças como a que eu estava rezando ali, pois uma pessoa me 
ligou perguntando se eu podia rezar uma ladainha lá, como eu não nego, falei com todas as 
meninas quem rezam comigo, ia ser na primeira noite do novenário de Nossa Senhora de 
Guadalupe (padroeira da comunidade), então eu disse que filaria pois já tinha acertado esse 
compromisso mas formos surpreendidas, eu e minhas colegas com uma casa de santo, mas 
casa de santo não é bem assim, acho que era Umbanda Marcos, vinha uma pessoa muito 
vestida com uma roupa por lá tudo, um rodeirão (saia), tratou a gente muito bem, muito bem 
mesmo, só que começou a chamar a gente para visitar a tenda dos santos dela e eu fui mas não 
tava muito acostumada com essas coisas não e a cada tenda que eu entrava que era pra cada 
santo, eu fui me surpreendendo com as coisas que eu fui vendo, e aí eu vi muitas coisas que 
eu não estava acostumada a ver nas casas comuns onde as pessoas chamam a gente pra rezar 
pro tradição, pro agradecimento, por ladainha, e aí eu via cada imagem com cada coisa linda, 
as mesas com aquelas toalhas arrastando no chão, uma coisa muito luxuosa que eu não estava 
acostumada a ver, então fui me surpreendendo e na hora de cantar o reis que era pra São 
Cosme e Santa Bárbara que nós começamos a cantar esse rei, e a gente foi surpreendida por 
uma banda de música, tinha sanfona também conhecida como acordeom, aqueles atabaques 
muito grandes e aquelas pessoas cada uma mais bonita do que outras, trajadas com aqueles 
trajes de terreiros de Umbanda mesmo, cada figura bela que tu precisa ver, eu fiquei 
surpresa… a minha valença é que eu encontrei com várias pessoas que eu encontrava em 
outras ladainhas lá nessa casa, mas eu vou te dizer, o reis foi muito bonito! Eu nunca cantei 
um reis tão bonito como foi naquela casa, sinceramente, porque tu sabe que eu já fui rezar em 
Salvador, já fui rezar na casa de Ailton da Panificadora Santa Rita, já rezei na casa dos amigos 
de Ailton, já fui rezar numa fazendo do dono de um mercado daqui, cada um uma coisa mais 
linda mas igual aquilo eu fiquei surpresa que quando eu cheguei em casa eu me questionei, 
alguém da igreja viu a gente ali, a gente tá lascada por que tu sabe, que ao invés de pensar que 
o povo tá igreja, tão é no Candomblé, porque tu sabe que o pessoal questiona muito e olha, 
não só olha e fala viu Marcos?! Fala que fulano ao invés de tá na igreja, fulano tá lá na casa 
de Umbanda, casa de santo, de pombagira… Eu me questionei, por todos esses anos meu, eu 
rezei minha primeira ladainha aos 9 anos e até aqui esses 56 anos foi o que mais me 
surpreendeu.  
 
A Estrela do Céu, é uma oração muito forte, que tem uma história que é uma lenda, porque 
quando a gente não pode confirmar a gente diz que é uma lenda, quando junta 3 pessoas da 
antiguidade para rezar Estrela do Céu, a gente não sabe se a 5, 6, 7 anos aquelas pessoas 
estarão ali, então uma ou duas pessoas que ainda viverem depois elas têm que dar 
continuidade a história que foi rezada no passado, eu mesmo particularmente, eu que rezo 
ladainha, que rezo ofício, não rezo Estrela do Céu por causa dessa lenda, se você rezar no 
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intuito de “x”, por exemplo, de uma peste ou epidemia de alguma coisa hoje, daqui à 7 anos 
você tem que rezar novamente, ou eu ou uma das pessoas que rezaram comigo, se não tiverem 
pra dar continuidade a epidemia daquela coisa volta, eu tenho copiada, a pessoa que me deu 
até já morreu também. 
 
Entrevista Tia Tonha 
Antônia Borges de Jesus, 62 anos, natural de Estreito, batizada em Tabuleiro das Almas na 
Bahia, morava com a os pais e mais cinco irmão, estudou até a 5ª série, casada, três filhas e 
duas netas, atualmente trabalha como doméstica e serve a igreja como ministra da Eucaristia. 
Pergunta: Como foi o contato da Senhora com rezas? 
Resposta: Com minha mãe, eu era pequena e minha mãe era rezadeira. Minha mãe rezava 
ladainhas, rezava oficios, ela era da irmandade de Coração de Jesus. 
Pergunta: E essa irmandade Tia Tonha, era de lá do Estreito? 
Resposta: Não, já foi daqui (Santo Antônio de Jesus) 
Pergunta: A senhora lembra mais ou menos, qual idade a senhora tinha? 
Resposta: De quando ela rezava? 
Pergunta: Sim! De quando a senhora era menor de alguma lembrança da sua mãe rezando 
Resposta: Mas ela rezava frequente porque ela era procurada, desde que a gente é pequeno 
que a gente acompanhava ela… quando era tempo de trovoada, aí ela pegava a gente tudo e 
colocava em cima da cama e rezava o terço com todo mundo ali ao redor dela, em cima da 
cama rezando e ali rezava o terço, até quando terminasse, era um respeito muito grande que 
ela tinha pela trovoada, pelo relâmpago. 
Pergunta: Então ela que lhe ensinou? 
Resposta: Ensinou, ela ensinou e ela pedia sempre assim: que ela não tinha riqueza assim pra 
dar, mas a riqueza que ela tinha pra dar, era as palavras de Deus e que todo mundo seguisse 
ela e seguisse o que ela falasse e não deixasse nunca de amar a Deus sobre todas as coisas e 
não deixasse de seguir a igreja, que Deus fecundasse o caminho de seguir a igreja pra a gente 
porque na igreja é onde a gente encontra o refúgio de todas as coisas, instrução, palavras, que 
a gente vive com aquelas pessoas sábias cada dia, você aprende uma coisa e aí se chegar 
alguma coisa pra você e você não souber resolver e aí você tem força e jeito pra procurar 
outras pessoas pra poder lhe ensinar a conseguir as coisas, então ela dizia que as pessoas sem 
Deus não vive. 
Pergunta: Ou seja, ela disse que não tinha riqueza mas a riqueza era isso aí, e essas coisas não 
podemos comprar… 
Resposta: Verdade, não tem.. e por isso ela sempre dizia que a gente ouvisse ela e obedecesse. 
Pergunta: E agora então a senhora reza o terço e benzedeira também, então como é que se 
reza? 
Resposta: Tem uma ordem, começamos a rezar, depois do pai nosso, pedimos aquele santo ou 
santa, para tomar nós debaixo do teu poderoso amparo e botar na presença de Jesus, e abrir os 
meus lábios, minha mente, meu coração, a mente para aprender, os lábios para falar, os 
ouvidos para ouvir o chamado de Deus e o coração para guardar as palavras de Deus, as boas 
obras que a gente aprendeu. 
Pergunta: Existe alguma dia específico para as rezas? 
Resposta: Dia de sábado, nós reza o ofício para Maria, dia de sábado é mais pra ela porque, 
ela que chega nas casas, onde as pessoas chamam por ela e ela vai interceder por aquelas 
pessoas e é num dia de sábado e dia de sábado também, Jesus Cristo curou muitas pessoas… 
mas aí tanto faz pra santo homem como pra santa mulher, por que assim “pela intercessão da 
gloriosa bem-aventurada virgem Maria, sejamos sempre livre das presentes tristezas e 
gozamos as eternas alegrias” aí “por Cristo nosso Senhor, amém!” 
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Pergunta: A senhora já ensinou alguém a rezar? 
Resposta: As vezes Marcos as pessoas não se interessa, porque você sabe que as coisas de 
Deus é muito difícil de se interessar, você chama, você puxa, você pede, o papa diz o que?! 
Pra você ir nas periferias, aonde as pessoas não gostam da igreja, não gostam da reza, que é 
pra a gente chamar e levar ali pra dentro da igreja e é isso que a gente faz, as vezes a gente é 
até chutado pra fora, botam pra fora, não quer, porque se fosse bom não se dava se vendia, as 
vezes as pessoas escutam essas coisas mas a gente não tá nem aí, nem por isso, mas a gente 
vai levar a palavra, a gente vai e aí quando chegar lá que a gente despeja e que acabranta o 
coração aí volta chamando as pessoas: “ah, que dia vocês voltam? Volta de novo!” e as vezes 
nós volta e quando chega lá tem um banquete. 
Pergunta: E o processo do benza alguém, existe toda uma preparação não é? 
Resposta: É! Mas logo que “em nome do pai, do filho e do espírito santo, o que é ruim se 
afasta não é?! Um pecado, uma doença, alguma coisa. 
Pergunta: Existe alguma vestimenta, tipo cor ou modelo? 
Resposta: Não, só não pode vestir roupa muito devassa, nua assim com um shortinho, tem que 
ser respeitando as palavras. 
Pergunta: São vários casos para que as pessoas se rezem né? 
Resposta: É, tem gente que procura para é pra ventre caído, ar do vento, fogo santo.. que até 
agora o médico não curava isso, era só rezadeira. 
Pergunta: Oh Tia Tonha, o que é fogo santo? 
Resposta: Oh Marcos é uma doença que dá na pele da pessoa e que vai tomando a pele e 
aquele lugar tudo que se encontrar morre, tem que ter remédio e reza pra curar. Mas hoje 
graças a Deus a medicina já cura. 
Pergunta: Tem uma folha pra cada doença? 
Resposta: Tem sim, uma folha pra cada caso.. Agora essa doença mesmo, fogo santo, Dono 
Firmina ensinou essa, tem uma reza também de impedir sangue, por exemplo: a pessoas toma 
um talho e aí o sangue tá saindo para ele poder para, quem ensinou a gente foi Esteva mãe do 
Pelé (marido), ensinou mesmo, deixou muita reza anotada, mas o povo daqui deu fim em tudo, 
o que eu aprendi, aprendi… a de arma de fogo ela também ensinou e eu aprendi logo “hoje 
faz quinze dias que eu rezei o credo em cruz, entre a pedra e o fuzil tá o sangue de Jesus, atira, 
atira, atirador quero ver atira, e aí vocês se posta e se entrega nas mãos de Jesus que aí eu 
quero ver, olha aí ó (mostra-se arrepiada)  
Pergunta: Agora me diga uma intenção que a senhora deseje. 
Resposta: O que eu quero Marcos, é ver meu povo tudo na igreja, orante, é minha vontade, 
porque assim, pra cada um fazer pra si, porque você sabe que a gente não fica aqui o tempo 
todo, não é? Então a pessoa que é vazio, qualquer coisa entra e acaba, eu estou dessa idade 
mas nunca vi alguma coisa pra me amedrontar. 
Pergunta: A senhora tem alguma história sobre esse assunto para contar?  
Resposta: Várias Marcos, uma vez, aquela Naninha, filha de Regina, ela tava com a barriga na 
boca, deste tamanho assim (grávida), aí quando eu cheguei lá ela tava chorando, debaixo do 
pé de goiaba, aí eu fui e perguntei, “porque é que Naninha tá lá?” Aí a mãe me disse, tá lá 
porque Naninha tá com fogo santo que não teve rezadeira, já não tem médico, já não tem mais 
nada, que Naninha não dorme de noite e que tá com a boca no mundo chorando e eu disse 
“deixa eu ver”, pode perguntar lá que elas tão tudo viva pra falar, e quando eu cheguei perto 
que perguntei “o que é menina?” e ela me dizia que não dormia de noite e que não aguenta 
ficar dentro de casa, e pedi pra ver e ela me mostrou.. misericórdia, tava uma lazeira e é 
perigoso para a criança e a criança já tava quase no dia de nascer, com aquela barriga por lá 
tudo e com aquela doença e aí pedi a mãe dela, tu me dá um pouquinho de óleo de cocô e me 
da umas folhas de pimenta que eu vou rezar Naninha, aí ela foi lá colocou o óleo numa 
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tampinha de remédio, eu me lembro como se fosse hoje.. me deu, eu fui lá, rezei Naninha e 
vim me embora pra casa, quando foi no outro dia eu passei lá “E aí mulher?” “Graças a Deus 
Tonha dormi de noite, desde a hora que tu tirou o ramo de cima de mim, que passou o ardor, 
passou o queimor e aí o remédio já tava em cima da mesa, pra quando eu chegar rezar de 
novo, e aí eu rezei três dias e o povo dela tá aí, se chegar eles podem lhe dizer.. é por isso que 
eu acredito Marcos. 
 
 
 


