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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de desenvolvimento
intelectual das mulheres negras de santo, a partir das memórias da trajetória
educacional de Mãe Balá. A principal questão problematizadora da pesquisa é
entender como se deu o processo formativo, de desenvolvimento intelectual de
Mãe Balá, uma mulher negra, pobre, candomblecista, considerando as
diferentes práticas de educação experienciadas? Para compreender o seu
desenvolvimento intelectual, foi utilizada a metodologia da História oral e foi
preciso ampliar a noção de práticas de educação e trabalhar com outras
epistemologias possíveis. Refletir como os valores civilizatórios afrodiaspóricos
são aporte educador sobre as raízes da população negra e que permeiam a
sociedade brasileira, além de uma reflexão sobre a importância dos
conhecimentos experenciados na vivência de candomblé por Mãe Balá como
uma intelectualidade a ser valorizada para construção de um conhecimento
valido e fundante. Para analisar a memória feminina negra como contribuinte
para as epistemologias negras, adotamos um arcabouço teórico sobre memória,
interseccionalidade, ancestralidade, educação e práticas de educação. Ao
trabalhar com a memória de Mãe Balá, através da história oral, foi possível um
resgate da ampliação dos espaços educativos que ela passou com a
possibilidade de trazer uma epistemologia insurgente que localiza e visibiliza a
população negra na história nacional. Quando analisado o percurso educacional
de Mãe Balá questionamos a percepção de práticas tanto curricularizadas
quanto práticas empíricas, percebemos a pluralidade de práticas alternativas,
como também a interação e a complementaridade entre os diferentes saberes,
nesse sentido comungamos a ideia de não dividir e nem hierarquizar os campos
de conhecimento em escolar e não escolar.

Palavras-chave: educação; práticas de educação; história de mulheres negras
de santo; memória.

ABSTRACT

This work aims to analyze the process of intellectual development of black
women of saint, from the memories of Mãe Balá's educational trajectory. The
main problematizing question of the research is to understand how the formative
process, of intellectual development of Mãe Balá, a black, poor, Candomblecist
woman took place, considering the different educational practices experienced?
To understand her intellectual development, the methodology of oral history was
used and it was necessary to expand the notion of educational practices and work
with other possible epistemologies. Reflect on how Afro-diasporic civilizational
values are an educational contribution to the roots of the black population that
permeate Brazilian society, as well as a reflection on the importance of the
knowledge experienced in the experience of Candomblé by Mãe Balá as an
intellectuality to be valued for the construction of knowledge valid and
foundational. To analyze black female memory as a contributor to black
epistemologies, we adopted a theoretical framework on memory,
intersectionality, ancestry, education and education practices. By working with
the memory of Mãe Balá, through oral history, it was possible to recover the
expansion of educational spaces that she passed through with the possibility of
bringing an insurgent epistemology that locates and makes the black population
visible in national history. When analyzing Mãe Balá's educational trajectory, we
question the perception of both curricular and empirical practices, we perceive
the plurality of alternative practices, as well as the interaction and
complementarity between the different knowledges in this sense, we share the
idea of not dividing the fields of knowledge into school and non-school, without
hierarchies

Keywords: education; education practices; history of black women of saint;
memory.
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INTRODUÇÃO
Essa dissertação trata da trajetória do processo de desenvolvimento
intelectual de uma mulher negra de santo. Essa trajetória é analisada a partir
da voz e das memórias de Edvaldina Alves de Sousa que aqui será chamada
por Mãe Balá, Ialorixá, nascida em 1950, na cidade de Salvador, perpassando
pelos vários ambientes que ela caminhou. Entre encontros, conversas e
lembranças, foram reconstruídos os caminhos, os espaços, as histórias (e suas
implicações e imbricações) experienciados por essa mulher, tanto na sua
infância quanto na fase adulta, na busca pelo conhecimento, pelos saberes.
Por conta de toda potencialidade da trajetória de Mãe Balá, ela será
apresentada a partir do desenvolvimento intelectual, ampliando os espaços
educacionais.
Vale

ressaltar

que,

ao falar

de

trajetória

educacional e

do

desenvolvimento intelectual, os conhecimentos e saberes adquiridos nesses
processos serão amplificados, estarão alocados tanto dentro de uma educação
escolar quanto não escolar. O triunfalismo da ciência moderna deixou de lado
os conhecimentos afro-brasileiros, indígenas e os conhecimentos da ecologia,
da natureza. A ideia é parecer que esses conhecimentos não têm importância
alguma, que são irrelevantes, que não se devem levar em conta. Entretanto,
há muitos conhecimentos que devem interagir (SANTOS, 2019). Esses
conhecimentos vêm, muitas vezes, dos terreiros de candomblé, das
populações quilombolas, ribeirinhas, indígenas, das lutas sociais e das
periferias. É uma forma de descolonizar o próprio conhecimento.
Se ao nos determos ao conceito de conhecimento, de forma ampla, temse a explicação de que é toda percepção, reflexão, interpretação e ação
proveniente do intelecto humano, gerados e produzidos pela interação social,
com as situações que surgem e com o ambiente, captados pelo sistema
sensório-motor e produzindo a assimilação de informação e o aprendizado, que
evolui ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais complexo (JHONSON et
al, 2000). Assim, todo conhecimento produzido é armazenado pelos processos
cognitivos e mnemônicos1, repassados pelo exemplo, pela oralidade e/ou pelos

1

Adjetivo que se refere a memória.

14

suportes físicos e tecnológicos da humanidade (vídeos, áudios, livros, pinturas,
etc.) (CÓRDULA, 2011).
A análise aqui feita vai ao encontro da afirmação proferida pelo professor
Carlos da Fonseca Brandão (2004, p.17) de que a educação “abrange todos os
processos de formação do indivíduo”, e da afirmação sobre as práticas
educativas existirem “ primeiro sem escolas, salas, professores e métodos
pedagógicos” (BRANDÃO, 1995, p. 10).
Por mais que a escola seja espaço de transformação, com grande
contribuição para a consciência crítica do indivíduo, também é lugar de disputas
e, muitas vezes, de reprodução das assimetrias de gênero e raça, embora
muitas vezes, as mulheres sejam maioria numérica enquanto estudantes.
Partindo do pressuposto de Brandão (2004) de que a educação abrange
todos os processos de formação do indivíduo, faz-se necessário adentrar
outros espaços onde a prática de ensino e aprendizagem, de busca e de
produção de conhecimento acontecem na vida dessa mulher, para ampliar as
bases de fundamento do desenvolvimento intelectual.
A educação é algo tão abrangente quanto as relações humanas. Ainda
fundamentado em Brandão (1995) na obra “O que é Educação”, tem-se o
seguinte:
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola,
de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com
ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber,
para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida
com a educação (BRANDÃO, 1995, p. 7).

Partindo da afirmação acima, percebemos que a interpretação de
educação ultrapassa o espaço escolar, pois ela pode ocorrer em casa, na rua,
na igreja ou na escola, sendo esta uma forma de pensar a educação em uma
perspectiva mais ampliada. Além disso, “todos nós envolvemos pedaços da vida
com ela, ou seja, estamos a todos os instantes realizando atos de aprendizagem
e de ensino; através da educação desenvolvemos nossa capacidade e
potencialidades para o “saber” e para o “fazer”. Aí se manifesta o processo, uma
de suas características. A educação não é um ponto de chegada, mas um
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processo, no qual vai estar presente a dinamicidade das ações e relações entre
as pessoas e grupos.
Infelizmente, um modelo centralizado de escola2 na formação cultural de
uma sociedade moderna também colabora para uma reprodução das
desigualdades socioeconômicas e culturais. As desigualdades na educação, a
partir de uma abordagem interseccional, através de marcadores sociais como
raça e gênero, cor e sexo, se explicitam nas análises históricas, revelando as
distâncias entre mulheres negras e brancas, e das negras em relação aos
homens brancos, conformando assim a estratificação social resultante de
desvantagens históricas sofridas pela população negra (LIMA et al, 2013).
A pesquisa em educação, durante muito tempo, ficou restrita ao
protagonismo de alguns atores sociais como o homem branco, elitizado, seus
espaços educativos, suas produções e reproduções de saberes e também as
análises curriculares, sabendo que esses currículos foram produzidos por esses
mesmos homens e eram voltados para o eurocentrismo. Pesquisas sobre as
experiências educacionais de mulheres, negros e indígenas ainda estão em
desenvolvimento, pois muitos recortes ainda não foram investigados. Dentre as
lacunas, eu destaco aqui pesquisas que tratem da educação de mulheres negras
numa perspectiva histórica em uma escala mais reduzida de observação, que
permita capturar aspectos mais sensíveis dessa experiência.
A

educação,

enquanto

um

dos

componentes

que

viabilizam

transformações sociais, mantém as desigualdades de gênero e entre gêneros,
havendo o desafio de articulação da política educacional com outras políticas
públicas para que se realize a equidade de acesso ao conhecimento (HOOKS,
2017). É importante entendermos que as relações de gênero podem tanto
reproduzir a dominação e exploração masculina, assim como podem fazer o
enfrentamento à opressão e denunciar essa situação. Compreendemos que as
desigualdades sociais potencializam a opressão praticada contra as mulheres e,
em especial, contra as mulheres negras.

2

A escola conservadora, vista ainda como o lugar do saber, vem sendo criticada por vários
autores de diferentes áreas e diversas perspectivas de análise, os quais elaboraram uma crítica
simbólica, na qual situa a escola conservadora como espaço de permanência do status quo.
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Os negros no Brasil carregam como uma herança do racismo a ideia de
que são sujeitos incapazes de aprender, incapazes de uma atividade intelectual3.
As mulheres negras, num estado de maior vulnerabilidade, foram historicamente
estigmatizadas como aquelas com utilidade para servir, vistas como objeto de
satisfação sexual, chamada de “mulata”, como mulheres que possuem só carnes
e não mentes, ideia que insiste em persistir nos dias atuais; a elas também foi
negada a intelectualidade. Isso demonstra que é a partir da construção de um
perfil de intelectualidade consistida em sujeitos do sexo masculino, brancos e de
classes econômicas mais altas que se nega a contribuição e atividade do
trabalho intelectual das mulheres negras.
Diante do exposto, é imperioso destacar que as mulheres negras não
permaneceram apáticas, omissas, passivas diante dessa cortina da invisibilidade
e negação da mulher negra como sujeito do saber. É a partir da sabedoria das
mulheres negras de santo, por exemplo, de seus esforços para manutenção da
cultura popular e da história da população negra, que é possível enxergar uma
atividade intelectual por excelência. O protagonismo de muitas ialorixás negras
que desempenham um papel fundamental na comunidade de terreiro, com o de
agregar a maior parte da ocupação negra nos locais de cultos com as propostas
da prática espiritual e de busca da identidade, o embate ao racismo e resistência
às opressões fazem dessas mulheres uma representatividade para população
negra.
A partir da exposição e observação feita anteriormente, com uma atenção
para áreas inexploradas da memória feminina, é preciso questionar o seguinte:
como se deu o processo de desenvolvimento intelectual nos ambientes
educacionais – espaço escolar e no espaço terreiro – pelos quais Mãe Balá, uma
mulher negra, pobre, candomblecista caminhou?
Tendo em vista esta questão que nos norteia, o objetivo geral da pesquisa
é analisar o processo de desenvolvimento intelectual das mulheres negras de
santo, a partir das memórias e da trajetória educacional de Mãe Balá. Trata-se
de uma geração pouco investigada na história afro-brasileira, a partir dos
marcadores sociais das diferenças de raça, classe e gênero.

3

Quando se pensa em pessoas intelectuais, o imaginário social logo denuncia um sujeito que
proporcionou uma forte intervenção cultural, talentos nas artes, celebrado no mundo acadêmico,
atrelado a esse estereotipo está a construção de quem são os sujeitos a compor esses espaços.
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Quanto aos objetivos específicos temos os seguintes: a) Conhecer, com
uso da história oral, aspectos da vida de mãe Balá, com destaque para as suas
dimensões de gênero, raça e classe no seu processo formativo; b) Entender a
memória negra feminina como constituinte das epistemologias negras; c)
Refletir os valores afro-diaspóricos como bases educadoras da população
negra e brasileira; d) Discutir a noção de educação tanto formativa, quanto para
além da escolarização, considerando o Terreiro de candomblé como ambiente
de circulação de saberes e produção de epistemologias afrocentradas; e)
Refletir sobre a importância dos conhecimentos experenciados na vivência de
candomblé, por Mãe Balá, como uma intelectualidade a ser valorizada e
considerada nos meios científicos.
A trajetória de Mãe Balá foi analisada a partir dos marcadores sociais de
raça, gênero classe e geração. A experiência de vida do sujeito é fortemente
marcada por categorias de análise que ajudam, através de uma abordagem
interseccional, a revelar as circunstâncias com as estruturas básicas de
desigualdades criando uma mescla de opressões para determinados grupos
especialmente vulneráveis.
A metodologia principal dessa pesquisa foi a História oral. O historiador
e um dos pioneiros no estudo sobre História oral, Paul Thompson (1992), aponta
que a metodologia aqui utilizada abre possibilidades e vozes aos esquecidos e
privilegia a realização de entrevistas com pessoas que foram testemunhas de
acontecimentos, sendo uma forma de aproximação com o objeto de estudo.
Entretanto, o questionamento que fica é: a história oral é um simples método a
serviço de uma velha disciplina ou uma nova maneira de ver a história? As
discussões mais atuais em torno do uso da oralidade se encontram
comprometidas com a busca por outras memórias, indo além de apenas uma
fonte para preencher lacunas.
O atrelamento do uso da história oral com a memória se torna um
conjunto importante para a elucidação e investigação dessa pesquisa.
Em “História e Memória”, Le Goff (1994), pretende demonstrar que, em relação
à memória, o que sobrevive do passado chega até nós por meio das escolhas
feitas. O autor nos coloca diante de um grande desafio, quando nos faz refletir
sobre qual é a relação do lugar de memória para a escrita da história.
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Como a memória se prende a um passado que não mais existe, suas
narrativas são construídas a partir da percepção que se tem dessa memória no
presente e sobrevive aos intensos trabalhos de construção e reconstrução das
lembranças passadas. Para a memória, a presença do passado no presente é
fundamental para a legitimação de certos saberes ou hierarquizações e para
uma articulação das narrativas do passado que já foi vivido à percepção do
presente pretendido, como afirma Chartier (2007).
A tradição oral, tem relação com dinâmicas sócio culturais já tão
perpetrada pelas comunidades de terreiros, em parceria com a memória,
demonstra o uso da fala, da narrativa, da palavra como potência geradora e
transformadora dos escravizados que viajou na diáspora negra e aqui essa
tradição permaneceu como arcabouço cultural e intelectual do povo de santo e
as ialorixás como principais veículos. No candomblé, essa tradição está bem
representada nas mães de santo, em sua maioria mulheres negras, que passam
e repassam toda sua bagagem através da palavra, da repetição de atos, do
exemplo. A fala e a memória são elementos importantes para existência e
reexistência das mulheres negras, principalmente por conta de uma
historiografia que, por séculos, invisibilizou e inferiorizou as mesmas e
estigmatizou-as como sem história, sem memória, sem voz. Mulheres negras
foram silenciadas sem consentimento. São mulheres não escutadas porque não
possuíam um lugar como sujeito no fazer histórico, e seus pontos de vista foram
tidos como não importantes. Foram caladas, devido a um estigma social ou
status inferior: pobres, mulheres, crianças, deficientes, homossexuais, minorias
étnicas, religiosas, etc. (PERROT, 1998, p. 30).
É importante ter a possibilidade de perceber a riqueza oferecida pela
memória. A História oral parece estar orientada a uma ciência com postura de
ativismo social. A história das mulheres negras deve ser escrita a partir de uma
lógica de investigação diferente da aplicada na historiografia tradicional. Perrot
(1989) conclui que a memória é diversificada de acordo com os itinerários
individuais.
Destaca-se, neste sentido, as observações de Silvia Salvatici (2005), ao
inferir sobre a contribuição da história oral e a história de mulheres para os
estudos históricos:
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Uma das mais relevantes contribuições oferecidas pelo encontro entre
a história oral e a história de mulheres foi o desfio e a crítica da
universalidade abstrata e neutra com a qual geralmente tendemos a
identificar o ser humano. A experiência humana tem sido fragmentada
em realidades múltiplas, marcadas significativamente por divisões de
gênero (SALVATICI, 2005, p. 35).

A escolha da metodologia de história oral se deve, em especial, por tratarse de uma técnica de pesquisa em que o aspecto mais importante está na
subjetividade do entrevistado. Para Walter Benjamin (1985), quanto mais o
ouvinte se esquece de si, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. A
história oral pode nos fornecer informações que seriam inacessíveis em fontes
documentais, escritas ou não. Contudo, não podemos nos esquecer de suas
fraquezas, que seriam a fraqueza da própria memória, sua formidável
capacidade de esquecer.
A maioria dos trabalhos com história oral se debruça no intento de trazer
à luz uma memória subalterna, pois “existem nas lembranças de uns e de outras
zonas de sombra, silêncios, "não-ditos". (POLLAK, 1989, p. 6). Assim, como
reforçou Michel Pollak (1992), ao cunhar o termo “memórias subterrâneas”, é
nessa arqueologia que buscaremos as memórias da mulher negra de santo Mãe
Balá.
A maioria das experiências de mulheres negras de santo está na vivência
do seu cotidiano, no qual estão o conhecimento e os saberes que são produzidos
para além da escolarização, que são fortes e significativos constituidores das
memórias dessas mulheres. Através do acesso a essas memórias, é possível
conhecer e compreender configurações da história da educação de mulheres
negras e as formas que as variadas práticas de educação se configuram nas
histórias de vida deste grupo.
O trabalho com a memória (no qual os mais velhos têm papel
fundamental) não nos aprisiona no passado, mas conduz, com muito mais
segurança, para o enfrentamento dos problemas atuais. Ao permitir a
reconstrução de aspectos desse passado, o trabalho com a memória pode
possibilitar uma transformação da consciência das pessoas nele envolvidas,
direta ou indiretamente, no que se refere à própria documentação histórica,
ampliando essa noção que abarca agora os mais diversos suportes: textos,
objetos,

imagens

fotográficas,

músicas,

lugares,

sabores,

cheiros,

e
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compreendendo seu valor na vida local, que são maneiras de resgatá-la e
conservá-la.
Esse mergulhar conjunto e compartilhado no passado nos faz estar em
imersão e mais conscientes quanto aos problemas contemporâneos da vida da
comunidade estudada e, geralmente, acaba a nos conduzir, de forma natural, a
ações conjuntas e politicamente conscientes, visando à sua superação.
Ter apoio de teorias da memória e de alguns teóricos que se debruçaram
no seu entendimento é o que contribui para algumas revelações.

Para

embasarmos essa pesquisa na discussão sobre memória, é de suma
importância trazer a contribuição do sociólogo Maurice Halbawchs (2006), o qual
foi responsável pela inauguração dos estudos sobre a memória na área das
ciências sociais e criou a categoria “memória coletiva”, na qual o fenômeno de
recordar e lembrar somente pode ser analisado ao levar em consideração o
contexto social que age como base. Halbawchs foi consultado também por ser
uma referência citada e embasada de outros autores que discutem a temática.
Para Halbawchs, a memória deixa de ter uma dimensão apenas individual, até
porque as memórias de uma pessoa jamais são apenas suas, pois toda
lembrança está associada a um grupo social:
Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não
basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso
que ela não tenha deixado de concordar com as memórias deles e que
existam muitos pontos de contato entre uma e outras para que a
lembrança que nos fazem recordar venha a ser reconstruída sobre uma
base comum (HALBWACHS, 2006, p. 37).

Com aspectos que localizam a descrição dos fatos sociais, há uma
preocupação com o processo e não simplesmente com os resultados e o
produto, já que é no acompanhamento do processo que podemos chegar à
essência dos fatos, rompendo com o que se apresenta na aparência (TRIVINOS,
p. 129-130, 1987). Chega-se, portanto, a um significado que vai além da
aparência, partindo
Das causas de sua existência, suas relações, num quadro amplo do
sujeito como ser social e histórico, tratando de explicar e compreender
o desenvolvimento da vida humana e de seus diferentes significados
no devir dos diversos meios culturais (TRIVINOS, p. 131, 1987).
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A pesquisa foi construída através da realização de entrevista
semiestruturada. Este instrumento de pesquisa consiste em um modelo de
entrevista flexível, caracterizado por um conjunto de questões previamente
estabelecidas, um roteiro. Para Triviños (1987, p. 146), a entrevista
semiestruturada tem como característica a elaboração de perguntas básicas que
são apoiadas em teorias e hipóteses que estão relacionadas ao tema da
pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir
das respostas dos informantes:
O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador.
Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “(...)
favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua
explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”, além de manter a
presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta
de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).

A pesquisa se origina da sensibilidade e curiosidade em conhecer um
outro lado, no caso a trajetória educacional da vida de mulheres negras de santo.
As investigações feitas sobre candomblé também não se esgotaram,
principalmente quando falamos de temática étnico-racial. As mulheres
candomblecistas, além de serem feiticeiras, mães, guardiãs, oráculos, também
desempenham outros papéis sociais que se relacionam com a vida dessa
mulher, como esposa, filha, cozinheiras, vendedoras ambulantes, babás,
empregadas domésticas, advogadas, professoras, secretárias, enfermeiras,
donas de casa, etc. Perder o olhar da mulher que estudou, trabalhou, casou-se,
construiu família e produziu ainda é invisibilizar a amplitude, a pluralidade e a
magnitude de contribuições que essas mulheres possuem.
A minha aproximação com a proposta de trabalhar a temática em análise
acontece quando, em 2013, ganhei uma bolsa para cursar uma especialização
– Metodologia do Ensino Superior4. O percurso durante o curso se confunde com
uma maior e melhor relação, além do interesse no culto aos Orixás e com visitas
a terreiros de Candomblé, quando pretendo cuidar do meu lado espiritual,
através do que me foi apresentado na infância. Tenho, na memória, lembranças
do culto aos orixás e a outras entidades5 em reuniões feita pela minha avó

4
5

Fundação Visconde de Cairu
Caboclos, pretas velhas, padilhas.
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materna (Dona Zica), das quais toda a família – uma família grande – fazia
questão de participar, de estar presente; assim, aprendi a respeitar e ter um
referencial de espiritualidade. Também trago aqui lembrança de visitas, quando
pequena, com minha mãe, a uma benzedeira 6 que morava num terreiro. Lá
também ia aos festejos e consultas. Cresci entendendo que devia respeito e
admiração às entidades, como também a essas mulheres mais velhas.
Ainda durante a especialização, as visitas e a presença em terreiros de
candomblé e casas de caboclos ficaram mais frequentes e meu trabalho de
conclusão de curso (2014) – “Candomblé e educação: influência e
empoderamento para o ensino superior” – acabou tomando essa direção entre
candomblé, história oral e educação. O meu retorno às casas de candomblé fez
ampliar o meu olhar sobre a religião e sobre os adeptos dela. Nessa perspectiva,
o TCC da especialização destacava o candomblé como uma comunidadeterreiro influenciadora na busca dos seus adeptos e membros ao saber formal,
com o foco no Ensino Superior. Nesse sentido, pude perceber como essas
comunidades constituem espaços de grande pedagogia social crítica, de uma
influência, de um empoderamento e de uma resistência para o povo de santo.
Analisar as mulheres negras mais velhas de santo justifica-se por essas
mulheres serem símbolos de lideranças políticas e culturais, por arregimentarem
movimentos em prol dos seus, por possuírem um papel aglutinador e de busca
por respeito ao seu espaço, à sua religião e às pessoas.
Identificar a importância do processo educacional pelo qual a mulher
negra de santo Mãe Balá passou é refletir sobre o poder de produção de
conhecimentos que seus saberes contêm e contribuem para que as
comunidades negras tenham preservados seus saberes ancestrais nesse
movimento de troca de ensinamentos. Mulheres7 de luta, pela via da
religiosidade, contribuíram para a construção desse país, sendo dignas de
respeito e portadoras de todos os direitos e não podem ser diminuídas na sua
representatividade social.
6

Dona Loia foi minha benzendeira desde muito pequena. Quando criança passei por alguns
problemas de saúde e além de ir ao médico lembro de ir até a casa dela, um espaço com muitas
arvores e plantas, um grande terreiro. Tenho na memória que esse ritual era prazeroso, eu
gostava de ir até a sua casa e estar com ela.
7
A mulher negra desde a escravidão luta contra ocidentalização, a colonização aos corpos
negros, nomes como de Dandara e Luiza Mahin caracteriza essa afirmação, lutaram pela
liberdade e por uma descolonização.
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Estar às voltas com produções bibliográficas de feministas negras como
Lélia Gonzalez, Ângela Davis, Kimberle Crenshaw, bell hooks, caminhar pelos
escritos de Nilma Lino Gomes e Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, Jurema
Werneck, Sobonfu Somé e Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí e a literatura de Hampãté Bâ,
com o auxílio de Michel Pollak, Michelle Perrot, Silvia Salvatici, Ruth landes, Joan
Scott, além de uma atenção voltada para Paulo freire, Maria da Glória Gohn,
Boaventura Souza Santos e Patrícia Hill Colins, entre outros, contribuíram muito
para mim como acadêmica, historiadora e pessoa e que se encontra
referenciado nessa pesquisa.
É importante salientar que os trabalhos sobre educação que se seguiram
a partir do início dos anos 2000 representam a consolidação de uma tendência
na História da Educação: a incorporação da dimensão racial. Quanto a isso,
podemos pensar que o ingresso gradual da população negra em instituições de
nível superior, uma alteração de mais ou menos 20 anos em conjunto com as
políticas públicas, como as cotas8, ajudou na superação do debate sobre
educação e relações raciais, impulsionando uma mudança.
Em 1999, a partir de uma iniciativa de pesquisadores como Petronília
Beatriz Gonçalves e Silva9 e Regina Pahim Pinto foi criado o I Concurso Negro
e Educação, promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduação - ANPED.
A ação visava a suprir lacunas de pesquisas sobre o negro e a educação, a fim
de que a produção dessa temática fosse ampliada. Foi uma forma de incentivar
a criação de linhas de pesquisa na questão racial.

8

A Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto deste ano, garante a reserva de 50% das
matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação,
ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos
regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para
ampla concorrência. A distribuição dessas vagas também leva em conta
critérios raciais e sociais, pois considera fatores econômicos. O pedido de políticas públicas
que priorizem a inserção do negro na universidade é antigo, o MNU (Movimento Negro
Unificado) pauta as cotas raciais desde sua fundação em 1978, já baseado em movimentos mais
antigos que faziam o mesmo pedido. A UERJ, UNB e a UNEB foram as primeiras a estabelecer
tal premissa em seus vestibulares.
9
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora da
Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é membro da Câmara do Ensino Superior do
Conselho Nacional de Educação. Indicada pelo movimento negro para a Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, Petronilha integrou como relatora à comissão que
elaborou o parecer CNE/CP n.º 3/2004. O documento regulamenta a lei 10.639/2003 e
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos termos do Artigo 26 da Lei
9394/1996 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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O governo federal do período em questão (anos 2000) trabalhava a partir
de uma diversidade do povo brasileiro e das omissões que existiam na produção
acadêmica. Assim, foi produzido uma compilação de textos sobre a temática do
negro na educação na “Coleção Educação para Todos – História da Educação
do negro e outras Histórias” (2005), na qual podemos encontrar vastas
produções sobre o negro na educação.
A educação sempre ocupou um lugar de destaque na atuação do
movimento de mulheres e homens negros ao longo da história brasileira.
Identifica-se que a produção sobre mulheres negras e educação avançou
timidamente na década de 1990 e ganhou fôlego a partir de 2003. Ao fazer esse
levantamento da produção de informações e de conhecimentos sobre mulheres
negras na educação desenvolvida nas últimas décadas por universidades e
organizações da sociedade civil, de forma crítica, é possível observar que tais
produções estão comprometidas com uma abordagem interseccional entre
gênero, raça e classe, porém ainda está pouco refletida nos periódicos de
educação, nos periódicos acadêmicos.
Este trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro deles, o
percurso será apresentado e conheceremos o sujeito da pesquisa, a
interlocutora, Mãe Balá. Trata-se de uma contextualização sobre a mesma, um
relato sobre sua vida, mostrando como foi constituída, enquanto criança e mulher
adulta, sua relação com o candomblé. Para tanto, fez-se necessário fazer uma
pesquisa sobre o campo, o lócus, um terreiro da nação Jeje no bairro de São
Marcos, em Salvador pensar o território para além de espaços físicos. Pensando
como somos seres simbólicos, há uma reflexão sobre os marcadores sociais de
gênero, raça e classe que norteiam a pesquisa e que são de suma importância
para a análise. Na última seção deste capítulo, há uma apresentação e
identificação do percurso metodológico, ou seja, mostramos como foram
estabelecidas as conversas, as entrevistas, a relação entre mim e Mãe Balá. Há
ainda uma discussão da importância do uso da metodologia utilizada – História
Oral, bem como a apresentação de outras fontes utilizadas, como a bibliográfica,
a iconográfica e jornalística. Os encontros serão descritos para que o leitor
consiga se ambientar no momento e no espaço.
O segundo capítulo promove uma discussão teoricamente embasada,
para entender o papel da memória feminina como contribuição para Nova
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História e para a História das Mulheres, que durante séculos ficaram à parte dos
escritos, ou, quando apareciam, eram alocadas em papéis delimitados e
subjugados. Adentramos ainda numa discussão sobre o papel das mulheres
negras de santo como esteios da memória afrobrasileira, guardiãs da história
afrodiaspórica pelo respeito a sua ancestralidade, valor civilizatório afrobrasileiro, que deu régua e compasso para uma epistemologia ainda
invisibilizada. Por fim, fazemos uma reflexão com nomes importantes de
mulheres de santo negras que se tornaram representatividades, anciãs que
foram insurgentes e trouxeram a luz, visibilizaram seu desenvolvimento
intelectual ampliado e os conhecimentos construídos no candomblé, levando-os
para espaços escolarizados e acadêmicos.
O terceiro e último capítulo concentra-se na questão sobre qual educação
estamos falando. Faz-se uma discussão sobre práticas educacionais e uma
educação para além dos muros da escola, ampliando o debate sobre educação.
Estaremos às voltas com as análises das falas de Mãe Balá, dividindo o capítulo
a partir de experiências educacionais vividas em espaços diferenciados. É o
capítulo que apresenta suas palavras sobre sua educação escolar e também
sobre como aprendeu os conhecimentos sobre candomblé, trazendo à tona uma
discussão para além dos espaços escolarizados e curricularizados, que traz uma
reflexão sobre os processos educacionais vivenciados pela mesma em outros
ambientes sem hierarquização, e mostra a importância do conhecimento
experenciado na vivência de candomblé, um saber epistêmico por natureza.
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO: A MULHER, O ESPAÇO, OS
MARCADORES SOCIAIS E A METODOLOGIA

O foco desta pesquisa é a trajetória educacional de uma mulher negra de
santo. O nome de registro é Edvaldina Alves de Souza, Mãe Balá, como ficou
conhecida pela comunidade. Os escritos postos aqui têm como centro de
interesse o próprio indivíduo, no seu processo educacional na História, partindo
da sua infância até os dias atuais e passando por diversos acontecimentos e
conjunturas que vivenciou, presenciou. Através das memórias de Mãe Balá,
pode ser possível conhecer e compreender configurações da história da
educação de mulheres negras e as formas que os variados processos de
educação se apresentam nas histórias de vida deste grupo.
Neste capítulo, o objetivo é conhecer alguns aspectos da história de vida
de Mãe Balá, mulher negra de santo, com uso da História oral, a partir dos
marcadores gênero, raça, classe e geração, que contribuíram no processo de
desenvolvimento intelectual. Apresento, para o conhecimento do leitor, uma
discussão que apresenta o sujeito da pesquisa, a interlocutora que conduz esse
estudo. Em seguida, apresento o campo no qual estive inserida nos anos de
2020 e 2021. Apresento também o conceito e o uso da interseccionalidade,
mostrando sua importância como ferramenta de análise que leva em conta as
interações entre os marcadores sociais de gênero, raça, classe e geração, pois
são categorias da discriminação interseccional que marcaram a trajetória do
sujeito da pesquisa e que não devem estar dissociados. Além disso, neste
capítulo apresento o percurso teórico-metodológico da pesquisa.
Primeiramente,

iremos

conhecer

alguns

aspectos

da

vida

da

interlocutora, uma mulher negra de santo, de 70 anos. Faço uma descrição de
como nos conhecemos, como foi construída nossa relação e trago também
informações sobre ela que passam pela família, pela comunidade, pelo
candomblé. Apresentar para o leitor o sujeito da pesquisa logo no princípio do
texto demarca o seu protagonismo na pesquisa e há uma ativação de intimidade
com o estudo proposto, pois é a partir dela que será feita a análise.
Após conhecer e passear por uma narrativa sobre Mãe Balá, haverá o
momento de uma identificação e ambientação no campo – terreiro e bairro. A
partir da construção desse texto, falo sobre a nação a que pertence o terreiro de
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candomblé trabalhado, seus papéis perante seus adeptos e a comunidade, como
foi constituído e a região onde está localizado o terreiro, o bairro mais
precisamente. Isso se torna importante pela relação de troca afetiva, social e
política que o sujeito da pesquisa tem com o lócus.
Seguindo o texto, encontra-se uma reflexão sobre os marcadores sociais
que constituem a voz que conta sua história na análise desta pesquisa, com
abordagens em gênero, classe, raça e geração. Trata-se de uma reflexão sobre
como esses marcadores sociais se interseccionam e incidem no perfil do sujeito
histórico dessa proposta de pesquisa, os quais ajudam a entender de que forma
a sobreposição dessas categorias produzem eixos de subordinação à trajetória
de Mãe Balá. Para tanto, a fonte bibliográfica foi de suma importância.
Por fim, apresento a metodologia usada na pesquisa, a História oral.
Apresento o percurso das entrevistas e encontros, descrevo encontros e explico
como estão divididos o roteiro e as implicações da COVID-19 no desenrolar da
pesquisa, com a relevância de uma discussão sobre a história oral e sua
contribuição para esta análise.
1.1 – VOZ E MEMÓRIA: EDVALDINA ALVES DE SOUZA, MÃE BALÁ

"Ouçam as vozes das mulheres negras para transformar a sociedade"
Jurema Werneck

Apresentar Mãe Balá é caminhar por um passado repleto de histórias com
consequências que perduraram até o momento de seu falecimento. Seria
possível uma pesquisa sobre mulheres negras de santo através da história de
vida de Mãe Balá? Foram muitos os desafios para que esta mulher pudesse
superar barreiras, entretanto, no decorrer de sua história, soube utilizar sua
experiência de vida transformá-la e ressignificá-la em estratégias de resistência
e reexistência. Esta mulher precisou renegar todas as formas de escárnio e
omissão do sistema diante das mais variadas provocações da vida, seja ela
pública ou privada. Foi resistente, resiliente e reagiu contra as condições
adversas impostas a si mesma.
Na religião de matriz africana do Brasil, as mulheres negras têm um papel
de destaque, são exaltadas por suas sabedorias, por sua magia, pela
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senioridade e, mesmo sofrendo com os piores tipos de agressões
discriminatórias, resistiram e conseguiram manter elementos e características
importantes de um sistema familiar afrodiaspórico, o que dá especificidades nas
vivências dessas mulheres10.
Mãe Balá11, Ialorixá do terreiro Jeje Ilê Omo Ketá Posú Betá, mulher negra
de setenta anos, moradora do bairro de São Marcos, com nível de escolaridade
no ensino médio completo, representatividade na comunidade, é a interlocutora,
a voz dessa pesquisa. Em nosso primeiro encontro para nos conhecermos, em
fevereiro de 2020, Mãe Balá me recebeu e me fez sentir acolhida. Neste primeiro
encontro, eu pude perceber algumas das suas qualidades, como ser uma pessoa
simpática, educada e afetiva. A minha primeira impressão era de que era algo
peculiar seu, ao lidar com todos que ali estavam e/ou chegavam . A nossa
aproximação foi sendo construída a cada encontro (foram 5 encontros).
Trocamos telefones, dicas sobre trabalhos domésticos, receitas. Ela me deu
conselhos baseados em sua vivência e experiência. E sempre me perguntava
como estava a vida.
Faz-se necessário pedir licença e aprovação das lideranças, quando
pensarmos em estar em um terreiro. Esses espaços são constituídos de magia,
de pessoas, de identidade, de individualidade e também de coletividade, de
relações, e tudo isso precisa ser respeitado. Cheguei até Mãe Balá através de
um amigo. O interesse pela sua história foi devido à sua representatividade na
comunidade e os trabalhos desenvolvidos. Por outro lado, chamou a minha
atenção o fato de que a mesma não era uma mãe de santo conhecida nos meios
midiáticos, o que me fez crer o quão importante seria escutá-la e visibilizar a
trajetória desta mulher e sua história.

10

Terezinha Bernardo, em sua obra (2005) destaca que as mulheres iorubas ocupavam com
relevância o lugar social, ressaltando não somente as trocas de bens de consumo, como também
de bens simbólicos nesses espaços – a circulação de notícias, o estreitamento das relações
sociais, as negociações familiares.
A fama de serem boas comerciantes acompanha a mulher ioruba na diáspora da África para o
Brasil, onde muitas se tornam escravas ganhadeiras, mulheres negras que saiam as ruas
vendendo produtos para seus senhores. A professora Cecília Moreira Soares (1996, p.57) relata
“eram obrigadas a dar a seus senhores uma quantia previamente estabelecida (...). O que
excedesse o valor combinado era apropriado pela escrava, que podia acumular para a compra
de sua liberdade ou gastar no seu dia-a-dia.”
11
Mãe Balá também era conhecida como Mãe Gbala Mi, nome recebido após se tornar Mãe de
Santo. Toda Mãe de Santo recebe um outro nome ao se tornar ialorixa.é um renascer.
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Os encontros sempre aconteciam em meio a outras situações que
acabavam aparecendo de surpresa para mim, às quais ela reagia com
naturalidade, pois Mãe Balá era uma liderança tanto religiosa quanto política e
comunitária. Trata-se de uma liderança e representatividade, tanto para os
membros da comunidade terreiro quanto para a comunidade do bairro.
Nestes encontros, Mãe Balá me apresentou às pessoas que moravam
com ela, numa relação em que a família de sangue se confundia com a família
de santo, irmãs de santo, sobrinhos, filhos, primos e agregados. Ela não fazia
distinções e costumava usar muito o pronome “nós”, ao se pronunciar. Fez
questão de me mostrar o espaço, o barracão, as fontes de cada orixá, seus
bichinhos de estimação.
Respondeu às minhas perguntas, não como um interrogatório, mas como
uma conversa fluida e prazerosa. Acabamos falando de quase tudo, mas sempre
nos detendo à temática posta na pesquisa. Gostava muito de uma conversa, era
atenciosa e envolvente no seu contar, no seu movimento de lembrar. Contribuiu
com essa pesquisa nos seus relatos sobre a sua vida, que também envolvia
outras personagens nesse enredo histórico, como sua mãe, sua tia, suas filhas
de sangue e de santo. Ainda que pese as suas singularidades, foi possível
observar, nos encontros e em seus relatos, que a sua história de vida é
semelhante à história de tantas outras mulheres negras pobres, que enfrentam
dificuldades desde muito novas, como a falta de uma educação pública de
qualidade, de moradia digna, de locomoção segura e o desemprego.
Apresentar Mãe Balá ao leitor/a é apresentar uma Ialorixá, uma mulher
cisgênero, mãe de três filhos, filha de Dona Josefina Maria de Souza; é mostrar
suas fases – infância, juventude, fase adulta e velhice – seu espaço, suas
vivências, a partir da palavra, dos relatos, histórias, causos contados nos
encontros, entrevistas e conversas.
Como dito anteriormente a sua história foi permeada por algumas
mulheres. Além de sua mãe, Mãe Balá falava com muito carinho de suas tias. A
afetividade não estava atrelada somente à sua família sanguínea, pois tinha um
convívio afetivo com três irmãs de santo, um laço forte – essa foi a minha
percepção. Elas possuíam a mesma faixa etária de Mãe Balá e, em todas as
minhas visitas ao terreiro, eu me dirigia a elas, conversava e respondia a
perguntas, além de serem mais velhas, pelo respeito devido, também eram muito
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curiosas e desconfiadas, até porque eu era alguém a quem elas viam como
estranha, uma desconhecida, mas, aos poucos, fui desconstruindo essa
imagem.
Os cinco encontros que tivemos, pessoalmente e através de plataforma
digital devido à pandemia do vírus Covid-19, para sanar as questões da
pesquisa, foram constituídos de um devido cuidado, mas de um aprofundamento
na relação. Os conteúdos das falas ultrapassaram a sua trajetória educacional,
revelando-se um ser social e cultural expandido e que se fez personagem
principal dessa história.
Figura 01 – Mãe Balá em período pandêmico

Fonte: acervo pessoal da autora (08/2020)

Dessa forma, Mãe Balá narrou sobre sua juventude, em que ainda muito
jovem, aos 25 anos, ficou viúva 12, com o terceiro filho ainda na barriga. Assim
como a maioria das mulheres negras e pobres, precisou se reerguer e buscar
novamente13 seu sustento e o dos seus filhos, trabalhando em funções diversas:
foi auxiliar de enfermagem, vendedora de marmitas e lanches, cozinheira,
vendedora de cosméticos e cuidadora de idosos.

12

Perdeu o marido em um fatídico acidente de carro.
Segundo Mãe Balá, no período em que esteve casada, ela se tornou dona de casa, cuidava
da casa, dos filhos e o marido era quem buscava o sustento da família.
13
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Estas informações foram surgindo a partir de um roteiro semiestruturado
de perguntas, o qual, no decorrer dos encontros, foi tomando grandes
proporções nas informações obtidas. Perguntei sobre o local de nascimento,
sobre quanto tempo era do candomblé, sobre o tempo da escola, sobre as
dificuldades enfrentadas na escola; perguntei se havia apoio da família nos
estudos; perguntei de que forma aprendeu sobre candomblé, entre outras
perguntas que foram surgindo a partir do roteiro e da relação de confiança.
Dessa forma, os cinco encontros foram preponderantes para resolução dessa
análise, pois através deles foi possível confrontar, confirmar ou negar
informações coletadas.
Na infância, Mãe Balá morou no bairro Alto das Pombas14. Ela, conforme
relato, lembrou que, nesse período, sofreu com dificuldades por conta de uma
doença de pele. Mãe Balá, em uma de nossas conversas contou que, aos 2
(dois) anos, apareceu com feridas no corpo, que a acompanhou até a
adolescência. Foi a médicos, usou vários remédios, tomou banhos de folhas:
“Eu tive um problema de saúde aos 2 anos de idade. Meu problema é
que meu corpo abria em ferida, muito, muito mesmo. Você não sentava
de junto de mim, o outro não pegava na colher que eu pegava, mas
isso já começava dentro de casa. Eu não sabia o que era um
aniversário, o que era passear.” ( Mãe Balá, 10/02/2020)
“Eu tinha uma tia que era de Ogum que me levava pra tomar banho na
fonte de São Lázaro, também me dava banho com um sabão quadrado
e depois passava umas folhas que eu não sei quais eram, não
lembro!..levei muito tempo, muito tempo mesmo. Levei até meus
catorze anos assim.” ( Mãe Balá, 10/02/2020)

14

Alto das Pombas, localizado na Federação, faz fronteira com o Calabar e é um dos bairros
populares localizados numa região nobre da cidade. O nome do bairro, segundo relatam alguns
moradores, se deve ao fato de que muitos caçadores procuravam o local, que fica num alto, para
caçar pombos. O bairro possui uma única entrada para carros, sendo que as demais ruas
possuem saídas para o Calabar e Sabino Silva, apenas para pedestres. O largo situado no Alto
das Pombas é famoso por ser espaço de lazer, samba, culinária e mobilização política das
entidades comunitárias. O bairro é conhecido, também, por ser vizinho ao Cemitério do Campo
Santo. Importa lembrar que muitas das suas habitações pertencem à Santa Casa de Misericórdia
que administra o cemitério. O Alto das Pombas ficou famoso na cidade por possuir um dos
restaurantes
da
famosa
cozinheira
Dadá.
(Disponível
em:
<<http://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/vivendopolo.php?cod_area=9&cod_polo=48>>. Acesso em 10 dez 2021.

32

Como relatado acima, desde a infância, Mãe Balá teve sua vida permeada
pelo candomblé. Ela relata que, mesmo quando o culto era proibido,15 sua família
materna, com sua avó, fazia alguns rituais “escondido”, (friso dela), em casa.
Mae Balá, durante as entrevistas, revelou outras pessoas em sua
caminhada. Uma delas foi sua Tia Cecília, irmã de sua mãe, mulher solteira e
independente que possuía uma renda fixa através de suas casas de aluguel.
Mãe Balá a via como uma mulher decidida e resolvida com sua vida e com sua
ligação com o candomblé. Ela revela essa referência feminina, quando relata
sobre sua adolescência:
“Nessa época minha mãe trabalhava na cozinha das Sacramentinas e
quando ela não podia [ir ao médico] era minha tia quem levava nos
tratamentos em hospitais. E com 14 anos minha tia disse que não era
justo eu não saber o que era vida e falou: “tá na hora de eu tomar uma
decisão na vida dessa menina” e minha mãe não queria por causa de
meu pai.” (Mãe Balá, Depoimento dia 14/08/2020)
“Aí minha tia disse: “...Quando eu receber dinheiro eu resolvo sua vida.
Chegar segunda-feira eu vou comprar tudo e vou falar com meu
padrinho pra fazer um bori em você porque não é justo, todo mundo
vevi e você não vevi!”
“Foi quando eu entrei pra fazer meu primeiro bori 16, levei 7 dias de
resguardo e daí em diante tudo sumiu, não teve médico certo. O
médico foi ele, Azanssu!” ( Mãe Balá, em 14/08/2020)

Mãe Balá adentrou no candomblé aos catorze anos através de um ritual
no Terreiro no Alto das Pombas. Na ocasião, precisou resolver um problema de

15

Sobre proibições, houve uma época em que práticas religiosas afro-brasileiras eram
perseguidas e reprimidas pela polícia civil. Autoridades contavam com o apoio de dispositivos
contidos na legislação, como do Art. 157 do Código Penal de 1890, que previa punição para a
prática de “magia e afins”. Essa situação de discriminação na letra da lei durou até o final na
década de 1930. Em 8 de abril de 1939, a Lei Federal 1.202 desautorizou a repressão policial
das práticas religiosas afro-brasileiras (BRAGA, 1995).
16

BORI — pronúncia correta BÓRÍ (alguns pronunciam BÔRÍ) — A palavra vem de bo + ori:
adorar a cabeça, comida a cabeça; cerimônia através da qual a pessoa passa a ser consagrada
aos Orixás. Oferenda à cabeça. Ritual no qual é cultuado o Ori (cabeça), o princípio da
individualidade, considerado por muitos sacerdotes como a grande iniciação.
Bori ou Bori significa “alimentar o Orí”, é uma cerimônia adepta também no candomblé e em
Casas de Santo (orixá) de Nação (candomblé, jejê, nagô, angola, etc..), onde nós
homenageamos (alimentamos) um dos mais importantes Orixás. O Bori é feito em muitas
situações, tais como: antes de qualquer grande oferenda ao nosso orixá (incluindo a iniciação),
quando nos sentimos confusos, enfraquecidos, sem poder de concentração, quando os búzios
nos
diz
para
que
façamos,
etc.
(Disponível
em
<<https://candomble61.webnode.com/products/bori/>>. Acesso em 10 dez 2021.)
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saúde e, aos 21 anos, em 1971, foi preparada, iniciada filha de Azanssun 17 e
Nanã, e aos 40 anos tornou-se ialorixá à frente da casa Ilê Omo Keta Posu Betá
até março de 2021. Em seu terreiro, que também era sua casa, sua morada, Mãe
Balá se doou e trabalhou em prol dos seus e foi exercendo funções variadas, a
exemplo de parteira. Mãe Balá possuía curso em Parteira, feito quando jovem,
isso era possível em um período da História do Brasil.
Nos anos 1970, em São marcos, tanto a comunidade do terreiro como a
comunidade do seu entorno sofriam com a deficiência de serviços públicos,
particularmente, com o transporte coletivo público, e ausência/precariedade do
sistema de saúde local. Nos momentos de dificuldades, tanto os membros da
sua família de santo como moradores locais buscavam ajuda na ialorixá.
Destaca-se, nesses serviços, a atividade de parteira, exercida por Mãe Balá pelo
fato de existir poucas possibilidades de estrutura – postos de saúde, hospitais,
estrutura para deslocamento – na localidade do terreiro e adjacências, para que
a população do bairro pudesse, com qualidade, trazer ao mundo seus
descendentes. Tanto as mãos de sua mãe, Dona Josefina Maria de Souza,
quanto as suas foram as primeiras a carregarem os recém-nascidos da
comunidade do bairro e do terreiro.
Mãe Balá também dava assistência à população, ao fazer curativos que
exigissem um maior conhecimento no trato. Ela também fez um curso técnico
em Auxiliar de enfermagem, já adulta, e exerceu a profissão por algum tempo.
Possuía a sabedoria das ervas, plantas medicinais, e um dos seus primeiros
feitos como mulher de santo descendente de uma família de axé, de uma ialorixá,
foi fazer um benzimento e passar banhos com as folhas sagradas:
Aqui, se vai parir, sou eu. Hoje eu não pego mais menino, mas os
partos todos quem faziam era eu.
Hoje eu não faço mais. Depois que minha mãe morreu, aí ela disse que
não. Antes dela morrer, ela disse:
- Não faça mais.
Quando minha mãe morreu, eu tinha 42 (quarenta e dois) anos. Aí eu
parei de fazer, mas eu faço curativo de umbigo, eu vou ver se você
está na hora de ir para a maternidade, se você está com problema de
ter uma ferida na perna, vem aqui que eu faço curativo com 2 (dois), 3
(três) meses, até você ficar boa. Se você tiver passando mal, vem me
chamar para eu ver se precisa ir para emergência, se não precisa. Eu
continuo fazendo esse trabalho ( Mãe Balá, em 14/08/2020).
17

Azanssu – seria o Omulu yorubano
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Nessa direção, é valido mostrar a reflexão de Njeri e Ribeiro (2019) sobre
como elementos da ancestralidade se fazem presentes na mulher negra de
santo, como a senioridade, a matripotência e os saberes passados de geração
para geração:
É essencial ressaltar que a abordagem materno-centrada não
necessariamente está ligada à gestação físico-uterina, mas, sim, a todo
um conjunto de valores e comportamentos de gestar potências.
Quando partimos de uma realidade de gestar a potência, estamos
definindo a luta mulherista como a possibilidade de reintegrar as vidas
pretas destroçadas pelo racismo de cunho integral.
Isso quer dizer, por exemplo, quando um Babalorixá cuida daquelas
potências em formas de abian, yawo e ebomis, ele está exercendo o
princípio materno-centrado africano, que em nada se relaciona ao útero
físico, mas, sim, ao útero mítico-ancestral, a partir da movimentação
de toda uma energia, que é feminina. Inúmeros são os exemplos que
podemos elencar, desde parteiras e erveiros, às tias que cuidam dos
erês em suas próprias casas, nas comunidades periféricas, para que
os pais possam trabalhar, educadores que gestam a potência de seus
alunos etc.(NJERI; RIBEIRO, 2019, p. 600-601).

Nessa perspectiva, não é mais possível negar a importância destes
saberes, pois eles nos possibilitam um olhar total, rompendo com o
eurocentrismo, que sempre relegou à marginalização os saberes vindos das
camadas populares, como se estas não tivessem o seu saber, a sua
religiosidade, a sua cultura, inseridos na cultura brasileira.
Quando uma mulher negra se integra a esse universo, sua identidade vai
sendo moldada, constitui-se uma nova visão de si, da sua conduta social, do seu
papel no mundo, da sua personalidade. Todos esses vetores se articulam e
contribuem para uma formação identitária que se quer buscar, para a superação
das subalternidades.
Em 2008, Mãe Balá foi homenageada pela Câmara Municipal de
Salvador, outorgando-lhes a Comenda Maria Quitéria, em sessão solene
realizada no Plenário Cosme de Farias. A partir do seguimento dos passos da
sua mãe, a Ialorixá Sigbedoran Josefina Maria de Souza, Mãe Balá desenvolveu
um trabalho social com assistência educacional, alimentícia, entre outros, às
pessoas carentes, principalmente crianças, no local onde tem assentado o seu
terreiro, e no Centro Comunitário Tia Balá.
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figura 02 Mãe Balá

Fonte: Facebook (sem data e autor)

No candomblé, isso redimensiona o papel da mulher, tanto em uma esfera
mística quanto no sentido social, pois este papel acaba se configurando tanto
como uma possibilidade que a mulher negra tem para realizar-se religiosamente,
como também social e politicamente (BERNARDO, 2005).
Marcos Rezende, em “Mulheres de Axé” (2013), relata a contribuição
dessas mulheres no engajamento sociopolítico, pelo respeito e valorização da
cultura negra e da pessoa negra. O autor analisa as mulheres negras de santo
e concluiu que elas criaram propostas sociais relacionadas à saúde, à cidadania
e à educação, para as pessoas do seu terreiro e da comunidade que está em
seu entorno. Elas trouxeram experiências de educação formal para esses
espaços, ergueram escolas, com a perspectiva de trabalhar pelo viés da cultura
afro brasileira. Não só herdaram essa iniciativa de propostas educativas do
período pós-abolição, mas também fizeram isso por causa do contínuo problema
pelo qual a população negra ainda passa com o acesso à educação 18.
Mãe Balá, aos setenta anos de idade, regia uma casa de candomblé, uma
escola, uma comunidade. Elaborava e estabelecia ideias e projetos de ajuda à
comunidade, deliberava decisões das funções dos terreiros, afagava, com a
escuta, seus filhos. Possuía boa relação com líderes religiosos de outras

18

O movimento negro tem sido um dos agentes que mais têm provocado deslocamentos no
campo da educação. A partir da definição dada por Gomes (2017), entendemos como movimento
negro um conjunto de entidades, tais como grupos políticos, acadêmicos, culturais, religiosos e
artísticos, com o objetivo de superação do racismo e da discriminação racial, bem como de
valorização e afirmação da história e das culturas negras no Brasil (GOMES, 2018, p. 23).
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religiões do bairro. Tornou-se mãe de santo após a morte de sua mãe, a quem
ela passou anos cuidando, por questões de enfermidades: ela diz ter recebido a
missão com algum receio, pois acreditava ser uma grande responsabilidade,
mas aceitou. O cargo exigiria posturas, algumas abnegações e conhecimentos
que ela havia construído, através da observação participante e da oralidade.
Em sua fala, é possível perceber tal afirmação levantada por ela:
“Não era bem isso que eu queria, essa responsabilidade. ”
- "Eu queria ser uma pessoa para ajudar". Se precisasse, eu pedia até
os orixás, mas eu queria ajudar. Mas eu não queria ter esse
compromisso, mas eu não pude fazer nada. ”
“Mas minha casa que é tudo pra mim!” (Mãe Balá, 24/08/2020)

Em alguns momentos, ela desabafou sobre a situação dos jovens com a
violência do bairro e pediu que aquela conversa não fosse gravada, o que foi
respeitado. Vi Mãe Balá se emocionar, vi lágrimas, ao falar de sua mãe,
lembrando-se de histórias dela ainda viva e contando sobre como faleceu. Vi
entusiasmo, ao contar sobre seu período na escola e como aprendeu “coisas de
candomblé”. Sua fortaleza, quando me relatou sobre os seus trabalhos, as
funções que exerceu. Como também uma mulher triste, ao falar do momento em
que perdeu seu marido e em que a vida exigiu firmeza para uma mãe jovem de
três crianças, tendo uma ainda na barriga. Vi uma mulher alegre e contente,
quando falava sobre os projetos do terreiro e com as visitas de crianças e
adolescentes para matar a saudade dela e de suas puxadas de orelha. Todas
essas visões não foram imaginadas, me foram dadas, entregues, permitidas
enxergá-las por Mãe Balá.
As experiências vividas por Mãe Balá tinham sempre o candomblé como
participante, ora protagonista, ora coadjuvante. O candomblé como catalizador
de experiências que exprimia a forma de se relacionar, os laços, os
aprendizados, os afetos que estavam na vivência do seu cotidiano, que são
fortes e significativas constituidores das memórias de mulheres negras de santo
mais velhas.
Dar os ouvidos à voz de Mãe Balá é escutar uma mulher negra, pobre e
candomblecista, uma negra senhora que valorizava seus fios brancos e sua
experiência adquirida por batalhas e alegrias; é observar e refletir sobre como
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seu protagonismo é respeitado pela sua comunidade; é ir além da ampliação dos
espaços de fala ou torná-las audíveis; é romper silêncios dolorosos, sendo
tratado com o devido respeito; é perceber que sua fala, memória e pessoa são
elementos importantes de uma história. E, como diria a escritora Audre Lorde,
dar ouvidos é não fazer o peso do silêncio ser esmagador:
Cada uma de nós está hoje aqui porque, de um modo ou outro,
compartilhamos um compromisso com a linguagem e com o seu poder,
também com a recuperação dela que foi utilizada contra nós. Na
transformação do silêncio em linguagem e em ação, é de
uma necessidade vital para nós estabelecer e examinar a função dessa
transformação e reconhecer seu papel igualmente vital dentro dessa
transformação.19

1.2 - O CAMPO: UM TERREIRO JEJE EM SÃO MARCOS

O território aparece, assim, como um dado necessário a formação da
identidade grupal/individual, ao reconhecimento de si por outros.
Muniz Sodré

O candomblé foi criado em terras brasileiras. A sua tradição é mantida e
ressignificada no cotidiano dos terreiros, e os seus saberes são transmitidos no
conviver do dia a dia, assumindo um papel importante na construção da
identidade de seus praticantes, e também na sua formação integral.
O terreiro se constitui como espaço social. Nele, há festas, rituais,
problemas, conflitos, que abarcam a sociabilidade humana nas mais variadas
composições, sem negar o sagrado, a vivência e a experiência humana num
espaço provedor de identidade e alteridade, além de um campo fecundo de
conhecimentos particulares.
Os candomblés, religião de matriz africana, diferenciam-se por nações;
essas diferenças estão nos rituais e no vocabulário (Angola, Ketu, Jeje, Ijexá). A
partir da pesquisa feita em 2016 pelo professor Jocélio Teles dos Santos, a
maioria dos terreiros de candomblé de Salvador se auto identifica como

19

LORDE, Audre. A transformação do silêncio em linguagem e ação. Disponível em:
<<https://www.geledes.org.br/a-transformacao-do-silencio-em-linguagem-e-acao/>>.
Acesso
em: 10 dez 2020.
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pertencente à nação keto (57,8%), vindo em seguida os da nação angola
(24,2%), jeje (2,1%) e ijexá (1,3%). Ainda que estes percentuais correspondam
a 85,4%, há terreiros que utilizam uma classificação múltipla, como por exemplo,
Angola-Keto, Angola-Jêje-Keto, Keto-Angola-Ijexá (SANTOS, 2016, p. 16).
Segundo Jocélio Teles dos Santos (2016), os terreiros estão
tradicionalmente localizados em bairros populares com predominância de
população negra, a exemplo do Engenho Velho da Federação, Mata Escura,
Liberdade, Cabula, Subúrbio Ferroviário, São Cristóvão, Itapuã, dentre outros.
Alguns dos terreiros se constituem como um misto de celebração de cultos,
moradia e espaço sócio-educativo, nos quais são desenvolvidas atividades em
benefício das populações que vivem em seu entorno.
A inserção no terreiro, mesmo com o momento pandêmico (COVID-19),
foi parte importante para a construção dessa pesquisa. Para os propósitos desta
pesquisa, interessa dar a conhecer o terreiro Ilê Omo Ketá Posú Betá, por ser o
lócus de vivências e experiências de Mãe Balá.
O terreiro de nação Jeje mina popô Ilê Omo Keta Posú Betá possui
características muito particulares em suas propriedades. É uma nação que vive
de forma independente em seus cultos e tradições de raízes profundas em solo
africano e trazida de forma fiel pelos negros ao Brasil. O antropólogo Marlon
Marcos Vieira Passos, em sua tese de doutorado intitulada “Iyá Zulmira de
Zumbá: Uma Trajetória entre nações de Candomblé”, nos traz uma das vertentes
da história das nações de candomblé aqui encontradas.
(...) a terminologia das atuais nações de candomblé, nagô, jeje, angola
etc., surgiu, em grande medida, das categorias utilizadas pelos
negreiros e escravocratas, nos séculos XVII e XVIII, para classificar,
administrar e controlar sua mercadoria humana. No contexto do tráfico,
essas categorias serviam, sobretudo, para identificar os portos de
embarque ou a região de procedência dos escravizados e não
coincidiam, necessariamente, com a identidade étnica dos mesmos.
Uma vez no Brasil, porém, os africanos passaram a se apropriar
dessas denominações, inicialmente externas, e a utilizá-las como
formas de autoidentificação, para expressar e definir novas formas de
pertencimento coletivo. (PASSOS, 2016, p.39)

A palavra Jeje vem do yorubá adjeje, que significa “estrangeiro,
forasteiro”.

Portanto,

não

existe

nação

Jeje,

em

termos

políticos.

O que é chamado de nação Jeje é o candomblé formado pelos povos fons, vindo
da região de Dahomé, e pelos povos mahins. (BARROS, 2017)
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Jeje era o nome dado de forma pejorativa pelos yorubás para as pessoas
que habitavam o leste, porque os mahins eram uma tribo do lado leste, e Saluvá
(ou Savalu) eram povos do lado sul. O termo Saluvá (ou Savalu), na verdade,
vem de “Savê”, que era o lugar onde se cultuava Nanã.
Nanã, uma das origens das quais seria Bariba, era de uma antiga dinastia
originária de um filho de Oduduá, que é o fundador de Savê (tendo neste caso a
ver com os povos fons). O Abomei ficava no oeste, enquanto Ashantis era a tribo
do norte. Todas essas tribos eram de povos Jeje (Bahia, Rio de Janeiro e São
Paulo) – língua Ewe e língua Fon (Jeje). Na nação Jeje, os deuses são
chamados de Voduns. (BARROS, 2017)
Os primeiros negros Jeje chegados ao Brasil entraram por São Luís do
Maranhão e de São Luís desceram para Salvador, Bahia, e de lá para Cachoeira
e São Félix. Também ali, no recôncavo baiano, há uma grande concentração de
povos Jeje. Além de São Luís (Maranhão), Salvador, Cachoeira e São Félix
(Bahia), o Amazonas, e bem mais tarde o Rio de Janeiro, são lugares onde se
encontram evidências desta cultura. (Sodré, 2002)
Segundo Luis Nicolau Parés (2006), a nação jeje trouxe um modelo
organizacional para a construção do candomblé, o que chamou de estrutura
conventual a organização em “terreiro” ou “roça”, com base em hierarquia
sacerdotal, iniciação, espaço fixo, coletividade vista no quadro de fieis,
calendário de festas, etc., foi essa influência jeje que deu o tom organizativo do
candomblé baiano como o conhecemos hoje.
O terreiro em questão está situado no bairro de São Marcos, na cidade de
Salvador, Bahia. O bairro está localizado entre os bairros de Pau da Lima e
Sussuarana, e apresenta seus limites físicos na BR-324 e na Av. Luiz Viana Filho
(ou Avenida Paralela).
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Figura 03 - São Marcos - reforma Avenida Gal Costa

Fonte: Acervo pessoal da autora – 08/2020

Todos os bairros citados acima se encontram no Miolo de Salvador, região
compreendida como centro geográfico da cidade composta por 56 bairros. A
partir da década de 1950, o bairro representou um grande bolsão, quando a
população pobre vinha de várias cidades interioranas em busca de trabalho e
melhor qualidade de vida. Dentro desse contingente, seguiram muitos grupos de
religiões de matrizes africanas que, devido à grande oferta de terra a preços
baixos e grande área de florestas, desbravaram essa região.
O bairro de São Marcos surge, originalmente, como uma rua do bairro de
Pau de Lima e tem, por este motivo, a sua trajetória de desenvolvimento ligada
a este bairro. Tornou-se um assentamento na década de 1950, tendo sua
ocupação reforçada a partir de 1980, através de conjuntos habitacionais, que,
posteriormente, foram ampliados com a ocupação informal, com grandes
paredões de casas em encostas. Em São Marcos, também podemos encontrar
o jardim botânico de Salvador, uma das poucas reservas de mata nativa, porém,
com a obra da Avenida Gal Costa e a sua ampliação, esse jardim foi reduzido
drasticamente.
São nas áreas de terreiros, ou de seus usos, que ainda encontramos
algumas reservas de mata atlântica existentes em Salvador, ainda que estejam
em permanente ameaça pela concentração da população socialmente excluída,
em bairros populares que crescem de forma densa e aleatória.
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Historicamente, os terreiros de candomblé ficam localizados em lugares
distantes, como sítios, e alguns em locais mais centrais, contudo, isso não foi
sempre uma regra. Como afirma Jocélio Teles dos Santos (2016, p. 4), “desde a
segunda metade do século XIX, como observava o cronista J. da Silva Campos,
‘os candomblés derramavam-se por toda a cidade e pelos subúrbios’”. Portanto,
era comum se localizarem nos centros das cidades, mas devido alguns fatores,
como a especulação imobiliária, em nome do progresso, com modificação da
arquitetura local e a higienização, com a saída de tudo que tivesse referência ao
negro, à perseguição ao culto, os terreiros localizados nos centros da cidade de
Salvador foram sendo retirados compulsoriamente, obrigando a população
adepta da época a reconstruir seus espaços em outros locais da capital baiana:
Precisamente em 1851, a chegada do “progresso” foi
espetacularmente anunciada à Bahia com a urbanização da
Barroquinha, a terraplenagem de toda a área, o traçado de novas ruas
e a pavimentação da Baixa dos Sapateiros. Os afrobaianos, ocupantes
do bairro durante pelo menos 80 anos, encarados como uma nódoa na
paisagem moderna, foram sumariamente expulsos. Árvores sagradas
e santuários devem ter sido abatidos e os subterrâneos secretos
aterrados neste momento. Conta-se que o terreiro passou por vários
lugares até instalar-se no Engenho Velho da Federação, onde, desde
pelo menos 1855, gloriosamente se encontra (SILVEIRA, 2000, p. 99100).

Segundo Velame et al (2019), a história do terreiro Ilê Omo Ketá Posú
Betá se inicia em 1950, quando Doté20 Manoel Falefá21 fechou o Terreiro Posú
Betá, na Formiga, em São Caetano, por ordem de seu vodum Nanã, e começou
a fazer seus trabalhos, feitiços e iniciações em companhia de sua filha, no
terreiro fundado por ela em Pau da Lima (São Marcos na época ainda era uma
rua). O terreiro Ilê Omo Ketá Posú Betá foi fundado em 1960, tendo como líderes
de referência Dona Josefina Maria de Souza, a Doné22 Sigbeboran, e o seu pai,
Doté Manoel Falefá. O terreiro é identificado como da nação Jeje mina popo.
Assim nos relata Mãe Balá:
“Só que aqui era muito mato, mato, mato. Em 65 começou a se
construir, mas era casa de barro, né, de vara com barro e aí a gente
vinha fazia um tanto hoje, fazia outro tanto amanhã, em 65, eu tinha 15
20

Os voduns da família de Kaviuno, do sexo masculino, são chamados de Doté.
Avô materno de Mãe Balá.
22
Os voduns da família de Kaviuno, do sexo feminino, são chamados de Doné.
21
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anos e isso foi comprado em 1960, depois a gente começou a construir.
” ( Mãe Balá em 10/02/2020)

Figura 04 - Terreiro Ilê Omo Ketá Posu Betá

Fonte: Acervo pessoal da autora (08/2020)

Apesar de pouco conhecido, o terreiro já possuía um protagonismo e uma
representatividade através de Doté Manoel Falefá, que dispunha de grande
prestígio entre as comunidades de terreiro. Ele participou do II Congresso AfroBrasileiro, em 1937. Seu terreiro esteve inscrito na União das Seitas AfroBrasileiras da Bahia, em 1968, sendo professor de Yorubá, recebeu uma Bolsa
para viajar à região de Popo, no Togo, e Lagos, na Nigéria. Há relatos de que
por ter sido da Marinha e tenha visitado diversos países da África (VELAME et
al, 2019, p. 16).
Após o falecimento de Doté Falefá, em 1980, é Doné Sigbeboran, sua
filha, que dá continuidade ao legado, assumindo a liderança do terreiro, e, em
1992, com a sua morte, Mãe Balá é quem dá seguimento às atividades da casa.
A construção litúrgica principal conta hoje com barracão, quarto do santo,
02 camarinhas, 02 quartos para filhos de santo, sala para jogos de búzios, sala
e 02 banheiros, área da externa, a Fonte de Nanã, 02 Ilês, cozinha ritual,
despensa, banheiro, 08 assentamentos, casa de Mãe Balá23, quarto de mãe
pequena Oni Sabe e de Akimobi e a Fonte de Oxum.

23

Doné Gbala-mi
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Figura 05 - altar para Nanã

Fonte – acervo pessoal da autora (2020)

O terreiro, como espaço-território-lugar, espaço que compreende as
interações e conexões humanas, é o sagrado e o mítico que em si também
reproduz aspectos sociais, políticos e econômicos. Adquire a dimensão de
território por ser um local demarcado pelas relações de fé, memória e poder,
conforme explica Sodré:
O patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória cultural da
África) afirmou-se aqui como território político-mítico-religioso, para
sua transmissão e preservação. Perdida a antiga dimensão de poder
guerreiro, ficou para os membros de uma civilização desprovida de
território físico a possibilidade de se “reterritorializar” na diáspora
através de um patrimônio simbólico consubstanciado no saber
vinculado ao culto dos muitos deuses, à institucionalização das festas,
das dramatizações das dançadas e das formas musicais (SODRÉ,
2002, p. 53).

Terreiros constituem comunidades com características especiais, como
partes dos seus membros que residem ali ou moram nos arredores do mesmo.
Segundo Juana Elbein dos Santos (1986), na diáspora, o espaço geográfico da
África genitora e seus conteúdos culturais foram transferidos e restituídos no
“terreiro”, como diz Sodré (1988), a principal forma social do negro no Brasil.
Muniz Sodré (1988) afirma ainda o que se busca, no espaço religioso,
não é apenas o território físico, mas sim o político:
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As culturas tradicionais africanas inscrevem o espaço-lugar na
essência do poder, mas como um polo de irradiação de forças e não
como extensão física correspondente a um território nacional, sobre a
qual se exerceria um domino hegemônico. Hegemonia ou imperialismo
são conceitos que implicam na extinção da pluralidade das forças em
proveito do dominante. (SODRÉ, 1988, p. 37).

.
O Ilê Omo Keta Posú Betá tem uma tradição de trabalhos comunitários.
Desde que Doné Sigbedoran, Josefina Maria Souza, começou a liderar o terreiro,
alguns projetos foram criados, como feitura de partos na comunidade, doação
de alimentos, distribuição de sopa, roupas e calçados à população carente do
bairro e a criação de uma creche. Um projeto em específico alçou grande voo, o
da construção de uma escola.
Doné Sigbedoran abria o terreiro para que as mães, tanto do bairro quanto
do próprio terreiro, deixassem seus filhos para poderem trabalhar. Durante a
presença das crianças na casa, ela ensinava-lhes a ler e escrever. Com o passar
do tempo, o número de crianças foi crescendo, e o espaço e as esteiras já não
comportavam tanta gente. Após a morte de Doné Sibegdoran, na década de
1990, Mae Balá, sua filha, através da solidariedade da comunidade terreiro,
conseguiu que (a partir da doação de um terreno próximo ao terreiro por um
membro da casa para Mãe Balá, no mesmo bairro) fosse construído um espaço
para alocar crianças com aulas de alfabetização, e também com alimentação e
atividades lúdicas. O terreiro já não suportava a quantidade de crianças
recebidas, e a iniciativa da doação fez a comunidade alavancar a construção do
centro comunitário.
Dessa iniciativa de sua mãe, na qual Mãe Balá ajudou e da qual participou
ativamente, chegando a aplicar tarefas quando ainda era menina, nasceu seu
projeto educacional “Centro Comunitário Tia Balá”, uma escola de educação
infantil e reforço escolar, situada primeiramente no espaço terreiro e, desde
2000, com uma sede particular no próprio bairro. A ialorixá afirma que o terreiro
em questão possui uma tradição de ligação com a educação, pois a mãe e a avó
de Mãe Balá já ensinavam e também cuidavam de crianças da comunidade,
utilizando o chão com as crianças sentadas na esteira.
O terreiro, um espaço com funções múltiplas, começou como um local
onde as mães da comunidade podiam deixar seus filhos enquanto iam trabalhar,
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independentemente da religião: “Quem primeiro botou 8 meninos aqui pra
ensinar foi ela. Eu deixava dever pronto e ela ensinava os meninos a fazer o
dever.” (Mãe Balá)
O “Centro Comunitário Tia Balá” possui 19 anos de fundação e atende
crianças da comunidade, de 3 a 10 anos. O Centro acolhe-as e oferece-lhes
alimentação, vestimenta e material escolar, além do trabalho de alfabetizá-las.
Segundo relatos de Mãe Balá, tudo é realizado com esforços próprios, com a
ajuda dos filhos da casa, e, em um determinado período, teve apoio de uma
Organização Não Governamental (ONG), a Fundação Negro Amor. Porém,
atualmente, não há ajuda de entidades ou instituições políticas.
Figura 06 – Aula Centro Comunitário Tia Balá

Fonte: Fundação Negro Amor

Fonte – site da Fundação Negro Amor

A preocupação dessas mulheres – Mãe Balá, sua mãe e sua avó – com a
educação das crianças de terreiro e de sua comunidade se faz entendida pelo
contexto social e racial da qual elas faziam parte. A maioria das crianças da
comunidade do bairro de São Marcos são pobres, negras e, historicamente,
excluídas das instituições formais de educação no Brasil, mas que percebe a
educação como uma passagem para a mudança de um cenário secular.
1.3 – INTERSECCIONALIZAR: GÊNERO, RAÇA E CLASSE
“Uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma mulher branca
diz que ela é uma mulher. Um homem branco diz que é uma pessoa.”
Grada Kilomba
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As mulheres negras são frequentemente vitimadas por estarem, muitas
vezes, posicionadas nos panoramas da diferença, interação estrutural e
interdependência. Ao me debruçar na trajetória educacional de Mãe Balá, foi
possível perceber a presença de marcadores sociais e por isso o uso da
interseccionalidade como ferramenta de análise para essa trajetória ser melhor
entendida.
Ao analisar o processo de desenvolvimento intelectual de Mãe Balá, foi
possível verificar como raça, gênero, classe e geração se articulam em eixos de
subordinação. Desde muito tempo, a intersecionalidade se faz presente na vida
de mulheres negras. A mulher negra não pode contar com a assistência
feminista, pois que a raça retira as condições do socorro, e as ferramentas
trazidas são brancocêntricas. Da mesma forma, o movimento antirracista, à
procura

da

raça,

ao

se

deparar

com

gênero,

desconsidera

a

multidimensionalidade da vítima mulher. Desse modo, a mulher negra é quem
produz, sozinha, as condições ancestrais de se levantar contra os impactos
coloniais, políticos e jurídicos (AKOTIRENE, 2019).
Segundo Crenshaw (2002), interseccionalidade é
Uma conceituação do problema que busca capturar as consequências
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo,
o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além
disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas
específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos,
constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento
(CRENSHAW, 2002, p. 117).

Esta pesquisa se concentra em uma abordagem baseada nos marcadores
sociais, recortes importantes para descortinar fatos ainda não observados com
a merecida atenção, principalmente em um país como o Brasil, onde a
diversidade se faz presente, mas o obscurantismo também. Análises e estudos
fundamentados em classe, raça, gênero ajudam a conhecer aspectos que,
durante muito tempo, foram invisibilizados na História.
Nem sempre é preciso desenvolver a análise com uma infinidade de
marcadores, contudo é indispensável a intersecção daqueles que se mostram
relevantes, ou seja, é preciso fazer análises atentas às diferenças. Raça, gênero,
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classe e geração podem se interligar, criando complexas interseccções em
que alguns eixos acabam se cruzando. A interseccionalidade se tornou uma
ferramenta analítica indispensável para pensar o lugar das mulheres negras na
sociedade.
A produção do conhecimento a partir da colonialidade de saber/poder
produziu verdades, que, por sua vez, invisibilizou saberes, culturas e sujeitos.
Entre esses sujeitos, estão as mulheres negras. Cabe aqui um breve
levantamento sobre o estudo de gênero a partir dos movimentos feministas para
chegar à História das mulheres e à História das mulheres negras. Estudar o
termo gênero é também uma forma de estudar mulheres. Joan Scott (1995)
expõe que se pode identificar a necessidade e a legitimidade de as investigações
sociais considerarem o gênero como instrumento capaz tanto de dizer da
realidade social, como também de emitir, em padrões limitados, condições ainda
não observadas da realidade social sobre o cunho sociológico e epistêmico das
e para as mulheres.
O conceito de gênero tem sido utilizado como instrumento de análise com
a finalidade de desnaturalizar e deslegitimar as práticas de violência e de
opressão que constituíram a vida das mulheres, bem como das pessoas que não
se encaixam na heteronormatividade. O termo gênero foi inicialmente
compreendido como “os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado”,
produzindo uma dicotomia entre sexo (biologia) e gênero (cultura), a qual foi
desconstruída pelo feminismo da terceira onda.
Como afirmado por Scott (1995),
O termo “gênero” torna-se, antes, uma maneira de indicar
“construções culturais” – a construção inteiramente social de ideias
sobre papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma
forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades
subjetivas de homens e de mulheres. Gênero é, segundo essa
definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Com
a proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, gênero tornou-se
uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a
prática sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos
homens (SCOTT, 1995, p. 75).

A introdução do estudo de gênero nas universidades obrigou a redefinir
os enfoques e incluiu as experiências subjetivas dos indivíduos como categoria
de análise. Marcadores sociais como etnia, raça e sexualidade passaram a ser
considerados, e toda essa visibilidade obrigou ao movimento e pensamento
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feminista avançar para uma análise das diferenças. O feminismo, na sua forma
hegemônica, não dava conta das diferenças entre as mulheres, não era o
suficiente para abranger mulheres que não se encaixavam no modelo de
referência normativo branco-hétero-burguês:
Mulheres de cor, mulheres judias, mulheres lésbicas, mulheres
trabalhadoras pobres, mães solteiras, foram apenas algumas das
categorias introduzidas. Todas desafiavam a hegemonia heterossexual
da classe média branca do termo “mulheres”, argumentando que as
diferenças fundamentais da experiência tornaram impossível
reivindicar uma identidade isolada. (SCOTT, 1992, p. 86)

O feminismo tem, em uma das suas reivindicações, as mulheres como
atrizes sociais do contexto histórico, o que ficou mais fortalecido com o
surgimento do movimento “História das mulheres”, a partir da década de 1960,
com o objetivo de se constituir um campo específico do conhecimento
historiográfico; contudo, as pesquisas ficaram restritas às mulheres brancas. As
mulheres negras ficaram relegadas ao esquecimento, ou, então, ficaram sendo
citadas somente em relatos sobre a história da escravidão, como grandes mães
e hipersexualizadas. Foi a partir década de 1980, com a produção intelectual
iniciada nos EUA, Europa e em alguns países da América do Sul, como o Brasil,
que as mulheres brancas e não brancas tiveram sua história reivindicada com
mais ênfase.
Para conceituação de gênero nessa pesquisa, parte-se da conhecida
distinção proposta por Joan Scott:

O termo “gênero” torna-se, antes, uma maneira de indicar “construções
culturais” – a criação inteiramente social de ideias sobre papéis
adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se
referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de
homens e de mulheres. “Gênero” é, segundo essa definição, uma
categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Com a proliferação
dos estudos sobre sexo e sexualidade, “gênero” tornou-se uma palavra
particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática sexual
dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens (SCOTT,
1995, p. 75).

Ao adotar essa abordagem proposta por Scott na análise, estamos
ressaltando que o termo gênero é compreendido a partir de uma construção
social, em oposição ao que é biologicamente dado. A categoria analítica gênero

49

é adotada aqui justamente por ajudar nas explicações das desigualdades sociais
e educacionais que existem entre homens e mulheres, e entre mulheres brancas
e mulheres negras.
Ao se identificar e articular categorias como gênero, classe e raça, que se
interseccionam, possibilita-se mostrar diferentes formas de opressão, muitas
delas diferenciadas das mulheres brancas. A divisão das experiências em
categorias fez com que não só a historiografia tradicional fosse questionada, mas
também a hegemonia no movimento feminista. No final dos anos 1970, houve
fortes contribuições teóricas que deram destaques a estudos culturais e
históricos que influenciavam a constituição das identidades e deram destaque
também às experiências sociais das mulheres em países como Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra e às ativistas feministas caribenhas, africanas e da América
Latina:
Por certo, os feminismos não-brancos vêm de há muito questionando
a unidade desse ‘nós’, argumentando que a tendência principal do (s)
feminino(s) foi e tem sido a “branca”, não contestadora ao racismo.
Ademais, os “estudos de mulheres” (women’s studies) pouco
abordaram as experiências daquelas submetidas a múltiplas formas de
opressão – de gênero, raça, classe, dentre outras – como têm
vivenciado historicamente as mulheres negras. (SARDENBERG, 2001,
p. 24)

Em sintonia com as formulações teóricas, o movimento feminista de
mulheres negras potencializou a visibilização dos impactos do marcador racial
na produção de subjetividade. Dessa forma, o conceito de interseccionalidade
passou a estar mais presente nos discursos que focalizavam apenas uma
vertente de diferenciação social, a classe.
A autora Carla Akotirene (2018) define a relação entre os feminismos
negros e interseccionalidade da seguinte maneira:
O Feminismo Negro dialoga concomitantemente entre/com as
encruzilhadas,
digo,
avenidas
identitárias
do
racismo,
cisheteropatriarcado e capitalismo. O letramento produzido neste
campo discursivo precisa ser aprendido por Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Transexuais, Queer e Intersexos (LGBTQI), pessoas
deficientes, indígenas, religiosos do candomblé e trabalhadores
(AKOTIRENE, 2018, p. 19).
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Segundo Kimberlé Crenshaw (2002, p. 177), “a interseccionalidade é
uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais
e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação”. O conceito
de interseccionalidade sistematizado pela professora da Faculdade de Direito
da UCLA e na Columbia Law School e defensora dos direitos civis Kimberlé
Crenshaw, a feminista negra norteamericana, é inaugurado também por ela em
artigo publicado em 1989, retirando da marginalização a intersecção de raça e
sexo: uma crítica feminista negra da doutrina antidiscriminação, da teoria
feminista e de políticas antirracistas. A autora em questão propõe seu uso como
uma metodologia a ser utilizada, para enfrentar as causas e efeitos da violência
contra a mulher nas comunidades negras. Vale ressaltar que é um conceito que
nasce nas ciências jurídicas, área de formação de Crenshaw (ASSIS, 2019).
A partir dessa perspectiva, Ângela Davis (2015) mostra que a mulheridade
e as nuances das opressões de gênero não podem ser compreendidas, se
despojadas do seu contexto racial e de classe. Assim, ela explica que
A interseccionalidade inicia um processo de descoberta, nos alertando
para o fato de que o mundo a nossa volta é sempre mais complicado e
contraditório do que nós poderíamos antecipar. (...) Ela não provê
orientações estanques e fixas para fazer a investigação feminista (...).
Ao invés disso, ela estimula nossa criatividade para olhar para novas e
frequentemente não-ortodoxas formas de fazer análises feministas. A
interseccionalidade não produz uma camisa-de-forças normativa para
monitorar a investigação (...) na busca de uma ‘linha correta’. Ao invés
disso, encoraja a cada acadêmica feminista a se envolver criticamente
com suas próprias hipóteses seguindo os interesses de uma
investigação feminista reflexiva, crítica e responsável (DAVIS, 2008, p.
79).

Ao analisar os processos educacionais de mulheres negras de santo, a
partir da trajetória de Mãe Balá, podemos demonstrar influências geradas por
diversas imbricações, e podemos descortinar um leque de opções de questões
problemas. Não há como também desassociar o contexto no qual essas
mulheres narram suas histórias; elas trazem, em suas falas, momentos históricos
da vida delas e da sociedade.
A interseccionalidade é uma ferramenta teórico-metodológica possível
para entender as opressões, porém não estabelece uma hierarquia nem um
somatório de opressões, além de destacar o lugar de fala de cada indivíduo, a
partir das multirreferências da experiência vivida.
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No Brasil, a reivindicação da interseccionalidade24 às formas de opressão
vividas pelas mulheres começaram a ganhar destaque nas décadas de 1980 e
1990, com feministas e ativistas negras como Lélia Gonzalez, Beatriz
Nascimento, Sueli Carneiro e Luiza Bairros.
Lélia Gonzalez escreve um relato sobre sua percepção após uma de suas
apresentações em encontros internacionais, quando em um dos momentos da
fala sobre as mulheres negras, ela e outras integrantes do Movimento Negro
Unificado (MNU) perceberam como a temática “mulher negra” não era uma
questão discutida nas pautas. A autora diz:
Nesse meio tempo, participamos de uma série de encontros
internacionais que tratavam da questão do sexismo como tema
principal, mas que certamente abriam espaço para a discussão do
racismo também. Nossa experiência aí foi muito enriquecedora. Vale
ressaltar que a militância política no Movimento Negro Unificado
constituía-se como fator determinante de nossa compreensão da
questão racial. Por outro lado, a experiência vivida enquanto membro
do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo
permitiu-nos a percepção de várias facetas que se constituiriam em
elementos muito importantes para a concretização deste trabalho. E
começaram a se delinear, para nós, aquilo que se poderia chamar de
contradições internas. O fato é que, enquanto mulher negra, sentimos
a necessidade de aprofundar nessa reflexão, ao invés de continuarmos
na reprodução e repetição dos modelos que nos eram oferecidos pelo
esforço de investigação das ciências sociais. Os textos só nos falavam
da mulher negra numa perspectiva sócio-econômica que elucidava
uma série de problemas propostos pelas relações raciais. Mas ficava
(e ficará) sempre um resto que desafiava as explicações. E isso
começou a nos incomodar. Exatamente a partir das noções de mulata,
doméstica e mãe preta que estavam ali, nos martelando com sua
insistência (GONZALEZ, 1984, p. 224-225).

Claudia Pons Cardoso (2012) aponta que o pensamento feminista negro
terá como características a recuperação da história das mulheres negras, a
reinterpretação desta história a partir de uma nova estrutura teórica construída
em oposição aos paradigmas tradicionais, revelando a contribuição das
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Em 1984, no artigo “Racismo e sexismo na cultura brasileira” (1984), Lélia Gonzalez parte de
uma reflexão que identifica que o lugar no qual ela se situa é sobre o duplo fenômeno do racismo
e do sexismo. Essa articulação entre o racismo e o sexismo até então eram esferas pensadas
de maneira separada, fragmentada. Gonzalez defende que só é possível compreender o
fenômeno de identificação do dominado com o dominador, se entendermos o racismo enquanto
a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira, articulado ao sexismo que produz
efeitos violentos sobre a mulher negra, em especial.
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mulheres negras em diversas áreas do conhecimento e o enfrentamento ao
racismo, ao sexismo25 e às opressões vividas pela classe trabalhadora.
Refletir sobre o processo educacional de mulheres negras de santo é
refletir também sobre o papel social da mulher negra na sociedade racista, é
perceber que esta sociedade está constituída pelas estruturas de opressão de
raça, gênero e classe, presentes também na historiografia e na falta de
representatividade. A partir disso, o corpo da mulher negra é forjado como um
corpo sem mente, uma representação que perpetua seu lugar na sociedade
(HOOKS, 1995, p. 469).
Nem os saberes construídos por essas mulheres, fora dos bancos
escolares e acadêmicos, são aceitos como forma intelectual de existir. O racismo
promoveu uma “folclorização” da cultura negra. A mulher negra, produtora de
conhecimento, de saberes próprios, foi invisibilizada, silenciada. Os saberes
produzidos em seus meios sociais, culturais e familiares, vindos de uma
ancestralidade foram, historicamente, alocados como não saberes, ou estão no
lugar do misticismo, ou sofreu um epistemicídio, através da violência colonial.
Segundo bell hooks (1995, p. 470), a intelectualidade e os espaços
acadêmicos são negados às mulheres negras desde sua infância, confinandoas em uma posição servil dentro da sociedade.
Na mesma perspectiva, a historiadora Beatriz Nascimento (2018 [1975])
escreveu sobre o problema da visibilidade da mulher negra, dentro das
estruturas que a dominam, as quais estão ainda relacionadas ao período
colonial, e bem definidas e perpetuadas em algumas posições sociais que foram
estabelecidas durante o processo de escravização:

25

Sexismo. Diferente do machismo, que tem como raiz uma palavra latina, sexismo está ligado
ao
preconceito
de
sexo/gênero
e
deriva
da
palavra sex.
“Sexismo é
o preconceito ou discriminação baseada no sexo ou gênero de uma pessoa. O sexismo pode
afetar qualquer gênero, mas é particularmente documentado como afetando mulheres e
meninas. Tem sido ligado a estereótipos e papéis de gênero e pode incluir a crença de que um
sexo ou gênero é intrinsecamente superior a outro”. Por exemplo, dizer que mulheres não são
boas em matemática ou são péssimas no volante ou que não há mulheres na liderança de
empresas porque elas não são boas nisso, pelo simples fato de serem mulheres, é sexista. No
debate no Escreva Lola Escreva, uma pessoa atentamente ressaltou que “sexismo é diferenciar
por gênero, colocar as pessoas em caixinhas e querer moldá-las de acordo com o gênero.”
(Disponível em: <<https://insectashoes.com/blogs/blog/beaba-dos-termos-o-que-e-machismosexismo-misoginia-efeminismo#:~:text=%E2%80%9CSexismo%20%C3%A9%20o%20preconceito%20ou,como%20
afetando%20mulheres%20e%20meninas>>. Acesso em 10 dez 2021.
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A mulher negra, elemento no qual se cristaliza mais as estruturas de
dominação, como negra e como mulher, se vê, deste modo, ocupando
os espaços e os papéis que lhes foram atribuídos desde a escravidão.
A “herança escravocrata” sofre uma continuidade no que diz respeito à
mulher negra. Seu papel como trabalhadora, a grosso modo, não muda
muito. As sobrevivências patriarcais na sociedade brasileira fazem com
que ela seja recrutada e assume empregos domésticos, em menor
grau nas indústrias de transformação, nas áreas urbanas e que
permaneça como trabalhadora nas rurais. Podemos acrescentar, no
entanto, ao que expusemos acima que estas sobrevivências ou
resíduos do escravagismo, se superpõem os mecanismos atuais de
manutenção de privilégios por parte do grupo dominante. Mecanismo
que são essencialmente ideológicos e que ao se debruçarem sobre as
condições objetivas da sociedade tem efeitos discriminatórios. Se a
mulher negra hoje permanece ocupando empregos similares aos que
ocupavam na sociedade colonial, é tanto devido ao fato de ser uma
mulher de raça negra, como por terem sido escravos seus
antepassados (NASCIMENTO, 2018 [1975], p. 82).

A filósofa Sueli Carneiro (1993), por sua vez, afirma que as mulheres
negras advêm de uma experiência histórica diferenciada, e o discurso clássico
sobre a opressão da mulher não é o mesmo, qualitativamente falando, que o da
opressão sofrida pelas mulheres negras e o efeito que ela teve e tem ainda na
identidade dessas mulheres.
Sueli Carneiro, no artigo intitulado “Enegrecer o Feminismo: A situação da
mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero” (2011)
levanta a questão para as mulheres negras, analisando que gênero normalmente
está ligado ao sexismo, porém vai além, já que o feminismo posiciona os papéis
de gênero como socialmente construídos, sem interferência de bases biológicas.
As mulheres negras constroem a questão de gênero com posição e articulação
política. A afirmação “O pessoal é político” mostra uma das importantes
contribuições do feminismo, quando revela o elo entre a experiência pessoal,
individual e coletiva, sendo suscetível de tomar poder conscientizador adequado
para reflexão, discussão e expressão pública. De acordo com Collins (2000), a
experiência é a base fundamental da epistemologia feminista negra.
Para além do “toque de cor”, a questão de gênero aqui levantada
relaciona-se a um conjunto de experiência e ideias compartilhadas que podem
oferecer um ângulo particular de visão de si, da comunidade e da sociedade. O
combate ao estereótipo e à autoridade, o legado de história de luta e a
imbricação de raça, gênero, classe e geração são temas fundamentais dentro da
alçada do feminismo negro.
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Quando raça e gênero são adotados como algumas das principais
dinâmicas da subordinação interseccional, esses conceitos se agregam, para
que possamos entender a complexidade da vida dessas mulheres. A própria
reflexão sobre as questões raciais representa uma das principais ferramentas
para o surgimento de novos movimentos sociais, até porque a questão racial não
era muito debatida nos movimentos feministas e sindicais. Enfantizando a ideia
de diferença, mas não de desigualdade, o movimento negro e o feminismo negro
ascendem na sociedade, buscando, assim, a cidadania.
Com relação ao conceito de raça, o autor Kabengele Munanga (2014) sai
da questão biológica e contribui com uma perspectiva semântica e políticoideológica do termo:

Podemos observa que o conceito de raça tal como o empregamos hoje,
nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois
como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada: a
relação de poder e de dominação. A raça, sempre apresentada como
categoria biológica, isto é natural, é de fato uma categoria
etnosemântica. De outro modo, o campo semântico do conceito de
raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações
de poder que a governam. Os conceitos de negro, branco e mestiço
não significam a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil, na África
do Sul, na Inglaterra, etc. Por isso que o conteúdo dessas palavras é
etno-semântico, político-ideológico e não biológico (MUNANGA, 2014,
p. 06).

Uma vez comprovado que, biologicamente, não há diferenças entre as
supostas raças, perante toda explicação e comprovação de tal fato, e ainda que
os conceitos de raça e de racismo tenham pouca validade científica, eles ainda
fazem parte das experiências cotidianas, dos movimentos identitários e das
pesquisas acadêmicas.
A produção dos discursos raciais no Brasil apresenta alguns elementos a
serem destacados. O Brasil foi o país, quando ainda colônia de Portugal, que
mais sequestrou negros africanos para uso na escravidão, em trabalhos
forçados no campo e nos centros urbanos, durante o desenvolvimento do tráfico
negreiro. O Brasil incentivou a imigração europeia, com as levas de italianos e
alemães, no período de ideologias eugenísticas, criando a proposta de
embranquecimento do país, para assim aumentar o número de brancos e
transformá-lo em um apêndice europeu.
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Deve- se a Donald Pierson (1971 [1942]) a formulação sociológica da tese
de que o Brasil seria uma “sociedade multirracial de classes”. Com isto, Pierson
queria dizer que não existia barreiras ao convívio e à mobilidade social entre os
brasileiros de diversas origens étnico-raciais que fossem imputáveis à “raça”, em
si, sendo as barreiras existentes compreendidas como uma decorrência de
ordem econômica e cultural, questão insistida por Gilberto Freyre, na obra
“Mocambos e Sobrados” (apud GUIMARÃES, 1999):
Um brasileiro nunca é meramente um “branco” ou um “homem de cor”;
ele é um homem branco rico e bem-educado ou um pobre e mal
educado homem branco; um homem de cor rico e educado ou um
pobre e mal-educado homem de cor. O produto desta qualificação pela
educação e pelos recursos financeiros determina a identidade de
classe de alguém. É a classe e não a raça de uma pessoa que
determina a adoção de atitudes subordinadas ou superordinadas entre
indivíduos específicos, em relações face a face. [...] Não há grupos
raciais contra os quais ocorra discriminação. Há, ao contrário, grupos
de classe. A cor é um dos critérios da identidade de classe; mas não é
o único critério (apud HARRIS, 1967, p. 61).

A sociedade brasileira é uma sociedade ainda hierarquizada em grupos,
na qual o pertencimento é atribuído através da origem da família e da cor. Por
outro lado, “raça”, para a sociologia, não está limitado a uma origem familiar, à
cor, a uma explicação biológica. Este campo do saber retira todos esses
fundamentos do conceito de raça, dotando-o de um significado propriamente
sociológico, relacionado a uma certa forma de identidade social:
A imprescindibilidade do conceito de raça para os brasileiros de hoje.
Tal necessidade prende-se ao fato de que, justo por termos construído
uma sociedade anti-racialista, o conceito de “raça” parece único — se
concebido sociologicamente — em seu potencial crítico: por meio dele,
pode-se desmascarar o persistente e sub-reptício uso da noção
errônea de raça biológica, que fundamenta as práticas de
discriminação e tem na “cor” (tal como definida pelos antropólogos dos
anos 1950) a marca e o tropo principais (GUIMARÃES, 1999, p. 10).

As categorias de gênero e raça são de suma importância para entender e
promover estudos pós-coloniais. “Raça” ainda pode estar associado ao padrão
de poder, à questão social. Quando assim classificada, remete ao que foi
construído mentalmente pela dominação colonial. Esse corpo foi dominado,
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explorado, colocado como inferior em relação aos outros. Segundo Quijano
(2005),
Na América, a ideia de raça foi a maneira de outorgar legitimidade às
relações de dominação impostas pelas conquistas. A posterior
constituição da Europa como nova identidade depois da América e a
expansão do colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à
elaboração da perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela a
elaboração teórica da ideia de raça como naturalização das relações
coloniais de dominação entre europeus e não-europeus.
Historicamente, isso significou uma nova maneira de legitimar as já
antigas ideias e práticas de relações de superioridade/inferioridade
entre dominantes e dominados (QUIJANO, 2005, p. 107).

Isso demonstra que o conceito de raça está na dimensão política e social,
um conceito ideológico que cria hierarquia, opressão, uma dita “realidade falsa”,
associada à classificação entre raças superiores (brancos) e raças inferiores
(negros), baseada em relações de poder. Para o racista, raça é um grupo social
com tradições religiosas, linguísticas, culturais, isto é, as manifestações que
estão ligadas aos sujeitos que sofrem racismo.
Relacionando isso à discussão sobre a mulher negra, Lélia Gonzalez
(1980) ressalta que as discriminações raciais impedem a ascensão das mulheres
negras em todos os aspectos: profissionais, religiosos, sociais, culturais e
educacionais. Gonzalez considera ainda que a associação entre o racismo e as
transformações da sociedade capitalista trouxe experiências diferentes para
brancos e negros. Mesmo que brancos e negros pobres sofram com os efeitos
da exploração capitalista, a opressão racial nos faz constatar que, por mais que
os brancos não possuam propriedade dos meios de produção, ainda assim, são
beneficiários de seu exercício.
A ativista feminista negra Ângela Davis, em “Gênero, Raça e Classe”
(2016), afirma o entendimento de que as opressões de raça, gênero e classe são
o alicerce da estrutura capitalista nas sociedades escravocratas. Para Davis,
existe uma relação imanente do racismo com a exploração praticada pelo
sistema capitalista, que acaba por naturalizar a exploração e a desconstrução do
racismo. Ao estabelecer esta relação baseada na teoria marxista, que propõe a
desnaturalização das desigualdades sociais, contraria a ideia do senso comum
de que as hierarquias são hereditárias e naturais.
O envelhecimento também está pautado em uma lógica capitalista,
quando é um problema social para a classe trabalhadora, que possuía apenas
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sua força de trabalho e, ao adentrar no processo de envelhecer, perde seu valor
para o capital. Quanto mais se envelhece, mais se torna invisível socialmente.
Não é um processo homogêneo, já que ricos e pobres vão vivenciar de formas
diferentes, o que também podemos incluir junto com raça e gênero.
A noção de envelhecimento, o estudo está ligado a outros pertencimentos,
como classe social, gênero, raça, que estarão interagindo o tempo todo e agindo
de forma articulada. Dependendo do contexto cultural e histórico, vai-se produzir
diferentes acessos. O envelhecimento é uma experiência mais difícil para
população negra, devido ao racismo e seus desdobramentos. Nessa questão, o
envelhecimento das mulheres negras, mesmo vivendo mais que os homens
negros, ao passarem pelo conjunto de desigualdades sociais e de gênero
fomentadas pelo racismo, se torna um grande desafio.
Alda Brito Motta (2010), antropóloga e pesquisadora das perspectivas
analítica sobre envelhecimento e geração, afirma que
O sentido mais plenamente sociológico, ou macrossociológico –
geração, propriamente dita – designa um coletivo de indivíduos que
vivem em determinada época ou tempo social, têm aproximadamente
a mesma idade e compartilham alguma forma de experiência ou
vivência, ou têm a potencialidade para tal (MOTTA, 2010, p. 05).

Segundo a pesquisadora, em nossa sociedade capitalista, a velhice está
associada à improdutividade, a um físico em declínio, à morte à vista,
constituindo um modelo negativo de envelhecimento. A partir da Revolução
Industrial, a prioridade na produção criou uma cultura na qual a agilidade e
rapidez são exaltadas, em detrimento da experiência adquirida ao longo da vida.
A partir daí, cada vez mais, vemos um estereótipo criado em torno de um idoso
pouco ativo e pouco participante na sociedade.
Em uma outra perspectiva, no candomblé se valoriza e se respeita muito
as mulheres mais velhas. A velhice é algo a ser venerado. É como estar cada
vez mais próximo da ancestralidade, princípio sagrado dessa religião, que tem
por caráter a senioridade. O lugar ocupado por alguém na hierarquia, seu cargo,
pode variar de acordo com o tempo de iniciação e de vida, o que, na prática,
significa que quanto mais velho, mais alta e prestigiada a função de uma
sacerdotisa ou sacerdote (EUGÊNIO, 2018).
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Por ser uma religião iniciática, não se pode levar em consideração apenas
o tempo cronológico no candomblé. O tempo de iniciação, as memórias, as
vivências e o aprendizado adquiridos ao longo dos anos e os saberes passados
pelos “mais velhos” são de fundamental importância na construção da autoridade
e na manutenção das hierarquias de poder (EUGÊNIO, 2018).
As mulheres negras têm suas vivencias a partir da raça, classe e
regionalidade. Pesquisas censitárias (IBGE) realizadas apresentam que as
mulheres negras vivem menos que homens e mulheres brancas, que mulheres
negras recebem menos aposentadorias e pensões, têm menos acesso a
empregos formalizados e que mulheres negras velhas são, muitas vezes, as
provedoras das famílias, sustentando filhos e netos.
Postas as considerações acima, compreende-se que a vida social está
organizada em um conjunto de relações (gênero, classe, idade/geração e raça),
que, analisadas em sua interseccionalidade, levam a concluir que há velhices
heterogêneas, que partem das mais diversas vivências; pois “a velhice é um
fenômeno biossocial que não existe singularmente”, existem “velhices”, “velhas
e velhos”, “é a heterogeneidade que caracteriza o envelhecimento, como todo
fenômeno social” (MOTTA, 2006, p. 78).
A opção pelo termo “velha”, na pesquisa, é intencional, por reconhecer
nelas o papel fundamental como guardiães da memória ancestral e por perceber
a experiência das que vieram antes e prepararam todo terreno para nós,
mulheres negras da contemporaneidade, ser o que somos.
O sexismo, o racismo e o classismo são formas de opressão diferentes
que não deixam de agir de forma interdependente. Kimberlé Crenshaw (2002),
ao trazer o conceito de Interseccionalidade, dá a possibilidade de compreensão
da mulher em sua múltipla forma, não como princípio unificador e, sim, como um
princípio que permite visibilizar as relações de poder dos diversos sistemas de
opressões.

1.4 METODOLOGIA: HISTÓRIA ORAL E A PALAVRA É SAGRADA
“Onde quer que haja humanos, há história com ou sem escrita! ”
Ki-zerbo
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Uma série de etapas foi seguida para formulação da pesquisa: revisão
bibliográfica das pesquisas realizadas sobre a temática e trabalhos afins,
identificação e conhecimento do campo e análise das entrevistas.
Compreendendo a importância de uma observação participante no lócus
da pesquisa estando mais próximo do cotidiano do sujeito, estive inserida em
campo a partir do ano de 2019, no terreiro Ilê Omo Ketá Posu Betá, localizado
no bairro de São Marcos, local de encontro com Mãe Balá, utilizando a história
oral enquanto principal metodologia. A história oral é um simples método a
serviço de uma velha disciplina ou uma nova maneira de ver a história? Vamos
responder a essa indagação no decorrer do texto, com a discussão pautada na
contribuição da metodologia para a pesquisa.
A pesquisa tem como fonte primária os discursos da trajetória escolar e
das vivências, nesse caso, a voz de uma mulher negra e candomblecista, de
Edvaldina Alves de Souza, Mãe Balá, ialorixá do terreiro jeje Ilê Omo Keta Posú
Betá.
Utilizo-me também de fontes secundárias, como periódicos referentes ao
sujeito da pesquisa, como também da iconografia.
Pesquisas desenvolvidas em comunidades-terreiros apontam para a
necessidade de estabelecimento de uma relação de confiança entre o
pesquisador e os membros do terreiro pesquisado. Para uma religião na qual o
segredo e o sagrado se confundem, a qual sofreu com muitas perseguições
racistas e que advém de uma ancestralidade africana, criar uma troca de
confiança é de suma importância.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, a comunidade terreiro teve
algumas informações prévias sobre o trabalho. Esse primeiro passo foi
necessário para criar uma rede de contato, com conversas informais para um
acesso e aproximação das pessoas ao espaço, com o intuito de dissolver as
possíveis resistências sobre a importância da pesquisa para o povo de santo e
para as mulheres negras.
A História oral, enquanto método utilizado para a construção dessa
pesquisa, está comprometida com o resgate da informação e da própria
reconstituição do sujeito colaborador, partindo de seu lugar na sociedade, de
suas relações e reações diante do fato narrado. Trata-se do sujeito como fonte
de pesquisa que partilha suas lembranças dentro de uma memória ainda viva.
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Ainda que a memória esteja ancorada em percepções individuais, remete a uma
forma determinada de assimilar tais percepções ao grupo de pertencimento.
A escolha da metodologia de história oral se deve em especial por tratarse de uma técnica de pesquisa na qual o aspecto mais importante está na
subjetividade do entrevistado. Dessa forma, não será na busca de novos fatos
ou no complemento daqueles tidos como oficiais que se respaldará o uso da
história oral. A premissa é conhecer a história a partir das configurações
socioculturais e da subjetividade de quem a viveu, pois o mais importante é a
maneira como ela tinha vivenciado aquelas verdades que nos foram ditas.
A história não é feita só de palavras, mas também de silêncios que,
entretanto, trazem em seu bojo uma grande potência de informações, pois
revelam a subjetividade dos sujeitos e mostra como fora apreendida sua
experiência. Assim, a construção histórica propiciada pela oralidade abarcaria
não somente os fatos, mas também a subjetividade dos sujeitos neles
implicados.
Ao contar sobre suas histórias, Mãe Balá enseja um outro entendimento
do passado, o que a leva a deslumbrar uma atuação mais crítica em relação ao
presente e ao futuro. Ao fazer com que outros sujeitos sejam participantes da
história, destrincha a história por dento, possibilitando o conhecimento das lutas
e pensamentos forjados na experiência da vida individual ou coletiva, que até o
momento estava no anonimato.
Nessa perspectiva, a questão não é desmentir, ao recontar aquilo que foi
considerado com história oficial, mas buscar outras formas de apreensão
relatadas na historiografia escrita, visibilizar outras versões existentes, a partir
de diferentes sujeitos históricos. A história oral pode fornecer informações que
seriam inacessíveis em fontes escritas e documentais. Segundo Meihy (2006), é
através das vozes dos narradores e narradoras que se busca outras formas de
conhecer a história, além claro daquela produzida pelos documentos escritos e
iconográficos.
Para teóricos como Meihy (2006), o uso da história oral precisa construir
a sua própria epistemologia, mantendo seu caráter instruído, criterioso e feito
com rigor acadêmico, sem, contudo, se transformar em meras entrevistas de
cunho testemunhal. No entanto, precisa manter vivo o seu potencial
transformador, que, ao compreender, se explica e, ao se explicar, se produz a
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transformação, ou seja, é um processo. Nos relatos da narradora, foram
apresentadas suas versões de fatos da esfera pessoal, o que me permitiu
ampliar a compreensão sobre a sua trajetória e como se deu o seu processo
educacional.
Com relação às memórias de Mãe Balá, a história oral surge como um
conteúdo presente no imaginário coletivo que pode revelar um atuar histórico
que, muitas vezes, não foi sequer percebido pela comunidade, e mesmo pela
história. Assim, a história oral é a possibilidade de conhecer o sujeito da história,
no caso da mulher negra de santo, de conhecer seu processo de
desenvolvimento intelectual e de seu fazer cotidiano, não da perspectiva de uma
interpretação racista e patriarcal, mas sim, do ponto de vista de uma mulher
negra e pela própria consciência de uma mulher. São elas que nos revelam o
seu protagonismo histórico, sua relação social com o passado, com o seu fazer
histórico.
As memórias de Mãe Balá estão estruturadas pelos papéis sociais que
ela possuiu. Dentro disso, existe todo um conjunto de elementos que pode
interferir na reconstituição do passado, as trajetórias diversificadas, os fatores
objetivos e subjetivos, que não podem ser desconsiderados. O uso das fontes
orais permite o trabalho com esta memória diferenciada, possibilitando novas
informações sobre aspectos pouco conhecidos do passado recente, a partir do
que foi vivido cotidianamente.
A presença do passado no presente imediato das pessoas é a razão de
existir da história oral. A história oral não só oferece uma narrativa, mas, mais do
que isso, garante sentido social à vida de interlocutores e leitores, que passam
a entender a sequência histórica e a se sentirem parte do contexto em que vivem
(MEIHY, 1997, p. 10).
Para a coleta dos dados, foi utilizada como instrumento de pesquisa a
entrevista semiestruturada. Essa modalidade possibilita que o entrevistado
discorra, de forma mais livre, sobre o tema, de modo a poder contextualizar suas
falas e, assim, a conversa possa se desenvolver de forma fluida, pensando que
partimos do pressuposto de que uma boa entrevista começa com a formulação
de perguntas básicas, que deverão atingir o objetivo de pesquisa.
O roteiro (ver apêndice) foi dividido em 3 blocos de perguntas, a saber: a)
identificação da entrevistada; b) perguntas sobre seu processo educacional

62

escolarizado; c) perguntas sobre sua vivência e aprendizagem no terreiro de
candomblé.
Foram necessários alguns encontros (5 no total), para a realização da
pesquisa, e isso num arranjo diferente do que estamos acostumados. Devido à
pandemia do COVID-19, foi necessário criar algumas estratégias para a
realização de algumas entrevistas, isto é, alguns encontros aconteceram
remotamente, por meio da tecnologia, de modo a garantir a segurança do
entrevistador e da principal interlocutora.
Existe um consenso de que a qualidade de uma entrevista está mais
associada à capacidade de obter a confiança dos interlocutores e menos
relacionada às questões técnicas de condução: “É esta relação de confiança que
o entrevistador consegue estabelecer que conduzirá a coleta de um material
suficientemente rico para ser interpretado” (BREAUD; WEBER, 1998 apud
ZAGO, 2003, p. 302).
No primeiro encontro, o gravador já estava presente e a interlocutora a
ser ouvida não se constrangeu com a presença do aparelho, pois já havia
estabelecido uma relação anterior com uma visita de apresentação do espaço.
A relação estava se firmando, e fui convidada a voltar outras vezes, quando
assim necessitasse.
Vale ressaltar que, no instante da entrevista, ainda que algumas
informações não demonstrassem um aparente sentido lógico e não estivessem
diretamente relacionadas ao roteiro de perguntas, todas as informações foram
levadas em consideração. Afinal, mais adiante poderiam servir de elo,
complemento ou elucidação de alguma informação.
Dessa forma, outras questões acerca de Mãe Balá foram aparecendo e,
assim, suas histórias foram descortinadas. A partir das análises das entrevistas
foi possível perceber a sua relação com o candomblé, desde sua infância até a
maturidade, o seu processo de ensino e aprendizagem vivido, seus saberes
construídos dentro do terreiro como uma epistemologia de terreiro e que, nesta
pesquisa, é entendido como parte da sua trajetória educacional.
Com as relações afetivas e de confiança se estreitando a cada novo
encontro, era muito comum os nossos encontros durarem quatro, cinco horas,
entre interrupções de bênçãos de seus filhos e adeptos do candomblé, entre um
pedaço de bolo e um cafezinho, entre apresentações de seus netos de sangue
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e de ligação afetiva. Nossa relação foi se construindo, e assim o contato foi
sendo mantido, mesmo fora do terreiro, através de ligações telefônicas, e
independentemente da pesquisa.
A integração com a vida coletiva fez de Mãe Balá um sujeito que se
reconhece na sua identidade; e a história oral, através do relato, da entrevista,
de suas lembranças, busca, na memória de uma mulher negra velha de santo,
uma fonte de múltiplos tempos. A história aí cumpre seu papel de recuperar, a
partir de uma análise do passado, partes de um tempo não escrito.
Nesse sentido, friso aqui dois pontos para a reflexão. O primeiro é que a
pesquisa não se limita a ser sobre mulheres negras de santo, mas sim, por e
para essas mulheres, vozes esquecidas e negligenciadas na história, porém
essas vozes têm sido cada vez mais de reivindicação do seu lugar.
O segundo ponto se refere à escolha metodológica da história oral. É
inegável a forte presença e contribuição da tradição oral. A tradição oral também
demarca, milenarmente, o uso da voz e da memória para construir e reconstruir
a história.
Usada no Ocidente como fonte para métodos de pesquisas científicas,
como na história oral, recebendo uma valorização somente em meados do
século XX, a oralidade já se fazia valorizada em outros contextos, sendo uma
das fontes26 para o estudo da historiografia do continente africano e uma das
fontes de que os povos afrodiaspóricos também se alimentam:
A tradição oral é a grande escala da vida, e dela recupera e relaciona
todos os aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe
descortinam o segredo e a desconsertar a mentalidade cartesiana
acostumada a separar tudo em categorias bem definidas. Dentro da
tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão
dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a tradição
consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo com
o entendimento humano, revelar-se de acordo com aptidões humanas.
Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural,
iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo
por menor sempre nos permite remontar a Unidade primordial (BÂ,
2010, p. 169).

Nas comunidades terreiros, por exemplo, prevalece o respeito a essa
palavra falada, porque, para além de uma cumplicidade coletiva entre os seus

26

KIZERBO e o uso da fonte oral para historiografia africana
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membros, nesse ato de contar, circundam palavras que não foram herdadas
aleatoriamente, mas aquelas herdadas dos ancestrais, os grandes guardiões
das palavras nas comunidades orais. E, como guardiãs dessas palavras, as
mulheres negras velhas de santo, as anciãs, além da memória e testemunho
vivo dessas sociedades, garantem, no ato de contar, a socialização dessas
palavras/memórias.
Assim, a oralidade é destaque na composição dessa religião. As religiões
afro-brasileiras são diferentes das religiões cristãs que seguem um livro, a bíblia,
e outros escritos sagrados; a sua premissa é seguir a oralidade, que tem um
papel singular, pois é a partir dela que acontece a transmissão dos signos,
elementos que são transmitidos pelos anciãos da comunidade.
A produção de trabalhos com a utilização da história oral impulsiona a
escuta das vozes dos excluídos, dos esquecidos, traz à luz realidades que a
escrita não consegue transmitir e o testemunho das situações de um extremo
abandono.
Para Leandro Antonio Tedeschi (2014)27, a história oral existe e se
fundamenta quando reconhece que narrar constitui uma das linguagens
fundamentais do saber popular; possui uma capacidade para expressar os
símbolos, de forma concreta ou figurativa, presentes na consciência coletiva e
individual e que se manifestam como um testemunho de sua historicidade.
Através da oralidade, podemos traduzir o processo interno que viveu e vive cada
grupo social, seus atores, e que serve de base para reescrever a própria história,
como também para combater as injustiças do passado.
Daphne Patai (2010), professora no departamento de Língua, Literatura
e Cultura na Universidade de Massachusetts, contribui para a metodologia em
questão, quando apresenta, em seu livro “História Oral, Feminismo e Política”,
seu relato sobre o uso da história oral em pesquisas com mulheres brasileiras,
sua importância, ao trabalharmos com História das mulheres, e a riqueza de
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Dessa maneira, a história oral, como forma legítima de consciência individual e coletiva, faz
possível transformar a história, deixando ela de ser uma forma de dominação androcêntrica ou
de sujeição a discursos históricos de poder. Ao reconstruir inúmeras histórias de sujeitos
excluídos, estamos visibilizando o melhor documento reflexo da criação da própria história
desnudando as relações de poder e gênero ao longo do tempo (TEDESCHI, Leandro Antonio,
2014, p. 29-30).
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pluralidade que o marcador social gênero possui (mulheres, brancas, ricas,
pobres, negras, indígenas, evangélicas, candomblecistas):
Apesar das enormes diferenças regionais que moldam as vidas de
mulheres no Brasil, a classe – e sua articulação com as oportunidades
de emprego, nível de renda e caldeirão cultural – é de longe um
elemento muito importante. As empregadas domésticas do Nordeste,
por exemplo, têm mais em comum com aquelas do Rio de Janeiro do
que com suas próprias patroas.
Já a terceira categoria, raça, coloca talvez as maiores dificuldades para
se chegar a um consenso, levando em conta a realidade brasileira
(PATAI, 2010, p. 34).

Como afirmado por Patai (2010), a história das mulheres põe em cena a
história oral, que é parte do processo histórico, pois, se um grupo ou indivíduo
pensa historicamente, ele está fazendo história oral, concedendo assim uma
nova valorização das experiências femininas, sob uma nova forma de tratar a
história. Como afirma Leandro Tedeschi (2014), “ao narrá-la em si mesma cria
um processo de identidade a partir da experiência da própria vida e dos sujeitos
que a cercam e convivem” (TEDESCHI, 2014, p. 27).
Outro escrito importante do uso da História oral em história das mulheres
se afirma com a autora Silvia Salvatici (2005), ao mostrar que, nessa
contribuição, no início, havia uma insistência cautelosa na diversidade cultural
das diferenças de gênero, na necessidade de se levar em conta a pluralidade
como característica básica da condição humana:
“Pluralidade” tornou-se um conceito-chave na história oral das
mulheres. O reconhecimento da pluralidade foi (e ainda é) um alerta
aos pesquisadores contra quaisquer assertivas abrangentes nas
relações entre gênero e memória; isso de certa forma fragmentou a
simples celebração das narrativas orais das mulheres que caracterizou
os anos de 1970. O conceito de pluralidade destacou a possibilidade
de haver diferenças fundamentais nas estruturas de gênero entre
classes sócias e grupos étnicos, ocupações, religiões, regiões ou
nações. O que era considerado a “voz das mulheres” transformou-se
em plural: narrativas femininas pareciam um coro de múltiplas vozes,
e, consequentemente, a identidade de gênero foi complicada por
identidades de classe, religião e nacionalidade. Os projetos de história
oral de mulheres dedicados às mulheres negras na sociedade norteamericana – por exemplo – desempenharam um poderoso papel nessa
direção (SALVATICI, 2005, p. 32).

66

Devo salientar que a história oral de mulheres cria novas questões na
esfera da relação história e memória. Além de trazer de volta experiências
históricas femininas, também contribuiu para enfocar os mecanismos de inclusão
e exclusão que regem a memória pública. A partir de pesquisas com a
perspectiva de gênero, foi ressaltada a necessidade de um discurso público que
admitia e acolhia as narrativas de sujeitos sociais diferentes, na qual as
memórias de todos possam ser reconhecidas e que elas próprias possam se
reconhecer (SALVATICI, 2005).
Todavia, deve-se ficar atento ao fato de que trabalhar com história oral é,
sobretudo, não querer uma história totalizante a partir dos depoimentos;
tampouco trazer uma verdade absoluta. É descortinar esse anonimato na história
do sujeito com espaço para produção e divulgação dessa história, articulando
suas narrativas aos contextos e elementos do objeto na pesquisa. É, além de ter
uma escuta observadora, ter uma escuta sensível para compreender que nem
sempre o ato de rememorar pode ser uma ação saudável e positiva para o
sujeito, pois as lembranças podem trazer dores e sofrimentos. É escrever história
diminuindo o campo das dúvidas.
O uso da história oral, bem como das narrativas que dela se originam,
estimulam a escrita de uma História que não se propõe a uma representação
exata do que existiu, mas um esforço em propor uma nitidez e acessibilidade,
em compreender a forma como o passado chega até o presente.:
A história oral não serve apenas para nos apresentar fascinantes
relatos subjetivos – embora este seja um de seus maiores e
duradouros atrativos. Ela é capaz de chamar atenção para as vidas de
seus narradores e as sociedades nas quais estas vidas são vividas. E
se fracassasse nisso, não teria significado político algum. Não almeja
estatuto ficcional; a história oral está enraizada no mundo de forma
única (PATAI, 2010, p. 142).

A recuperação da memória feminina possibilita colocar as mulheres num
processo de retomada de consciência, de libertação frente à negação de sua
identidade imposta historicamente por um sistema patriarcal. E a história oral
assume esta busca desses sujeitos, de sua memória individual e coletiva que
modifica tanto a interpretação do passado, quanto as perspectivas do presente
e do futuro.
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CAPÍTULO 2 – MEMÓRIA E ANCESTRALIDADE: UM CONSTRUIR E
RECONSTRUIR NA TESSITURA SOCIAL

É sempre possível estender a lembrança, pela cadeia das memórias
ancestrais, remontar o tempo prolongando pela imaginação esse movimento
regressivo.
Amadou Hampãté Bã

Este capítulo discorre sobre a importância do uso da memória como uma
importante ferramenta para a história das mulheres, já que esta pesquisa possui
por objetivo geral analisar o processo de desenvolvimento intelectual de
mulheres negras de santo, por muito tempo invisibilizadas e desvalorizadas na
historiografia brasileira.
Essas mulheres, que possuem a peculiaridade de pertencerem a uma
tradição baseada na epistemologia da ancestralidade, foram inferiorizadas pelo
seu gênero, sua raça, sua classe, sua geração e sua religião. Foram também
estigmatizadas com as marcas da demonização, por não seguirem a cultura
cristã imposta pelos colonizadores como única fé; porém, ao contrário disto, elas
se orgulham da sua herança afrodiaspórica. Além de tudo isso, elas foram
rotuladas como pessoas que não possuíam a capacidade de desenvolvimento
intelectual, de aprender e de produzir conhecimento.
É preciso entender a memória feminina negra como contribuidora para as
epistemologias negras e refletir como os valores civilizatórios afrodiaspóricos,
como a ancestralidade, são aportes educadores sobre as raízes da população
negra e que permeiam a sociedade brasileira.
As mulheres negras de santo são guardiãs da história afrodiaspórica,
pelo respeito à sua ancestralidade, a qual deu régua e compasso para uma
epistemologia não considerada um conhecimento. Nesse sentido, é interessante
fazer uma reflexão sobre a importância da representatividade de ialorixás, anciãs
que foram insurgentes e trouxeram a luz, visibilizaram os conhecimentos
construídos no candomblé, levando-os para espaços escolarizados e
acadêmicos.
Trazendo para a pesquisa o uso da memória e a contribuição da memória
feminina negra, cabe lembrar a pressão bem-sucedida das historiadoras
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feministas, com vista a revisões de uma História que, centrada na noção de
sujeito universal, manteve experiências de outros sujeitos, em particular das
mulheres, em vastas áreas de invisibilidade. No empenho de recuperar um
tempo perdido, as historiadoras tomaram consciência das dificuldades no acesso
ao conhecimento da participação das mulheres nas diferentes esferas da
sociedade, já que sua presença nos arquivos públicos se mostra extremamente
reduzida.

2.1 – A MEMÓRIA FEMININA: ENTRE FALAS E SILÊNCIOS
“A pesquisa feminista sobre memória permitiu que algumas experiências
individuais e coletivas do passado ganhassem voz e fossem reconhecidas
como partes da história.”
Silvia Salvatici

A escrita da História tida como oficial ou tradicional foi, durante muito
tempo, baseada na documentação oficial. A História tradicional apresentava a
figura do herói individual, sujeito de muitos feitos extraordinários, que tinha uma
função profética, dentro de um idealismo: tratava-se de um culto aos heróis.
Atribuía-se a esse herói o papel, na história das humanidades, de condutores de
um padrão geral, como se todos os homens devessem seguir uma normativa a
fazer e a atingir.
Durante muitos anos, apenas os sujeitos homens vinculados ao estrato
social e político das elites eram visíveis e possuíam posição de grande referência
para se pensar o passado, até porque a escrita da história era feita por eles. Isso
significa que outros sujeitos e suas histórias foram relegados ao esquecimento,
através do silenciamento das suas memórias, constituindo-se assim um dos
mecanismos básicos para a hegemonia dos grupos dominantes.
Com o surgimento do Movimento dos Annales28, na França, durante o
século XX (1929), um grupo de historiadores franceses passaram a refletir sobre

28

Esse movimento pode ser dividido em três fases. Em sua primeira fase, de 1920 a 1945,
caracterizou-se por ser pequeno, radical e subversivo, conduzindo uma guerra de guerrilhas
contra a história tradicional, a história política e a história dos eventos. Depois da Segunda
Guerra Mundial, os rebeldes apoderaram-se do establishement histórico. Essa segunda fase do
movimento, que mais se aproxima verdadeiramente de uma “escola”, com conceitos diferentes
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os valores coletivos expressados pelo povo e para o povo, colocando nos
indivíduos comuns os papéis de representantes; e colocando também, no centro
dessa discussão da história, a questão da classe social.
Desse modo, o movimento dos Annales, com a contribuição da Escola
dos Annales, foi importante para essa mudança, na qual a História torna-se
território da história das massas, de movimentos sociais e econômicos. Como
exemplo disso, Lucien Fevbre29 (1929) foi um dos estudiosos que seguiu
escrevendo trajetórias individuais, mas que rompiam com a concepção de
homem herói, e fazendo a análise a partir das mentalidades de um período e de
um determinado grupo.
Outras importantes contribuições da Escola dos Annales aconteceram, a
exemplo da “História da vida privada”, publicada em 1974, sob a organização de
Jacques Le Goff e Pierre Nora, obra na qual o plano doméstico é o cenário por
excelência. Nela, há a valorização da domesticidade, da familiaridade e da
intimidade como espaços privilegiados da vida privada.
A partir das contribuições da Escola dos Annales com novos temas, novos
problemas e novas abordagens, os historiadores franceses apresentaram novas
leituras possíveis da história. E, ao criticar a própria estrutura de um relato
apresentado como universal, surge uma ampliação no campo do estudo para a
História das Mulheres, o que ajudou a dar margem a visões diferentes daquelas
usadas para o estudo da História, até aquele momento.
Nesta vertente historiográfica, é considerada como legítima a fala de
grupos sociais que até então eram desconsiderados pela história dos grandes
heróis. Desse modo, começou-se a visibilizar historicamente aqueles que foram
excluídos e negligenciados pela historiografia, com destaque para os trabalhos
de História das Mulheres.

(particularmente estrutura e conjuntura) e novos métodos (especialmente a “história serial” das
mudanças na longa duração), foi dominada pela presença de Fernand Braudel. Na história do
movimento, uma terceira fase se inicia por volta de 1968. É profundamente marcada pela
fragmentação. A influência do movimento, especialmente na França, já era tão grande que
perdera muito das especificidades anteriores (BURKE, 1992, p. 13-14).
29
O historiador francês, considerado fundador da Escola dos Annales, juntamente com Marc
Bloch, dirigiu intensas críticas ao modo de se escrever a história com base nas ideias. Ao
introduzir sua noção de história das mentalidades, Febvre contribuiu intensamente para a
renovação da pesquisa histórica, oferecendo, inclusive, novas possibilidades para a história
intelectual.
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Michelle Perrot (1989) explica que a história das mulheres pode ser
encontrada em arquivos privados, por causa das funções sociais que elas
desempenhavam. Segundo a historiadora, a mulher tinha algumas funções na
família no século XIX, e uma delas era a de guardar e preservar cartas,
fotografias, diários, ou seja, fontes que traziam a vida privada, mesmo existindo
uma perseguição nessa produção, pois as mulheres eram tão rechaçadas e
perseguidas na sociedade que elas mesmas acabavam por queimar seus
escritos, destruindo informações riquíssimas. Até a própria memória era
controlada: deveria ser uma memória familiar e semi-oficial, uma memória do
privado (PERROT, 1989).
Com função primordial para história feminina, a memória é instrumento
importante nos estudos sobre a História das Mulheres30, estudos esses que
seguiram uma larga ampliação no decorrer do tempo. Anteriormente, as
mulheres eram muito pouco relatadas na história e, quando apareciam,
relacionavam-nas de forma alegórica, submissa e secundária. Muito dessa
ausência de narrativa foi resultado da falta de fontes, o chamado “silêncio dos
arquivos”, assim denominado pela autora Michele Perrot31 (1989), em que os
procedimentos de registros privilegiavam o espaço público; e isso queria dizer
privilegiar a história de homens. A mulher não estava presente nos bancos, no
comércio, na política, em restaurantes, em discussões de grupo:
A cidade do século XIX é um espaço sexuado. Nela as mulheres se
inserem como ornamentos, estritamente disciplinadas pela moda que
codifica sua aparências, roupas e atitudes principalmente no caso das
mulheres burguesas cujo lazer ostentatório tem como função mostrar
a fortuna e a condição do marido (PERROT, 1989, p. 10).
30

O campo de estudos da História das mulheres visa resgatar a participação feminina ao longo
do tempo, quebrando a lógica da história tradicional que era algo predominantemente masculino.
Está inserida no que chamamos de Nova História, surgiu nos Estados Unidos e Grã-bretanha
em 1960, e na França uma década depois, em meio a segunda onda do feminismo. Alguns
fatores contribuíram diretamente para o surgimento desse ramo, como o Movimento de libertação
das mulheres, desenvolvido a partir dos anos 1970; a presença significativa das mulheres nas
universidades, e também uma mudança na perspectiva histórica, onde vários sujeitos passaram
a reivindicar seu lugar na “escrita da história”, dentre eles as mulheres. A partir de 1980 a história
das mulheres vai se aproximar das categorias de análise de gênero, para explicar as relações
de poder entre e mulheres e a invisibilidade feminina na história. (BURKER, 1992)
31
Por mais de três décadas, a historiadora Michelle Perrot, uma das maiores estudiosas desse
tema na França (e reconhecida no mundo todo), sentiu-se incomodada (e inspirada) por esses
questionamentos, geralmente efetuados por colegas do sexo masculino, que a levaram a se
engajar política e intelectualmente nesse projeto de escrita de uma "nova" história, onde as
mulheres fossem incluídas (por direito e por importância) e não ficassem mais em silêncio. (ROIZ,
2008, p. 02)
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Para a historiadora, as mulheres possuem grande habilidade para
guardar, conservar e transmitir as histórias vividas, individuais e coletivas dos
grupos com os quais estabeleciam ligações; e, por sua capacidade de tecer
redes e relações, são destacadas como “guardiãs da memória” (PERROT, 1989,
p. 13; RAGO, 2001, p. 19).
O sociólogo Maurice Halbawachs (1877-1945), precursor na discussão
sobre a memória de maneira mais aprimorada, na década de 1920, estabelece
o conceito de memória coletiva, no campo da Sociologia, acreditando que a
memória é influenciada pelos quadros sociais que a antecedem e a determinam.
Em “A memória coletiva”, publicada postumamente em 1950, a partir das
anotações deixadas por Halbawachs, o autor reafirma as relações entre
sociedade e pensamento.
O autor pontua a contribuição da memória coletiva no processo de
rememoração e a importância de que a memória individual esteja de acordo com
a memória dos membros dos grupos. Para isso, é necessário que o indivíduo
traga vestígios na rememoração, para que testemunhos externos se
transformem em lembranças. Para Halbawchs, só se estará falando de memória
coletiva se se evocar eventos que também façam parte da vida em grupo, da
qual se faz parte.
Halbawchs, ao trazer para historiografia o termo “memória coletiva”,
explica que a lembrança precisa de um fio afetivo condutor, construído através
do convívio social, da relação que estabelecem com outras pessoas ou grupos
sociais. A lembrança individual é baseada nas lembranças dos grupos, e os
indivíduos fazem parte, sendo assim influenciado por eles, como a escola, a
família, a comunidade, o trabalho, o grupo de amigos:
Uma ou mais pessoas juntando suas lembranças conseguem
descrever com muita exatidão fatos ou objetos que vimos ao mesmo
tempo em que elas, e conseguem até reconstituir toda a sequência de
nossos atos e nossas palavras em circunstâncias definidas, sem que
nos lembremos de nada de tudo isso (HALBWACHS, 2013, p. 31).

Invocar a participação da mulher na memória coletiva traz possíveis
elementos construtores de paradoxos existentes na história, partindo do
pressuposto de que estereótipos e discursos de discriminação e subjugação da
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mulher foram cristalizados na sociedade, através de uma história tradicional, e
possibilitam e “justificam”, por um tempo, a invisibilidade das mulheres como
sujeito do fazer histórico.
Portanto, Perrot (1989) contribuiu para quebrar a invisibilidade histórica
das mulheres, tornando possível também trazer as histórias de mulheres para a
memória coletiva. Por não se poder falar de uma “história das mulheres”
separada da História, o que se pretende é reinscrever as mulheres na história,
dando-lhes a visibilidade necessária para se ter uma outra visão da própria
história.
Além disso, é pertinente relatar que, segundo Perrot (1989), a memória é
marcada e estruturada por papéis sociais: papéis masculinos, desempenhados
às vezes por mulheres; e femininos, que podem ser desempenhados por
homens. A historiadora conclui, então, que a memória é diversificada, de acordo
com os caminhos individuais. Em suas palavras: “A memória passa mais pelo
modo de vida que pelo variável sexo (...), sua sexualização seria constitutiva do
debate das determinações sócio-históricas do masculino e do feminino”
(PERROT, 1989, p. 12).
Ainda sobre a memória das mulheres, Leandro Tedeschi (2015) ressalta
que as memórias de mulheres inseridas em grupos sociais – sejam eles étnicos,
produtivos, culturais, políticos, entre outros – constroem um conjunto de
memórias compartilhadas e socializadas pelo seu gênero. Para este autor, o
coletivo dessas memórias está marcado por tradições herdadas e memórias
individuais, com alguma organização social e uma estrutura dada por códigos
culturais compartilhados (TEDESCHI, 2015).
A historiografia recente tem demonstrado que pessoas comuns, seus
costumes e seu cotidiano podem condensar uma significativa densidade
narrativa. Entrar no processo de questionar os valores analíticos das estruturas
e das relações, os modos de produção e a história faz vir à tona histórias de vida
e sujeitos individuais. Nesse sentido, a memória e a História tornam-se
ferramentas importantes nessa tarefa, pois elas contribuem para que o ser
humano não perca referências fundamentais na construção de uma identidade
coletiva que ajuda no reconhecimento do homem como sujeito histórico.
A partir das manifestações da memória, pode ser possível acessar pontos
e posicionamentos particulares, diferenciados e únicos. Porém, a ativação da
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memória possui um desafio, pois, além de ser desmedida, é mutável e plena de
significados de vida, que se confirmam e se renovam.
Indo ao encontro do historiador Paul Thompson32 (1992), pode-se inferir
que, através de uma ativação, sendo espontânea ou não, do ato de relembrar,
os homens podem:
• reacender e reviver utopias e sonhos de um tempo anterior, que
marcou suas vidas individuais ou comunitárias;
• reconstruir a atmosfera de outros tempos, relembrando hábitos,
valores e práticas da vida cotidiana;
• reacender emoções de diferentes naturezas: individuais, sociais,
políticas, culturais;
• relembrar convivências mútuas que se constituíram na dinâmica da
História;
• representar e reativar correntes de pensamento;
• reviver embates políticos e ideológicos;
• reconstituir climas de religiosidade, de lazer, de companheirismos, de
lutas.
(DELGADO, 2003, p. 15).

Dessa forma, os significados da memória são variados. Ela não está
ligada somente ao exercício de recordar, pois transparece fundamentos de
existência, fazendo com que a experiência vivida através de uma narrativa esteja
integrada ao cotidiano, provendo significado e também evitando que se percam
as raízes. A partir das memórias, pode-se trazer à tona vozes de sujeitos que,
durante muito tempo na história, foram silenciadas; e pode-se ainda investigar
histórias de vidas e narrativas com grande potência de contribuição.
Apesar da prerrogativa dada por Michele Perrot sobre as mulheres terem
a função de guardar e preservar a memória da família através de diários,
fotografias ou cartas, a falta de alguns instrumentos memorativos, na história das
mulheres negras, demonstra algumas limitações. A mulher negra no Brasil, por
exemplo, com seu passado escravocrata, foi impedida de ir à escola durante
séculos, portanto, não sabia ler e escrever. Não tinha como escrever diários, por
exemplo. Se a memória da população negra foi controlada, imaginemos a
memória das mulheres negras, as quais foram consideradas coisas,

32

Thompson é considerado um dos maiores especialistas em história oral, construída a partir de
relatos de experiências pessoais. Uma de suas obras mais famosas é “A Voz do Passado”,
publicado no Brasil pela editora Paz e Terra. Para o historiador inglês Paul Thompson, o nível do
indivíduo é o mais fundamental da história. Ou seja, as histórias pessoais são tão ou mais
importantes do que a chamada grande história, que se refere aos processos mais gerais numa
sociedade, particularmente nos planos político e econômico.
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mercadorias, foram condenadas por uma memória colonizada, brancocêntrica e
falocêntrica, que representava a vida e a cultura do europeu, numa tentativa de
apagamento de sua identidade afrodiaspórica. Contudo, também foram as
mulheres negras que, com muita luta, comunhão, resistência e preservação de
seus elementos étnicos, reconstruíram uma identidade negra.
A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência
aos outros. A identidade é elaborada, definida e redefinida na interação social, e
há uma ligação muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade.
Memória e identidade são indissociáveis. Segundo Paul Thompsom (1992),
“recordar a própria vida é fundamental para nosso sentimento de identidade”
(1992, p. 208). Thompson diz ainda que “para uma comunidade ameaçada, a
memória deve, antes de mais nada, servir para acentuar um sentimento de
identidade comum, de modo que episódios de divisão e de conflito caem no
esquecimento” (THOMPSON, p. 198).
Para Jacques Le Goff33 (2003), autor de “História e Memória”, a memória
é um elemento essencial da identidade, seja ela individual ou coletiva, cuja busca
é uma das atividades fundamentais das pessoas e da própria sociedade. Sendo
a memória um instrumento de poder, pode-se observar na história que existe
uma luta pelo domínio da tradição e pelo que deve ser recordado,
estabelecendo-se assim o que deve ser lembrado e esquecido. Isso se mostra
muito evidente na sociedade, quando um grupo economicamente dominante
impõe e manipula fatos, lugares e monumentos. Pierre Nora34 (1993), outro
estudioso da memória, explica, em “Lugares de Memória”, que
Os lugares de memória (museus, arquivos, cemitérios e coleções,
festas, aniversários, tratados, processos verbais, monumentos,
santuários, associações) nascem e vivem do sentimento que não há
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso
manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios
fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais. É
33

Historiador francês especialista em Idade Média. Autor de dezenas de livros e trabalhos, era
membro da Escola dos Annales, pertencente à terceira geração; empregou-se em antropologia
histórica do ocidente medieval. Le Goff atuou no sentido de levar a História para além do mundo
acadêmico, apresentando um programa na rádio estatal francesa France Culture, sendo
consultor de produções para a TV e cinema, incluindo o filme O Nome da Rosa, adaptação do
livro de Umberto Eco, estrelado por Sean Connery. Era poliglota, sendo fluente nos idiomas
inglês, italiano, polonês e alemão. Morreu em 1 de abril de 2014, em Paris.
34

Pierre Nora, ou o Historiador da Memória, é um historiador francês. Seu nome está associado
à Nova História, conhecido pelos seus trabalhos sobre identidade francesa e memória.
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por isso a defesa pelas minorias, de uma memória refugiada sobre
focos privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do
que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de memória.
Sem vigilância comemorativa, a história depressa as varreria. São
bastiões sobre os quais se escora. Mas, se o que eles defendem não
estivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de
construí-los (NORA, 1993, p. 13).

Nessa perspectiva, em que Pierre Nora salienta a importância de edificar,
monumentalizar a memória em defesa das minorias, os terreiros de candomblé
– lugar de memória, de resistência da população negra – constituem um lugar
onde está um dos elos fortes da ancestralidade, com a memória afrodiaspórica35.
Perpetrado/influenciado e composto por vários signos afro, como a música, a
dança, os mitos, a vestimenta e a comida, o terreiro de candomblé é uma peça
fundamental no processo de resistência da história negra brasileira.
Salienta-se que o culto nos terreiros foi perseguido com batidas policiais
violentas por muito tempo. Muitos terreiros foram invadidos, destruídos e
fechados. Alguns objetos sagrados até pouco tempo, em 2020, estavam
apreendidos com a polícia, atitude que se pode associar a um apagamento da
contribuição afro na cultura do Brasil e à tentativa de silenciamento da memória
do povo preto36.
Por ser uma religião oriunda dos negros escravizados, o candomblé
sofreu várias perseguições, seus cultos sempre foram perseguidos pelo Estado
brasileiro, com a justificativa de que eram cultos aos demônios. Taxados de
falsos médicos, charlatães e feiticeiros, os pais-de-santo e as mães-de-santo
foram constantemente atacados, e seus templos, invadidos. Seus lugares
sagrados foram destruídos e as pessoas que se faziam presentes, como

35

Para Stuart Hall, o conceito de diáspora “está fundado sobre a construção de uma fronteira de
exclusão e depende da construção de um ‘Outro’ e de uma oposição rígida entre o dentro e o
fora” (HALL, 2008, p. 32).
36
Em agosto de 2020, a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio devolveu todo o acervo das
religiões de matriz africana e brasileira que estava sob sua guarda. O material que integrava o
acervo conta com objetos sagrados para as religiões de umbanda e candomblé, apreendidos
entre 1889 e 1945. O material foi entregue ao movimento “Liberte o Nosso Sagrado”. Os objetos
estavam expostos no Museu da Polícia Civil, onde por muito anos funcionou o Departamento de
Ordem Política Social (DOPS), no Centro do Rio de Janeiro, como peças de “magia negra”,
adjetivo que por muitos anos serviu para depreciar as religiões de matriz africana. Entre o acervo
devolvido com mais de 200 itens, estão as imagens de entidades, atabaques, cachimbos,
vestimentas e outros, que foram confiscadas há mais de cem anos.
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praticantes ou convidadas, passavam por constrangimentos e humilhações
(BRAGA, 1998).
Segundo a lenda, antes de os negros entrarem no navio negreiro, eram
obrigados a dar voltas em torno da “árvore do esquecimento”, cujo objetivo era
apagar de suas mentes toda lembrança e memória do passado, pois os senhores
de escravos acreditavam que, desprovidos de memória, de identidade cultural e
de raízes, tornar-se-iam seres passivos, sem nenhuma vontade de reagir ante
as atrocidades da escravidão. Nas palavras de Souza,
A história das culturas afrodescendentes é tradicionalmente marcada
por embates e discussões que envolvem reflexões sobre a temática da
memória, da história, da identidade e das performances. Este debate
tem seus marcos originais na história do tráfico e na existência de um
ritual que envolvia circular em torno da “árvore do esquecimento” para
garantir imunidade ao “banzo” e, principalmente, o apagamento dos
nomes e das tradições culturais daqueles que seriam embarcados à
força para diáspora. Assim, as várias tradições culturais africanas da
diáspora sempre lidaram com esforços individuais e coletivos de
guarda e preservação, reconstituição e reorganização de pedaços,
narrativas, cânticos e performances, tecidos e traços, plantas e
costumes entre outras bagagens que, junto com os corpos e almas,
atravessaram o Atlântico (SOUZA, 2007, p. 30-31).

Outra estratégia utilizada pelo colonizador foi o desmembramento familiar
e étnico com a separação dos iguais37, dos que possuíam laços sanguíneos ou
não. Isso também foi utilizado como meio de apagar as memórias e fortalecer o
sistema capitalista, já que o escravizado era levado, de fazenda em fazenda,
para engravidar escravas, as quais dariam à luz mais escravos. Não havia o
menor respeito pela conjuntura cultural e afetiva de cada povo negro que aqui
chegou. (MUNANGA, 1998)
Relacionando os fatos acima com a questão da mulher negra, argumentase que pensar a memória afro-brasileira é pensar no papel da mulher negra na
História, que não foi contemplada para a perpetuação, mas, pelo contrário,
procurou-se excluí-la dos registros nacionais. Nesse sentido, conhecer tal
memória consiste em um processo de resgate, de pesquisa e, portanto, de
visibilizar o que, por muito tempo, ficou oculto.

37

Os senhores de escravo acreditavam que, dessa forma, os escravizados não pensariam em
revoltas, teriam a dificuldade de se comunicarem por conta da língua e de alguns conflitos
existentes em África, mas se esqueceram de que os negros trazidos forçosamente possuíam
uma condição em comum, eram prisioneiros em uma nova terra. (MUNANGA, 1998)
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Tendo em vista que as memórias das mulheres negras foram reprimidas,
(pois estavam subjugadas, vivendo no obscurantismo e recebendo o lugar do
silêncio, do subterrâneo), ressalta-se que a ideia de que esse silêncio sobre o
passado não é um esquecimento. Esse silêncio também representa a resistência
de um grupo marginalizado que se opõe ao excesso de discursos oficiais dos
grupos dominantes. O silêncio como agência do sagrado e da resistência para
proteção de uma memória perseguida e em respeito aos ancestrais. É o silêncio
como estratégia pessoal para gerir essa memória; é uma resistência pacífica,
mas não passiva, muito caracterizada pela estratégia narrativa. Nesse sentido,
a autora Gizelda Melo Nascimento (2006) tece a seguinte afirmativa:
Na luta pela sobrevivência dos seus e pela permanência de princípios
próprios, trata-se não de uma resistência militantemente explícita, mas
de uma “resistência pacífica” Resistência pacífica (jamais passiva) e
vigilante, substituindo as relações de força pelas armas do
conhecimento e da experiência, sempre acompanhadas de uma certa
astúcia (NASCIMENTO, 2006, p. 124.)

Desse modo, apesar de existirem, na sociedade brasileira, inúmeras
memórias coletivas, elas só são apropriadas se se articulam bem com a memória
dita dominante; caso contrário, tornam-se memórias subterrâneas (POLLAK,
1989), acessíveis apenas por meio da história oral, como é o caso das memórias
do negro.
Sendo a oralidade uma tradição africana que atravessou o Atlântico e foi
elemento preponderante para a sobrevivência da memória afrodiaspórica, foi
através da simbiose oralidade e memória e desse costume tão comum em
aldeias africanas que foram preservadas a contribuição histórica do negro.
Seguindo esse pensamento, o escritor malinês Amadou Hampâté Bâ38,
em seu livro Amkoullel, O Menino Fula (2003) começa sua autobiografia,
explicando como funciona a memória numa cultura oral, pelo menos entre os
anciãos. As crianças aprendiam a observar, a olhar e a escutar com tamanha
atenção que sua memória gravava os acontecimentos constituídos de todos os
detalhes. Esses registros podiam ser consultados posteriormente, como se

38

Etnólogo, filosofo e historiador. Um dos maiores pensadores da África no século XX, Hampâté
Bâ integra a primeira geração do Mali com educação ocidental.
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consultasse a película de um filme. Alguns membros de sociedades africanas
memorizavam todos os conhecimentos de sua etnia, de seu grupo, e chegavam
a falar sete ou oito línguas diferentes, aprendidas durante suas viagens. É
importante destacar e lembrar que um sábio africano que falava oito línguas era
considerado analfabeto pelos colonizadores europeus. Hampâté Bâ relata em
uma das passagens do livro que
A memória das pessoas da minha geração, sobretudo a dos povos de
tradição oral, que não podiam apoiar-se na escrita é de uma fidelidade
e de uma precisão prodigiosas. Desde a infância éramos treinados a
observar, olhar e escutar com tanta atenção, que todo acontecimento
se inscrevia em nossa memória como em cera virgem. Tudo lá estava
nos menores detalhes: o cenário, as palavras, os personagens e até
as roupas. (...) Para descrever uma cena, só preciso revivê-la. E se
uma história me foi contada por alguém, minha memória não registrou
somente seu conteúdo, mas toda a cena – a atitude do narrador, sua
roupa, seus gestos, sua mímica e os ruídos do ambiente (BÂ, 2003, p.
13).

Na diáspora negra, essa memória se apresentava também através dos
mitos. Representado como uma forma de realidade para quem o vive, o mito
relata uma história sagrada, que precede o tempo, situa o homem em qualquer
tempo cronológico e é uma forma narrativa. Wanda Machado (2002) explica que
Contar mitos, em muitos lugares na África, faz parte do jeito de educar
a criança que, mesmo antes de ir para escola, aprende as histórias da
sua comunidade, os acontecimentos passados, valorizando-os como
novidade. Os mitos de matriz cultural evidenciam valores de
convivência e solidariedade, considerando:
· saber sobre si mesmo (autoconhecimento);
· reconhecimento e manutenção de valores de convivência
comunitária;
· reverência aos ancestrais e aos espíritos dos familiares;
· apreço à figura da mãe, venerada quase como uma entidade;
· reverência aos velhos e velhas, como portadores de conhecimentos;
· preservação dos fazeres e saberes, costumes e histórias das
comunidades;
· atenção para a educação de crianças e jovens, com os princípios e
valores da comunidade;
· manutenção da família, enquanto instituição básica da sociedade.
(MACHADO, 2002, p. 4).

O mito ajuda a manter uma referência afrodiásporica nos negros que
foram forçosamente trazidos para o Brasil para o processo de escravização
negra. Os negros escravizados resistiram, a partir da manutenção de sua
historicidade e com a ajuda de sua influência oral e de sua memória.
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Quando essas representações míticas são lançadas e narradas, estão
sendo oferecidos elementos para se pensar seus próprios mitos e para se pensar
a forma como a memória é apropriada (não à toa, histórias míticas africanas
estão sendo consideradas como práticas educativas39). Na tradição africana,
palavra é ação, é jeito de aprender e de ensinar, tem força, sentido e significado
para a vida.
Relacionando a oralidade à memória das mulheres, argumenta-se que
não se pode deixar de considerar, no estudo sobre memória feminina, a voz.
Quando Michelle Perrot (1989, p. 40) apresenta a ideia de que “a memória das
mulheres é verbo”, ela demarca a contribuição da oralidade. Em muitas
sociedades, as mulheres têm como missão narrar a história de suas
comunidades; as mulheres aparecem, então, como porta-vozes de sua própria
história.
Estabelecer lugares da memória para a história das mulheres foi uma
tarefa árdua e, por isso, o testemunho oral foi e é muito utilizado. Para a mulher
negra brasileira, foi necessário buscar e utilizar a oralidade, importante traço da
tradição africana e estratégia e marca potente da diáspora negra, com a
finalidade de resguardar suas histórias e mitos. O movimento da oralidade, do
contar histórias a partir da memória, é bem conhecido e preservado pelas
mulheres conhecidas como griôs40.
A importância da palavra na África é tão grande que existe um papel
específico desempenhado pelos profissionais da tradição oral – os griôs. Griôs
são mulheres anciãs que transmitem a memória do seu povo, a partir da
narração de histórias. A idade avançada, nesse sentido, a velhice, é uma das
características mais importantes para ser uma griô. O trabalho de griô é um ato
político, pois, se, em África, ela tinha o objetivo de conservar a memória, no
Brasil, ela terá o objetivo de resistir ao discurso opressor, já petrificado pela
escrita. Como Walter Benjamin (1986) afirma, sabedoria e experiência de vida
são essenciais para o narrador, pois “o narrador retira da experiência o que ele
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Lei 10.639
Mulheres ou homens que têm por ofício guardar e ensinar a memória cultural na comunidade.
Elas armazenam séculos e mais séculos de segredos, crenças, costumes, lendas e lições de
vida, recorrendo à memorização.
40
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conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas
narradas a experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIM, 1986, p. 201).
Na cosmovisão africana, as mulheres negras são guardiãs dos segredos,
zeladoras do povo de santo, constituindo um dos atores responsáveis pela
perpetuação da cultura e da reconstrução da identidade negra no Brasil. Ao se
abordar aspectos culturais afro-brasileiros, é impossível não falar da contribuição
das mulheres negras para sua permanência, pois muitos processos de
resistência foram protagonizados por elas, embora tenham sido obscurecidos
pela história tida como oficial.
No Brasil, a mulher negra, historicamente, ao se estabelecer com a
escravização, tenta restaurar a identidade cultural, familiar e religiosa de seu
povo, numa forma de resistência e laço afetivo 41. Nesse sentido, o terreiro de
candomblé torna-se símbolo e instrumento desse processo, pois carrega, além
de uma herança cultural e religiosa desses africanos e seus descendentes, o elo
que busca uni-los em uma única família, como uma forma de constituir elementos
e marcas culturais, tudo que a escravidão destituiu.
A memória do vivido das afrodescendentes é nítida: estas mulheres
tratam suas lembranças com imponência e ensinamentos, ao relatá-las, mesmo
quando mexem em pontos que se tornam “gatilhos”, feridas. Pode-se observar
nisso a manifestação da tradição oral: a herança da oralidade de seus ancestrais
africanos parece ser responsável pelo gosto de lembrar, rememorar e narrar das
mulheres de santo negras42. Como afirma Bernardo (2019),
A herança africana da oralidade instigaria o desenvolvimento da
memória que, por sua vez, desenvolve-se de forma a produzir novas
aptidões, que serão exploradas pela cultura (BERNARDO, 2019, p. 35)

41

Banzo é uma palavra que, segundo Nei Lopes, no Novo Dicionário Banto no Brasil, tem origem
na língua quicongo, mbanzu: pensamento, lembrança; e no quibundo, mbonzo: saudade,
paixão, mágoa. Para ele, “Banzo é uma nostalgia mortal que acometia negros africanos
escravizados no Brasil”. Nos dicionários oficias de língua portuguesa, os dicionários
brancos, banzo é definido como saudade da África, ou como forma de adjetivação de pessoa
triste,
pensativa,
atônita,
pasmada,
melancólica
(Disponível
em
<<https://www.geledes.org.br/banzo-um-estado-de-espirito-negro/>>. Acesso em 10 dez 2021)
42
A bioquímica da memória é ainda muito pouco compreendida. Mas testes sobre diferentes
tipos de memória tendem a concordar que a memória a longo prazo, especialmente em
indivíduos que entraram naquela fase que os psicólogos chamam de “revisão da vida”, podem
ser novamente precisos. As pessoas adquirem um “poço de informações” preenchido pelo
relacionamento pessoal (BURKE, 1992, p. 191).
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Classificar a história da população negra como inferior e sem valor, por
não seguir uma lógica eurocentrada, é, como diz Michael Pollak (1992),
classificar suas memórias como subterrâneas. O autor explica que memórias
subterrâneas são aquelas que não estão monumentalizadas nem fixadas em
suportes como textos, e que muitas vezes só se expressam após algum evento
de conflito social que as evocam; ou quando pesquisadores que se utilizam de
metodologias biográficas ou da história criam as condições para que elas surjam
e possam ser registradas, analisadas e assim passem a fazer parte da memória
coletiva de uma sociedade. Esse tipo de memória costuma estar muito bem
guardada em meios familiares ou grupos sociais dominados, nos quais as
memórias são cuidadosamente passadas, de geração a geração.
A ideia de memória subterrânea elaborada por Michael Pollak (1989) está
associada à memória de grupos marginalizados como um material de uma outra
dimensão que, mesmo oculto, luta num esforço entre silêncios e sutilezas para
emergir. O autor identifica uma disputa entre a memória oficial, a nacional, e a
subterrânea; esta última sobrevivendo no meio das camadas populares, o que
coloca as minorias à margem. Subverter a memória oficial e a nacional é incluir
histórias e experiências de mulheres, negros, indígenas, velhos, e ter a memória
como fonte de subversão e resistência.
Essa memória subterrânea leva a pensar em um dos aspectos da
rememoração a ser considerado – o silêncio, pois elas estão atreladas a uma
subversão do silêncio e emergem quando há uma escuta ou quando ocorre uma
situação-limite:
O problema que se coloca a longo prazo para as memórias
clandestinas e inaudíveis é o de sua transmissão intacta até o dia em
que elas possam aproveitar uma ocasião para invadir o espaço público
e passar do “não dito” à contestação e à reivindicação; o problema de
toda memória oficial é o de sua credibilidade, de sua aceitação e
também de sua organização (POLLAK, 1989, p. 9).

Segundo Pollack (1992), a memória não está resumida apenas à vida de
uma pessoa, mas também é uma construção coletiva, um fenômeno construído,
e em parte herdado, porque ela é também constituída por personagens e
pessoas que não são necessariamente contemporâneas, mas faz as pessoas do
presente saberem de coisas como se as conhecessem.
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Nessa dinâmica, memórias individuais e memórias coletivas encontramse, fundem-se e constituem-se como possíveis fontes para a produção do
conhecimento histórico. Através de histórias de famílias, das crônicas que
registraram o cotidiano, das tradições, das histórias contadas através de
gerações e das inúmeras formas de narrativas, constrói-se a memória de um
tempo que antecedeu ao da vida de uma pessoa. Ultrapassa-se a cronologia
atual, e o homem mergulha no seu passado ancestral. Revelam-se assim os
fundamentos da existência, fazendo com que a experiência existencial, através
da narrativa, integre-se ao cotidiano, fornecendo-lhe significado e evitando,
dessa forma, que a humanidade perca raízes, lastros e identidades (TODOROV,
1999, p. 26-27).
As mulheres negras de santo têm um papel importante no movimento de
afirmação de uma identidade racial, seja criando novas estratégias, seja se
aproximando ainda mais de suas raízes afro e, assim, preservando a memória.
A figura feminina constitui elemento importante na cultura africana, o que
também foi trazido para a cultura afro-brasileira. Mulheres fortes, guerreiras,
inteligentes, astutas e sábias (que souberam encontrar uma maneira diferente
de lutar, resistir e assim permanecer) assumem uma função vital no que se refere
à mobilização nacional e internacional da população negra, bem como de
diferentes outros papéis sociais. E a memória vai cumprindo seu papel, pois
permite uma reconstrução do passado, proporciona voz e vez aos oprimidos,
ofuscados e discriminados pelo discurso de poder.

2.2 - MEMÓRIA AFRODIASPÓRICA: ANCESTRALIDADE E MAGIA
“Nunca fomos apenas músculos, porque trouxemos conosco nossas tradições.”
Paul Gilroy
A maioria dos livros de história do Brasil, escritos sempre por
colonizadores europeus (ingleses, portugueses, franceses ou holandeses),
certamente, jamais contariam uma história positiva da população negra, do
negro escravizado e da diáspora africana, confirmando o antigo provérbio
africano: “Até que os leões escrevam suas histórias, os contos de caça
glorificarão sempre o caçador”. Se não fosse pela memória, respeito e
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valorização do que foi passado de geração para geração, a população afrobrasileira estaria totalmente envolta na cultura do colonizador. A memória reúne
as experiências, os saberes, as sensações, as emoções, os sentimentos que,
por um motivo ou outro, foram escolhidos para guardar.
No sentido de escrever para refletir sobre a memória afrodiaspórica
brasileira, um resgatar do que ainda é preservado da cultura afro-brasileira,
destacando aqui a ancestralidade como o valor civilizatório que ajuda no
processo de afirmação da identidade negada ou distorcida e de conhecimentos
a respeito da cosmovisão africana no Brasil que, assim, venham a fortalecer o
reconhecimento das contribuições dos negros à sociedade brasileira. Além de
agentes de preservação, ialorixás baianas se tornaram célebres e ilustres
personalidades e representantes dos saberes encontrados no candomblé. De
acordo com Santos,
“a ancestralidade é o movimento transitório da sabedoria, no qual os
mais velhos passam aos mais novos todos os conhecimentos, o
pensamento filosófico, a ética, e todos os fundamentos essenciais para
a preservação da cultura e da tradição”. (SANTOS, 2008, p. 23)

A espiritualidade e as práticas religiosas – candomblé – consistiram em
uma das formas mais significativas de manutenção de uma identidade cultural,
assim como corroboravam como uma forma de resistência à escravidão e de
preservação da memória afro-brasileira.
A diáspora negra não será analisada, neste trabalho, como aquele
movimento que se findou com a chegada dos negros africanos em terras
brasileiras; muito menos como o trânsito final, pois é preciso estar atento à
afirmação de Paul Gilroy (2001) de que parece imperativo impedir que a diáspora
se torne apenas um sinônimo de movimento. Ressalta-se que reduzir a diáspora
negra a um movimento de deslocamento acaba por retirar desse processo os
aspectos conflituosos e violentos pelos quais os escravizados passaram.
Portanto, é preciso ir além e trazer a totalidade desse processo: a captura, o
processo de serem feitos de mercadorias, de se tornarem cativos, toda a
travessia insalubre, a chegada ao desconhecido, a ruptura com seus laços
familiares e étnicos e, por fim, a adaptação compulsória às manifestações
culturais dos povos da nova terra.
A bela metáfora criada por Paul Gilroy (2008), o Atlântico negro, aponta
para a incansável busca da liberdade, da afirmação através do resgate memorial
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e reatualiza o que Gilroy chama de memórias transatlânticas, ou seja, aquelas
que “fazem surgir culturas planetárias mais fluidas e menos fixas” (2008, p. 15).
Segundo o autor de “O Atlântico Negro”, a aventura extranacional dos negros,
que tem início com a diáspora africana, está caracteriza por “padrões de fluxo e
mobilidade e pela criatividade intercultural” (GILROY, 2008, p. 15). Nesse
sentido, memórias transatlânticas seriam aquelas que, ao cruzarem o mar, que
é um meio fluido, vão originar a “estrutura rizomórfica e fractal da formação
transcultural e internacional”, que o autor chama de Atlântico Negro (2008, p.
38).
Stuart Hall (2003), por sua vez, aponta para o fato de que o sistema
colonial marcaria para sempre as sociedades dominadas. Foram muitas as
experiências de dominação em cada território que o colonizador aportava. Para
Hall,
A colonização reconfigurou o terreno de tal maneira que, desde então,
a própria ideia de um mundo composto por identidades isoladas, por
outras culturas e economias separadas e autossuficientes tem tido que
ceder a uma variedade de paradigmas destinados a captar essas
formas distintas e afins de relacionamento, interconexão e
descontinuidade. Essa foi a forma evidente de disseminação-econdensação que a colonização colocou em jogo (HALL, 2003, p. 117).

Seguindo esse pensamento, Kabengele Munanga (2004), abordando o
eurocentrismo, aponta que este determinou a constituição da identidade nacional
e desconsiderou a importância civilizatória negra e indígena na formação do
Brasil. Os impactos dessa ocorrência reforçam a ideologia de que só havia
civilização do outro lado do Atlântico, cabendo a nós, os colonizados, apenas
copiá-la. Esse processo, que é mobilizado pelas diásporas e migrações, exige
análises que não comportam dualismos, oposições e reducionismos.
O negro escravizado, durante essa diáspora, também tentou uma
reconstrução do ambiente. Acompanhado do desejo de retorno ao que foi
perdido, esses povos expatriados, dispersos de um centro original, mas
mantendo uma memória sobre a pátria original, estabeleceram, com estratégia
e com resistência, uma matriz africana43, a qual é mencionada aqui como a

43

James Clifford. 1988
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significação

de

nossa

ancestralidade,

tradições,

sonhos,

costumes,

pensamentos, enfim, de nossa negritude44.
Nesse sentido, as mulheres autóctones45 africanas, que conviviam com
as percepções pejorativas que desconsideram tal matriz, foram tão violadas
como sua terra e, até nos dias atuais, sofrem as consequências dessa violência,
que tenta limitá-las, colocando-as entre muros sociais e estacionando-a em
estereótipos. Essas mulheres africanas escravizadas, que vieram de uma
realidade histórica diferente da ocidental, perdem sua condição de mulher, tanto
do que carregam de seu lugar de origem, quanto dentro da conjuntura da cultura
ocidental. As mulheres negras escravizadas perdem sua condição de ser no
mundo, tornam-se coisa, mercadoria, menos mulher.
No Candomblé, porém, essas mulheres ressignificam seu papel
estereotipado e se destacam como lideranças de seu Ilê, como Ialorixás, à frente
de movimentos contra intolerância religiosa, a favor da educação, lutando pelo
fim da violência contra a mulher, entre outros papéis, bem diferente do papel
reservado às mulheres em um sistema patriarcal. Para Sueli Carneiro (2015), os
processos de afirmação identitária, buscam, em instituições femininas da
tradição religiosa, nas suas figuras míticas e nas ancestrais coletivas, os valores
e modelos de insubordinação para confrontar a ordem patriarcal e racista.
O colonialismo46, como movimento de retirada de nosso ethos, nosso
sagrado, construiu uma ancestralidade – a “ancestralidade colonial”, uma linha
44

O termo “negritude” vem adquirindo diversos “usos e sentidos” nos últimos anos. Com a maior
visibilidade da “questão étnica” no plano internacional e do movimento de afirmação racial no
Brasil, “negritude” passou a ser um conceito dinâmico, de caráter político, ideológico e cultural.
No terreno político, “negritude” serve de subsídio para a ação do movimento negro organizado.
No campo ideológico, pode ser entendida como processo de aquisição de uma consciência
racial. Já na esfera cultural, é a tendência de valorização de toda manifestação cultural de matriz
africana. Portanto, “negritude” é um conceito multifacetado, que precisa ser compreendido a luz
dos diversos contextos históricos (SANTOS, 2021).
45
Que nasceu naquele lugar e guarda dentro de si costumes, cultura e jeitos dos costumes
daquele povo que ali nasceu.
46
O pensamento decolonial vem buscando romper com as colonialidades vividas pelos povos
não europeus. A abordagem epistêmica vem sendo desenvolvida principalmente por estudiosos
latino-americanos da decolonialidade, especialmente o Grupo Modernidade/Colonialidade,
dentre os quais destacamos Aníbal Quijano (2014), Catherine Walsh (2017), Edgard Lander
(2005), Enrique Dussel (2016), Maria Lugones (2014), Nelson Maldonado-Torres (2007), Ramon
Grosfoguel (2011), Santiago Castro Gomez (2005), Walter Mignolo (2010), bem como pelos
brasileiros Claudia Miranda (2017), Luis Fernandes Oliveira (2012), Maria Antonieta Martinez
Antonacci (2015), Nilma Lino Gomez (2018) e outros. No conjunto de autores da decolonialidade,
percebe-se uma abertura de possibilidades outras para a produção de conhecimentos,
especialmente os histórico-educacionais; para formas múltiplas de ser; para a valorização de
saberes e fazeres diversos e valorização das experiências vividas (PAIM, 2019) apud
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histórica que põe os negros como inferiorizados e incapazes. Utilizaram da
medicina47 para explicar que até o biótipo negro mostraria que o negro deveria
ser tratado como um ser “biologicamente inferior”, ou seja, como um ser de
pouca ou nenhuma inteligência. Tudo o que negro produzia, tudo que ele
resguardava e exercia como cultura foi estigmatizado, perseguido e posto à
margem. A “ancestralidade colonial” afirma que homens negros são violentos,
fortes, viris, perfeitos para trabalhos pesados, não precisam ir à escola, não têm
a capacidade de aprendizagem, além de serem exímios reprodutores, o que
reflete sua sexualização: um corpo objetificado. (MUNANGA, 1988)
No que tange às crianças negras, estas têm sido consideradas moleques,
nem são vistas como crianças, são “os de menor”48. A observação da História
da infância no Brasil mostra que havia duas infâncias, a negra e a branca. O país
seguia um modelo fundamentado no padrão europeu, até mesmo em relação ao
conceito de infância e de criança, nos discursos sobre esses indivíduos. Todos
os que não correspondiam ao modelo de normalidade seriam excluídos.
Esse modelo considerava como criança o indivíduo branco e elitizado.
Aquele que fugia desse padrão era considerado moleque, ingênuo ou menor
(LIMA; TEBET, 2019). Quando se tinha a utilização desses termos, além da
diferenciação, também havia a retirada da humanidade dos indivíduos,
colocando-o na condição do outro, do diferente, do não humano. Qualquer erro
praticado por essa criança logo a retira dessa condição e, num piscar de olhos,
tornam-se adultos culpados, sem direito à piedade.
A filosofa Lélia Gonzalez discute o feminismo negro e relata que os
estereótipos construídos em torno das mulheres negras atribuíram-lhes as
características da raiva, a sujeira, a não beleza. A mulher negra era aquela que
aguenta tudo, boa apenas para arrumar uma casa, portanto, era vista, assim

https://hhmagazine.com.br/epistemologia-decolonial-uma-ferramenta-politica-para-ensinarhistorias-outras/
47
Ainda em 1932, comunidades médicas e acadêmicas de diversos países acreditavam que a
elevada incidência e mortalidade de sífilis entre os negros e afro-descendentes eram a prova
empírica para o suposto fato científico de estes serem “biologicamente inferiores” em relação
aos brancos.
48
A infância brasileira foi idealizada de uma forma racial. Os filhos da elite, os brancos, foram
considerados crianças, já os filhos dos escravos, mesmo após a lei do ventre livre e a abolição,
sendo livres, eram considerados menores, não eram vistos como crianças. Essa diferenciação
continuou no século XX, com a política da menoridade, com o Código Mello Mattos, em 1927, e
com a política da situação irregular, com o Código de Menores de 1979 (LIMA; TEBET, 2019).
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como o homem negro, de forma sexualizada e objetificada. Era ainda vista como
a mulher que mexe com o sobrenatural, associado ao demônio.
O historiador Edmar Ferreira Santos (2009), numa pesquisa baseadas em
periódicos cachoeiranos, a exemplo do Jornal “A Ordem”, de 1922, relata que as
mulheres de santo negras eram retratadas em jornais como prostitutas.
Consideradas promíscuas por liderarem “orgias”, as ialorixás eram mulheres de
“baixa candura” e “degeneradas”. Segundo o historiador, “estas mulheres eram
representadas como o avesso do ideal patriarcal exaltado nos editoriais da folha”
(SANTOS, 2009, p. 145).
Além disso, os efeitos da escravidão foram diferentes entre homens e
mulheres negras, como demarcou a professora e pesquisadora Cecília Soares
(1996). Os homens negros, destinados ao trabalho braçal em meio rural, tiveram
a possibilidade de liberdade mais tardia, enquanto as mulheres negras, pela
condição de movimentação nos centros com vendas de produtos alimentícios,
além do trabalho doméstico, conseguiam sua liberdade antes dos homens.
Contudo, esse favorecimento era insuficiente, comparado aos infortúnios que
essa mulher passava, por ser negra e pobre numa sociedade patriarcal, classista
e cristã.
O autor Alexandre Bueno Salomé de Souza (2016) afirma que, no período
colonial, a mulher negra era frequentemente associada à feitiçaria. O Brasil,
recebeu algumas visitas do Santo Ofício, entre 1591 e 1595, houve processados
levados para Portugal como também houve castigos, torturas, sofrimentos e
interferências nas crenças religiosas. Um exemplo disso é o preconceito que a
mulher negra sofreu ao longo da história, em relação aos seus credos e crenças,
interpretados muitas vezes como feitiçarias e magias49. A instituição católica,
nesse período, deveria seguir o Concílio de Trento50 e a perseguição aos
hereges51 ficou ainda mais latente. Era uma igreja combatente das heresias.
49

Todos os locais possuem crenças voltadas para a magia, para o sobrenatural, a própria religião
católica leva isso consigo, porém é necessário perceber e entender que, para o colonizador, o
cristianismo deveria ser a única possibilidade de fé/magia legitimada.
50
No âmbito da Reforma Católica e uma reação à Reforma Protestante, o Papa Paulo III, em 13
de dezembro de 1545, convocou o Concílio para assegurar a unidade da fé e disciplina à Igreja.
51
No futuro, será herege não mais aquele que rejeita tal doutrina de tal concílio preciso, mas
aquele que não reconhece, ou dá a impressão de não reconhecer, uma doutrina fundada sobre
a tradição em sua totalidade. Às heresias da Antiguidade sucede, na Idade Média, a heresia, isto
é, a dissidência, real ou aparente, em referência a uma doutrina, que se tornou venerável pelas
raízes que lança num passado longínquo (ZERNER, 2009, p. 15).
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Desse modo, essas mulheres negras, muitas vezes, eram mortas em
nome da fé e de Deus. Em “Feitiçarias, encantos e magias: mulheres negras na
inquisição do Brasil Colonial (1749-1770)”, o autor Alexandre Bueno Salomé de
Souza (2016) relata que
Essas mulheres, quando condenadas, eram enforcadas, queimadas,
ou torturadas, essa última muitas vezes não só fisicamente, mas
também psicologicamente. Acredita - se que essas mulheres eram
mortas após o julgamento, ou retiradas da cidade. Sabe - se que as
punições iam de rezas repetidas ou práticas de tortura coletiva ou
individual. A inquisição não tinha piedade, era rígida, cruel e enfática,
tudo isso em nome da Santa Madre Igreja, no intuito de proteger e
salvar os dogmas (SOUZA, 2016, p. 2).

Cavalcanti (2016) relata o caso da escrava alforriada, natural de Angola,
Luzia Pinta, presa em Sabará por condenação de feiticeira calundeira52. O autor
explica o que seria o “calundu” e apresenta-o como uma reunião na qual, ao som
de atabaques, a mulher negra Luzia se apresentava com uma determinada
vestimenta esvoaçante e realizava uma dança em conjunto com outros negros.
De acordo com Cavalcanti, “o som dos atabaques servia para levá-la ao transe
e trazer as respostas para dúvidas e questionamentos” (SOUZA, 2016, p. 5).
A ativista feminista e filósofa Silvia Federici (2017)53 apresenta, a partir de
uma análise da obra “O Calibã e a Bruxa”, o sentido que o mundo moderno em
busca do capital teria das tradições voltadas para magia: este mundo não
poderia ter mais espaço para simpatias, oráculos, azar ou sorte. Era necessário
que as pessoas se voltassem para o tempo e o espaço que perdiam54, ao esperar
respostas da magia. Com as fogueiras e torturas, as superstições conseguiam
ser eliminadas e, assim, sumiriam os obstáculos de transformação do individual
e do social, em um conjunto de mecanismos previsíveis e controláveis
(FEDERICI, 2017). Como explica Bacon (1870 apud FEDERICI, 2017),

52

“Pela denunciação inclusa consta que Luzia Pinta era preta forra natural de Angola e moradora
junto a capella de N. Sra. Da Soledade na vizinhança da Villa de Sabará (He) (...) por feiticeira,
fazendo aparições diabólicas por meyo de humas danças, a que chama calundu (...), com grande
escândalo dos fieis catholicos, e por que hé conveniente a justiça se faça (...).” (Sic) (SIMÕES,
2015, p. 94).
53
Professora emérita na Universidade Hofstra, em Nova York, também acredita que a caça às
bruxas foi também instrumento da construção de uma nova ordem patriarcal, em que os corpos
das mulheres, seu trabalho e seus poderes sexuais e reprodutivos foram colocados sob o
controle do Estado e transformados em recursos econômicos.
54
Tempo é dinheiro.
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A erradicação destas práticas era uma condição necessária para
racionalização capitalista do trabalho, dado que a magia aparecia como
forma ilícita de poder e como instrumento para obter o desejado sem
trabalhar – quer dizer, aparecia como a pratica de uma forma de
rechaço ao trabalho. “A magia mata a indústria”, lamentava Francis
Bacon, admitindo que nada lhe parecia mais repulsivo do que a
suposição de que alguém poderia alcançar coisas com um punhado de
recursos inúteis e não com o suor de sua própria testa (BACON, 1870,
p. 381 apud FEDERICI, 2017, p. 258-259).

O grande objetivo das nações europeias era demarcar territórios e
enriquecer, para isso o modo de vida normativo foi o método. Ao colonizar,
invadir territórios e fazer com que todos povos fossem aprisionados e forçados
a seguir apenas uma cultura. Para isso, foi necessário colocar as outras culturas
no obscurantismo e demonizá-las, preconizando a inexistência do outro para a
sua existência.
A religiosidade africana, que, em terras brasileiras, foi liderada,
preservada e propagada pelas mulheres negras, sempre foi marcada por
preconceitos e ignorância por parte dos escravizadores, o que suscitou um
desconhecimento do verdadeiro propósito da religião, que é a formação integral
do sujeito, podendo contribuir para o resgate identitário necessário à população
brasileira.
Os conhecimentos reproduzidos pelos negros e pelas mulheres negras
ficavam classificados como não científicos. Sem fundamento eurocêntrico, não
deveriam ser levados em consideração o conhecimento da magia, do sagrado,
a energia ancestral, os quais, na convivência dos expatriados, tinham poder de
acolhimento, pois mesmo homens e mulheres negras, convivendo com
diferentes etnias, entenderam e reinventaram suas diferenças, tecendo outras
histórias, numa ação conjunta que levava à sobrevivência fora da África.
A ancestralidade foi e é um fator importante para preservação da cultura
e da memória afrobrasileira. Pode-se reconhecer elementos da tradição africana
na formação do Brasil e a mulher de santo negra tem um papel imprescindível
nessa jornada, quando empreende e legitima o terreiro de candomblé como lugar
de memórias ancestrais. Tanto a força biológica quanto a divina conseguem
reestabelecer, dentro da comunidade, o segredo e o sagrado, que garantirão,
com resistência, como ciência, a sobrevivência do povo preto na diáspora. O
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transe é magia, um sofisticado código ancestral que permite a transformação em
orixá:
Candomblé, como lugar radicado da memória ancestral africana, pode
oferecer fundamentos epistemológicos dialógicos a os pensamentos,
práticas e perspectivas da afrocentricidade como imperativo do povo
negro para o resgate de sua memória ancestral africana e superação
da colonialidade eurocêntrica. A partir das cosmologias e filosofias do
candomblé entende-se a dinamicidade da ancestralidade e do Axé
como princípios estruturantes do seu arcabouço cultural (FAISLON;
BENEDICTO, 2020, p. 4).

A ancestralidade pré-colonial, aquela que sempre existiu do outro lado do
Atlântico e não foi inventada, ao contrário da colonial, chega aqui através do
sequestro de negros escravizados e, num esforço para um reestabelecimento,
reproduz vários sentidos, como o de comunidade55, das aldeias africanas. Nesse
sentido, existe um provérbio africano que fala que “é necessário toda uma aldeia
para educar uma criança”, o que coloca todos os membros como partícipes e
contribuintes na vida dessas crianças. Tal característica da cultura africana
Dagara pode ser observada nos terreiros de candomblé, e corrobora a afirmação
de Sobonfu Somé56 (2009, p. 24) de que “a família na África é ampla”.
Contrapondo-se às forças externas, as mulheres negras, estimuladas pela
força de suas raízes ancestrais, constituíram com o povo negro a solidariedade
que existia entre os povos africanos, com a materialização das famílias extensas,
que são recriadas nas religiões tradicionais. Como diz a doutora em filosofia
Katiucia Ribeiro (2020, p. 10), trata-se de “uma reconstrução gestada por
mulheres a fim de gestar a potência e sobrevivência de um povo: O Negro”.
Quando Jurema Werneck (2007) escreveu a frase que se tornou lema e
que ganhou visibilidade – “Nossos passos vêm de longe”, incentivou a mulher
negra a sempre lembrar-se do seu ponto de partida, que é o da ancestralidade
de mulheres negras líderes e protagonistas das diversas lutas do povo negro. A
manutenção de seus rituais e cultos na nova terra era feito a partir da resistência

55

“Elementos que formam uma comunidade: espirito, crianças, anciãos, responsabilidades,
generosidade, confiança, ancestrais e rituais.” (SOMÉ, 2009, p. 46).
56
O Espírito da Intimidade (Vivre l´Intimité) nos coloca à escuta de uma mulher dagara do
Burquina Faso: Sobonfu Somé. Com simplicidade e generosidade, ela conta a sabedoria de seu
povo. Ela apresenta os vários momentos da vida de sua aldeia, pontuada por rituais dos quais
ela evoca os porquês e os como. Sobonfu Somé vive nos Estados Unidos há tempo suficiente
para conhecer a cultura ocidental e fazer uma análise entre esses dois mundos.
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dessas mulheres que, através de suas memórias e de sua tradição oral,
conseguiram estabelecer com dificuldades sua crença na magia. Essa mulher
que, em África, era reconhecida e valorizada por seus saberes sobrenaturais,
aqui foi perseguida e invisibilizada.
As mulheres de santo negras, através das cantigas e danças ancestrais,
trouxeram as memórias corporal e social como uma estrutura em que os ritmos,
o compasso, os gestos e as cantigas entoadas traziam novamente a história de
característica comunitária, política e social. Isso leva à compreensão de que as
mulheres negras tiveram e têm um papel fundamental na continuidade da vida e
conseguiram redesenhar variadas formas de conceber o sagrado, diante das
ferozes opressões e da violência e intolerância que essas comunidades sofrem
ainda hoje. A matrilinearidade assume a condição de respeito, exemplo de
matripotência (OYĚWÙMÍ, 2016) e herança de nossa ancestralidade africana.
A mulher negra sempre assumiu o papel de “aglutinadora” e “provedora”
da família. Foi ela quem assumiu a criação de seus filhos, na época em que a
sociedade escravocrata matava, mutilava e separava as famílias negras
(WERNECK, 2002). De acordo com Eduardo de Oliveira (2012),
A ancestralidade torna-se o signo da resistência afrodescendente.
Protagoniza a construção histórico-cultural do negro no Brasil e gesta,
ademais, um novo projeto sócio-político fundamentado nos princípios
da inclusão social, no respeito às diferenças, na convivência
sustentável do Homem com o Meio-Ambiente, no respeito à
experiência dos mais velhos, na complementação dos gêneros, na
diversidade, na resolução dos conflitos, na vida comunitária entre
outros (OLIVEIRA, 2012, p. 3).

Outro elemento de suma importância da ancestralidade é o da
ancianidade e senioridade57. Os anciãos58 ou anciãs, os mais velhos ou velhas,
são tão valorizados no candomblé quanto lá em África, pois são reconhecidos
pelo valor da sabedoria advinda da quantidade de tempo que viveram
acumulando experiências. O candomblé, religião afrobrasileira, é calcado nos

57

Condição ou estado de sênior, da pessoa mais velha, mais idosa, experiente. Conhecimento
ou experiência adquirido pelo exercício contínuo de uma função (Dicionário da língua
portuguesa)
58
Anciãos eram aqueles que tomavam a decisão do povoado. Para questões de justiça, conta
com os espíritos e os anciãos que se dividiam entre mulheres e homens. Eles trabalham para
toda comunidade e estão relacionados a elementos que formam o universo (SOMÉ, 2009, p. 22).
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princípios da senioridade e da ancestralidade, os quais valorizam o
conhecimento e a sabedoria dos mais velhos. É uma religião que remonta a um
passado longínquo e com rituais particulares. Em outras palavras, “se idade e
poder não caminharem juntos, não há poder que se estabeleça” (SOMÉ, 2009).
Sobonfu Somé (2009), em “O espirito da Intimidade”, a partir da sua
vivência em seu local de origem, a comunidade Dagara, mostra como a
ancestralidade e a magia estão interligadas e se fazem presente na cultura
afrobrasileira através do candomblé:
Os espíritos nos ajudam nos rituais e na conexão com nossos
ancestrais. Os ancestrais também são chamados de espíritos, serve
como nossos olhos dos dois lados (SOMÉ, 2009, p. 25).
Qualquer pessoa que perder o corpo físico é um potencial ancestral.
Você atrairá muitos espíritos se simplesmente expressar seu anseio
pelo apoio dos ancestrais (SOMÉ, 2009, p. 28).

Nesse mesmo pensamento, o filósofo Eduardo Oliveira (2007) enfatiza o
encantamento como uma das funções da ancestralidade, mostrando-o como
uma categoria de ligação, inclusão de unidade e diversidade: “o encantamento
é uma palavra “mágica e potente”. Encantar é a finalidade da ancestralidade”
(OLIVEIRA, 2007, p. 146). Oliveira explica que “no território do encantamento,
cabe tudo: o visível, o invisível” nesse caminho, entre transe e muitos trânsitos,
a ancestralidade negro-africana, manifesta-se através do espírito de intimidade
com a natureza (OLIVEIRA, 2007, p. 149).
A matripotência, que também marca a ancestralidade, tem sua estrutura
hierárquica e coletiva de referência, podendo ser vista ainda hoje nas dinâmicas
dos terreiros de candomblés, onde se encontram lideranças femininas e
senioridade, ou seja, mulheres negras com a idade mais avançada regendo uma
comunidade, uma coletividade. Nessas comunidades, essas mulheres são
entidades, são sagradas, pois além de serem da magia e da feitiçaria, elas
também carregam uma bagagem ancestral, num sistema descrito de quem a
trouxe anteriormente e, assim, foi passado sucessivamente. Isso fazia as
estruturas familiares, como as comunidades yorubás, serem desenhadas de
outra forma, sempre reverenciando a ancestralidade:

93
A Matripotência descreve os poderes, espiritual e material, derivados
do papel procriador de Ìyá59. A eficácia de Ìyá é mais pronunciada
quando considerada em relação a sua prole nascida. O ethos
matripotente expressa o sistema de senioridade em que Ìyá é a sênior
venerada em relação a suas crias. Como todos os humanos têm uma
Ìyá, todos nascemos de uma Ìyá, ninguém é maior, mais antigo ou mais
velho que Ìyá. Quem procria é a fundadora da sociedade humana,
como indicado em Oseetura, o mito fundador iorubá. A unidade social
mais fundamental no mundo iorubá é o par Ìyá e prole. Como apenas
as anafêmeas procriam a construção original de Ìyá não é generificada,
porque seu raciocínio e significado derivam do papel de Ìyá como
cocriadora, com Ẹlẹ́dàá (Quem Cria), dos seres humanos (OYĚWÙMÍ,
2016, p. 60).

Portanto, o terreiro, embora tenha sido construído nas fendas do poder
colonial e, com isso, acabou sendo tocado e influenciado por constituições
ideológicas do referido poder, conseguiu manter as noções de matripotência e
senioridade. A diáspora, originada no sequestro negreiro, trouxe consigo a
tentativa de desagregação, de deixar para trás partes da vida. Porém, o que foi
produzido a partir da diáspora são culturas de resistência, recriação e
reconstrução. Nos diferentes terreiros, reconta-se a história e as memórias
mantém-se vivas, de modo que as origens são resgatadas.
2.3 – MATRIPOTÊNCIA: MULHERES NEGRAS DE SANTO, A VOZ
ANCESTRAL QUE DESATA OS NÓS
“É tempo de escrevermos sobre nós mesmas”
Beatriz Nascimento

A memória afro-brasileira como meio de preservação da história e da
cultura social da população negra acaba por conduzir as mulheres negras de
santo como um dos esteios dessa memória. As ialorixás, as sacerdotisas de um
terreiro, também conhecidas como mãe de santo, revelaram grande valorização
da ancestralidade, afirmando suas identidades de gênero, raça e religião,
lutando por reconhecimento e formando uma grande família, o que constituem
marcas de sua identidade cultural.

59

Para Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí (2016), nigeriana, pesquisadora e professora da Universidade Stony
Brook, a Ìyá, numa tradução mais aproximada, remete ao conceito de mãe. Iyá é a entidade que
incuba e dá a luz a uma alma já existente. O processo é mais entendido como espiritual que
biológico.
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As lideranças femininas negras do Brasil sempre estiveram à frente de
grandes comunidades tradicionais (quilombos e terreiros), em entidades sociais
de mulheres negras, escolas de samba, empresas solidárias, associações,
coletivos e cooperativas (CARNEIRO, 2008). A matriz matrilinear e os vínculos
solidários são referenciais importantes de reorientação sagrada e constroem, no
meio social das lutas das mulheres negras, práticas continuadas de relações de
cumplicidade, respeito e acolhimento com as demais diferenças.
Originalmente, o candomblé, no Brasil, se constitui como uma
comunidade eminentemente feminina, como constatou a antropóloga Ruth
Landes em seu livro “Cidades das Mulheres”60 (1967). Segundo Carneiro e Cury,
“o passado de luta, a determinação e a resistência da mulher negra marcam
profundamente o povo de santo” (CARNEIRO; CURY, 2008, p. 123), sendo as
ialorixás “as grandes depositárias e transmissoras dos conhecimentos ancestrais
herdados: seus mistérios e segredos, de sua magia” (CARNEIRO; CURY, 2008,
p. 124).
A autora estadunindense Ruth Landes percebeu a potência dessas
mulheres e transformou seu interesse em livro que marca profundamente o
estudo bibliográfico sobre mulheres de santo negra, a mesma relatou (2002)
“Conversei também com o Dr. Nestor Duarte, professor da faculdade
de direito. Escrevia um livro sobre a história da mulher negra no Brasil
e seus estudos o haviam impressionado profundamente quanto a sua
independência e coragem. Conhecia as mães, e naturalmente também
a Menininha, cuja a casa na cidade não ficava muito longe da sua
escola. A mulher negra na sua opinião, era no Brasil uma influência
modernizadora e enobrecedora. Economicamente, tanto na África
como durante a escravidão no Brasil, contara consigo mesma e isso se
combinada com a eminencia no candomblé para dar um tom matriarcal
à vida familiar entre os pobres. Era um desejável equilíbrio, supunha,
para o rude domínio dos homens em toda vida latina. (LANDES, 2022.
P. 119)

Ialorixás, Mam’etus, Makotas, benzedeiras, lavadeiras, ganhadeiras,
vendedoras, comerciantes, pensadoras e educadoras zelaram e lideraram
movimentos de cuidar. Elas resistiram, subverteram a crueldade escravagista do
colonizador, cultivaram suas culturas ancestrais disfarçadas nos quintais ou no
fundo dos terrenos, reexistiram, reconfiguraram. Essas mulheres trabalharam

60

Somente em 1967, portanto, vinte anos após a edição em inglês e graças ao empenho de
Édson Carneiro, “A cidade das mulheres” foi traduzido e editado pela Editora Civilização
Brasileira
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nas frestas do poder e conseguiram delimitar seu espaço no seio de uma
sociedade machista através do candomblé. Nas palavras de Landes,
As mulheres negras encontraram mais reconhecimento, do seu próprio
povo. Uma distinta sacerdotisa chamou a sua cidade de Roma Negra,
dada a sua autoridade cultural; foi aqui que as mulheres negras
atingiram o auge de eminência e poder, tanto sob a escravidão como
após a emancipação. Controlando os mercados públicos, as
sociedades religiosas e também suas famílias (LANDES, 1961, p. 112).

O apagamento do cenário histórico e historiográfico brasileiro, em
conjunto com os olhares estereotipados, impossibilitou as mulheres negras de
mostrarem seus talentos, seus sonhos61, seus saberes, tendo como única
finalidade na sociedade trabalhos mal remunerados e pesados. Elas foram
invisibilizadas como aprendizes de conhecimento acadêmico e ainda mais como
produtoras de um conhecimento singular e peculiar. Porém, continuaram
sonhando, resistiram e, mesmo com toda invisibilização silenciamento e
epistemicídio, elas conseguiram e conseguem adentrar e enfrentar espaços
ainda excludentes, propagando e preservando um saber ancestral.
Apesar disso, assim como Suely Carneiro, é preciso defender que as
lideranças femininas negras de candomblé são mulheres intelectuais, pois
partindo de uma ideia/ótica que pode ser um adjetivo e substantivo, um
intelectual é a pessoa que produz pensamentos e também a pessoa que vive
exclusivamente de seu intelecto, ou seja, de sua inteligência. Pensadoras e
sábias, as ialorixás não estão presas apenas a uma fonte de conhecimento, pois
são cultas e sabem da necessidade de tanto o espiritual do encantamento,
quanto as atividades mentais/racionais estarem interligadas, para o exercício de
sua função. Essas mulheres auxiliam as pessoas em diversas situações, fazem
um esforço mental, físico e espiritual para que exista uma compreensão das mais
variadas situações. Trata-se de uma nova proposta de epistemologia e de
intelectualidade.
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Não apenas as ações de força e resistência fizeram essas mulheres negras prosperarem em
suas estratégias de sobrevivência. Pensar assim é ainda colocá-las num lugar onde os
colonizadores impuseram, num lugar bruto. O sonho nos humaniza. Sonhar, desejar, ter
esperança faz parte da subjetividade de todo ser humano, o que também deve estar para as
mulheres negras sempre estigmatizadas como fortes e guerreiras.
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Por possuírem a capacidade e a habilidade de entender vários
acontecimentos e por serem capazes de identificar e refletir sobre os vários
sentidos de um mesmo evento, já que se utilizam do sagrado, que é invisível, do
transe, da conexão com entidades espirituais e ancestrais, elas passam pelos
saberes ancestrais, pelos saberes provenientes de uma cultura e conhecimento
baseado na diáspora negra, no que foi preservado como tradição e cultura.
As mulheres de santo falam a partir de um ponto de vista específico e, ao
se mostrarem assim, estabelecem um cabedal de intelectuais de uma ciência
(de um conhecimento) existente há séculos; mas negado pela cultura
colonizadora

eurocentrada,

através

de

instituições

europeizadas

(as

universidades). É preciso entender que, ao compartilhar seus conhecimentos
com quem os desconhece, a partir de sua própria voz, sem intermediários, essas
mulheres estão proferindo uma ciência baseada em sua ancestralidade, dentro
de uma outra cosmovisão da nossa existência, uma outra construção de mundo.
Eugenia

Ana

dos Santos62,

Mãe

Aninha,

é

um

exemplo

de

representatividade de mulher negra e liderança religiosa que lutou contra
opressão do povo negro, após a escravidão. A Iya Oba Biyi 63, Mãe Aninha, que
era analfabeta na língua portuguesa, compartilhou todo seu saber sobre o
candomblé com a comunidade negra de terreiro do período. Pontuamos que
muito do que se executa em terreiros ainda hoje tem a influência dos
conhecimentos dessa ancestral. Ela foi até África para buscar mais fundamentos
para a construção de religião de matriz africana na Bahia.
Mãe Aninha teve a sua trajetória marcada pelo engajamento na luta pelo
fortalecimento e proteção ao culto do candomblé no Brasil, além de garantir
condições para o seu livre exercício. Através do ministro Osvaldo Aranha, que
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Filha de africanos, Eugênia Ana dos Santos, a ialorixá Obá Biyi, nasceu em Salvador em 1869.
Mais conhecida como Mãe Aninha, ela foi feita no candomblé do Engenho Velho – a casa de
Mãe Nassô – fundado por volta de 1830 e o primeiro a funcionar regularmente na Bahia. Saiu de
lá para formar uma nova casa, o Ilê Axé Opô Afonjá, hoje considerado Patrimônio Histórico
Nacional. Ela foi e continua sendo uma personalidade importante, muito respeitada e popular
nos candomblés da Bahia. Foi ela quem revelou ao pai Agenor sua vocação para candomblé
quando ela ainda era criança. Falecida em 1938, Mãe Aninha foi sucedida por Mãe Bada de
Oxalá e depois por Maria Bibiana do Espírito Santo, Oxum Muiuá, popularmente conhecida como
Mãe Senhora de Oxum (PIERSON, 1971).
63
Iya significa mãe, palavra yorubá. Obá Biyi é o uruko de Mãe Aninha, fundadora do terreiro de
candomblé Ilê Axé Opô Afonjá. O uruko é nome pelo qual se identifica a pessoa iniciada nos
candomblés da tradição nagô-ketu. Portanto, o uruko de Mãe Aninha é “o Rei nasceu aqui”
(Jornal A Tarde, 12 de setembro de 2013).
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era seu filho de santo, Mãe Aninha articulou a promulgação do Decreto
Presidencial nº 120264, no primeiro governo de Getúlio Vargas, pondo fim à
proibição aos cultos afro-brasileiros em 1934 (SANTOS, 1988).
Mae Aninha é uma das memórias mais incisivas para o processo
construtivo do que hoje se trata como sendo a reclamação de políticas públicas
para população negra, pois, por intermédio dela, conseguiu-se detectar a
presença feminina num contexto político nacional
A famosa frase de Mãe Aninha “Quero todos meus filhos de santo com
anel no dedo servindo a sangó” (SANTOS, 1988) demonstrava o desejo de
ocupação do negro em espaços educacionais formais, dos quais, insistiam em
dizer, os negros não poderiam fazer parte. Para ela, era preciso empretecer as
escolas, as universidades.
Mãe Aninha foi uma mulher negra de santo. Porta-voz dos seus, tornouse representatividade e entendia que era necessário que negros e
candomblecistas ocupassem os espaços de poder, renegados a eles por
séculos. Não foi à toa que o Ylê Axé Opô Afonjá foi precursor e conseguiu
implementar, em sua comunidade-terreiro, a experiência de educação
pluricultural, primeiro com Mãe Senhora, e, posteriormente, com Mãe Ondina e
Mestre Didi, os quais, em 1977, concretizou a minicomunidade Oba Biyi (nome
dado em homenagem a Mãe Aninha).
Em 1998, Mãe Stella estende o legado educacional de Mãe Aninha e, com
apoio político, municipaliza a Escola Eugênia Anna dos Santos, onde são
ensinados o idioma Iorubá e a História da África, antes mesmo da conformidade
com a Lei 10.639/2003.
Sobre as propostas educacionais no terreiro, os autores Deoscorodes M.
Santos 65 e Marco Aurélio Luz fazem a seguinte afirmação:
Para tanto, a comunidade guarda um acervo de sabedoria profundo,
acumulado através de um processo civilizatório muito antigo,
selecionado, renovado, e guarnecido pelos mais antigos. Essa
64

Decreto que extingue a proibição aos cultos afro-brasileiros, em 1934.
Mestre Didi, filho de Mãe Senhora e do Opô Afonjá, ao mesmo tempo que desenvolvia sua
formação religiosa, também desenvolvia formas de divulgação correta da tradição na sociedade
que o envolvia. Escritor e escultor, dirigente e fundador de entidades que promoviam a cultura
afro-brasileira, além de vários títulos sacerdotais, foi coordenador geral do Intecab, Instituto
Nacional de Tradição e Cultura Afro-brasileira, e diretor da SECNEB, Sociedade de Estudos da
Cultura Negra no Brasil.
65
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sabedoria é transferida ou transmitida gradativamente por toda vida e
no âmbito de dinâmica comunal de geração em geração e de acordo
as necessidades do fluxo do destino individual. Os conceitos básicos
que estruturam a visão de mundo da comunidade, sua cosmogonia e
seus desdobramentos de conhecimento se caracterizam por formas de
comunicação e ação totalmente diferentes, constituída por uma
estética de composição sinestésica, pela combinação dos sentidos,
pelo emocional lúdico na forma de elaboração do conhecimento
(SANTOS; LUZ, 2007, p. 48).

Dessa maneira, mulheres negras de santo assumem múltiplos papéis,
pois, além de líderes, mães, avós, oráculos e feiticeiras, se constituem como
mulheres de muitos conhecimentos e saberes, transpassando o terreiro e
conseguindo alcançar outros espaços. Isso ocorre através das palavras
proferidas, as quais são construídas e imbuídas de sagrados, fundamentadas na
filosofia africana, de um saber ancestral que foi construído tanto no meio social
(com outras pessoas e com seu grupo, com quem veio antes delas/seus
antepassados) quanto no meio religioso, o qual se confunde com o meio social,
já que o terreiro de candomblé é uma grande comunidade onde há parentes de
linha sanguínea e os não sanguíneos. A filosofia proferida nesse espaço forma
pessoas com outras vivências, com outros arcabouços; é uma cosmovisão
diferente.
O povo de santo utilizou a escrita colonizadora como estratégia para se
inserir nos espaços de poder. Transformando a oralidade em texto, soube utilizar
a ferramenta do colonizador, para, assim, apresentar uma ciência produzida pelo
povo preto. Aproximou-se e firmou, assim, a produção de um conhecimento que
não está centrado no eurocentrismo, mas é um conhecimento baseado na
diáspora negra, no que foi preservado como tradição e cultura, dos traços, dos
fragmentos deixados pela herança de suas antepassadas. De acordo com
Adilbênia Freire Machado (2020, p. 30), trata-se de saberes ancestrais que são
tecidos e incorporados por “mulheres negras que bordam experiências coletivas,
irmanadas, ancestrais e encantadas desde com-partilhas de seus dons, suas
vivências, experiências”. Portanto, são mulheres negras que, por meio da
palavra-ritual, assentam saberes ancestrais, saberes de terreiro e outros saberes
historicamente silenciados.
Um outro exemplo de liderança feminina negra é Maria Stella de Azevedo
Santos, ou simplesmente Mãe Stella. Nasceu em Salvador, no dia 2 de maio de
1925, e foi iniciada no candomblé, aos 14 anos de idade, por Mãe Senhora,
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quando foi levada por sua tia, recebendo o Orukó (nome) de Odé Kayodê.
Trabalhou como enfermeira e morreu aos 93 anos, em 2018. Autora de livros e
inúmeros artigos66, foi a primeira ialorixá a escrever sobre a religiosidade e os
saberes de matriz africana. Na maior parte de suas obras, buscou a
desmitificação dos orixás. Em suas palavras, “todo descendente de africano já
tem por osmose essa coisa de orixá. É uma herança que cultuamos, uma força
espiritual que cada um tem no sangue, na mente, no pensamento”. Assim,
adentrou os espaços tidos como de construção do conhecimento, através do que
aprendeu como candomblecista (CAMPOS, 2003).
Sua estreia na literatura, em 1988, aconteceu com a publicação do livro “E
daí aconteceu o encanto”, em parceria com Cléo Martins, no qual a autora
rememora as raízes do Opô Afonjá e de suas primeiras ialorixás. Mãe Stella
publicou ainda os volumes “Meu tempo é agora” (1993), uma espécie de livromanual para a formação de seus filhos-de-santo, que se tornou o mais famoso;
e “Òsósi – O caçador de alegrias” (2006), uma seleta dos ìtans (narrativas
míticas) de Oxóssi, orixá para o qual foi iniciada. Lançou também, em 2017,
“Òwe-Provérbios”,

uma

coletânea

de

ditos

iorubanos

e

brasileiros

acompanhados das interpretações da escritora. Passeou ainda pela literatura
infantil, com o livro “Epé laiyé – terra viva” (2009), onde narra a história de uma
árvore que ganha pernas e vai lutar pela construção de um mundo que respeita
o meio-ambiente e a natureza, como o candomblé faz (CAMPOS, 2003).
Recebeu diversos prêmios literários, sendo considerada “imortal” pela
Academia de Letras da Bahia (ALB), onde ocupa a cadeira 33, que tem como
patrono o poeta, escritor e abolicionista Castro Alves. Já como defensora da
cultura negra, recebeu diversas homenagens, como o título de Doutor Honoris
Causa, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pela Universidade do
Estado da Bahia (UNEB); o troféu Esso para escritores negros; a comenda Maria
Quitéria; o troféu Clementina de Jesus; a comenda da Ordem do Cavaleiro (pelo
Governo do Estado da Bahia); e a comenda do Mérito Cultural (pela Presidência
da República).
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Em 2012, publicou o volume Opinião – uma reunião de crônicas selecionadas entre as que a
iyalorixá publicou no jornal soteropolitano A Tarde, o qual, durante muito tempo, produziu
matérias de escárnio ao candomblé e apoiava a perseguição à religião. Portanto, o fato de Mãe
Stella estar nesse espaço é de uma importância tamanha para a comunidade negra e
candomblecista.
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A ialorixá está entre os grandes nomes do candomblé, como os de Mãe
Aninha de Afonjá, Mãe Menininha do Gantois e da própria Mãe Senhora de
Oxum Muiwà. Mãe Stella não chegou a ter filhos biológicos, mas, como líder
espiritual, é mãe de centenas de filhas de santo que repercutem seu legado de
luta pela igualdade (CAMPOS, 2003).
Participou de congressos acadêmicos voltados para a questão da
religiosidade, redigiu diversos artigos em jornais e revistas sobre as questões
atinentes às comunidades de terreiro e recebeu vários prêmios, como a Medalha
de Ordem ao Mérito da Cultura, do MinC, na classe Comendador, no ano de
1999. A mulher de santo negra Mãe Stella levou a milhares de pessoas a ciência
produzida e executada no candomblé.
Em algum momento do século XX, tornou-se comum estudiosos de mão
branca verem nessas mulheres muita informação de uma cultura ainda não
estudada. Foram muitos os que queriam ouvir o que elas tinham a dizer 67.
Tentaram decifrar significados do que elas contavam a partir do olhar
estrangeiro, e não da visão diaspórica. Porém, mesmo trazendo em suas
produções nomes importantes, o foco era mais a liturgia da religião, e elas, as
mulheres negras de santo, continuavam alocadas nesse perfil único
(sacerdotisas), sem a versatilidade que a mulher negra de santo possuía e
possui dentro da sociedade brasileira; pois a mulheridade negra desvalorizada é
marcada de estereótipos, que assim destinadas, o sistema limitou onde elas
poderiam estar (CAMPOS, 2003).
Ocorreu também uma limitação de suas palavras a uma folclorização, algo
que estaria apenas no imaginário, num outro plano, no outro lado do Atlântico68
que não seria uma teoria, um conhecimento de formação desse país, não teria
nada a acrescentar ao que foi imposto como saber nas escolas e universidades.
Por mais barreiras que essas mulheres enfrentassem e por mais que as pessoas
conhecessem sua existência, elas continuavam a serem representadas de forma
folclorizada, estigmatizada, ainda parada no período escravocrata. Enquanto
isso, as mulheres negras de santo, sonhando e resistindo, miravam o futuro sem
perder a conexão com o seu passado.

67
68

Pierre Verger, Donald Pierson, Ruth Landes.
Salienta-se que o candomblé é uma religião brasileira de matriz africana.
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Nesse sentido, vale ressaltar a afirmação de Makota Valdina69(nome pelo
qual Valdina Pinto era conhecida) de que “é preciso ser sujeito dessa história e
não objeto” (VALDINA, 2005, p. 14 ). Além de se colocar como sujeito histórico,
a professora argumenta sobre tomar as rédeas do que foi propagado sobre o
candomblé, sobre os negros e sua História. Ao realizar uma revisão crítica sobre
a história do candomblé, Makota Valdina coloca o que foi erguido pela população
negra, durante séculos, no seu lugar de valorização e respeito, sem
folclorizações, mostrando que essa empreitada pode e deve ser feita pelo povo
de santo. Em sua passagem pela Feira Literária de Cachoeira Feira Literária de
Cachoeira (Flica), em 2013, a intelectual e Makota explicou o seguinte:
“A nossa negritude sempre foi exportada como algo mágico, como algo
folclórico e não como a cultura de um povo. Mesmo porque nós ainda
lutamos contra racismo, preconceito e discriminação. Quando me
tornei uma ativista e que comecei a falar de uma outra maneira,
mostrando o candomblé, mostrando o sujeito de quem vive, eu me dei
conta que nós éramos objeto de pesquisa, alguém falava sobre nós.
Então foi intencional empunhar essa bandeira religiosa para
desconstruir uma série de estereótipos e teorias desenvolvidas sobre
nós e que eu considero ainda inverdades. É preciso que cada vez mais
sejamos sujeitos de nossa fala, nossa escrita, de nossa história. É
preciso parar de ser objeto. É preciso dar essa voz, dar esse espaço.
Nesse ponto eu acho importante o fato da Flica me convidar, porque
eu acho importante eles me darem um espaço para poder falar sobre
isso, além de estar em uma mesa junto com Pepetela70 e, por meio
dessa oportunidade, desconstruir essa imagem”, completou a
educadora (Entrevista cedida ao site G1, em 17/10/2013).

Nesse sentido, Makota Valdina é mais um exemplo de mulher negra que
se destacou. Professora, líder religiosa e comunitária, foi proclamada “Mestra
dos Saberes”71, em 2005, pela Prefeitura Municipal de Salvador. Lecionou

69

Makota Valdina costumava falar sobre a expressão “Makota”, que não era o nome dela. Ela
era Professora Valdina, e Makota Zimewanga era o cargo e o nome religioso recebido por ela
em 1975, no terreiro Tanuri Junsara. Professora Valdina era, antes de mais nada, a forma mais
orgulhosa e entusiasmada que ela gostava de referir sobre si. Professora primária aposentada,
ajudou inclusive no Engenho Velho da Federação, na alfabetização de adultos (Revista
Palmares, 2005)
70
Natural de Benguela, Angola, licenciou-se em Sociologia, em Argel, durante o exílio. Foi
guerrilheiro pelo MPLA, político e governante. Desde 1984, é professor na Universidade
Agostinho Neto, em Luanda. Ganhou o Prêmio Camões em 1997, considerado o prêmio mais
importante voltado a autores de língua portuguesa, pelo conjunto da sua obra. Pepetela é autor
de vários livros, com destaque para “Mayombe” (1980) e “A Geração da Utopia” (1992)
71
Lei 8899/03 | Lei nº 8.899 de 18 de dezembro de 2003 – do governo do estado da Bahia, Art.
2º - Será considerado, para os fins desta Lei, como Mestre dos Saberes e Fazeres da Cultura
Tradicional Popular do Estado da Bahia e, para tanto, Tesouro Vivo, apto, na forma prevista nesta
Lei, a ser inscrito junto ao Registro dos Mestres dos Saberes e Fazeres, a pessoa natural que
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Português nas Ilhas Virgens a um grupo de estrangeiros que viria ao Brasil pelo
Corpo da Paz. Recebeu diversas condecorações, como o Troféu Clementina de
Jesus (UNEGRO), Troféu Ujaama, Medalha Maria Quitéria e, em 2013, lançou o
livro “Meu Caminho, Meu Viver”. Ela esperava que o livro motivasse as pessoas
a registrar suas histórias, principalmente os negros, pois “a história de vida de
cada negro é parte de uma história coletiva que ainda está por ser
verdadeiramente conhecida por muitos” (entrevista cedida à Revista Palmares,
em 2005, por Ubiratan Castro). Desse modo, Makota Valdina relata o seguinte:
“A partir de minha entrada no Candomblé, empunhei uma bandeira.
Entendi que deveria começar a ser uma voz do Candomblé. Havia
muitos antropólogos, etnólogos e acadêmicos que nos estudavam.
Naquela época, começava a sentir que não queria ser objeto de
estudo. Nós tínhamos que ser objetos de nós mesmos. Saber se nós
queríamos divulgar as informações, as coisas para fora ou se
queríamos guardar tudo aquilo entre nós” (Entrevista cedida à Revista
Palmares, em 2005, por Ubiratan Castro).

Portanto, Mãe Aninha, Makota Valdina e Mãe Stella são alguns dos
exemplos de mulheres negras de santo que, de alguma forma, protagonizou e
teve visibilidade, causando mudanças e transformações. Elas não trabalharam
sozinhas e foram porta-vozes de pessoas que continuam a lutar e resistir em
meio a tantos enfrentamentos. A construção identitária baseada na procura das
origens é uma construção que não negligencia os rastros deixados pela palavra
materna e projeta-se no respeito à alteridade e no reconhecimento da
diversidade que existe na nação brasileira.
Com o intuito de resgatar uma memória transatlântica, essas mulheres se
tornaram multiplicadoras/disseminadoras de conhecimentos não sistematizados,
os quais concebem as mulheres de santo negras, as ialorixás, como intelectuais
de uma produção de conhecimento; intelectuais que reproduzem uma ciência
que não se encontra em ambientes formativos por excelência, como escolas e
universidades. Trata-se de um desenvolvimento intelectual que não as limitam a
serem mães, ialorixás e feiticeiras, mas são representatividades, demonstrando
que o povo de santo, o povo negro, possui uma ciência secular abafada, negada

tenha os conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e preservação da cultura
tradicional popular de determinada comunidade estabelecida no Estado da Bahia.

103

e inferiorizada pelo colonizador, que estabeleceu os espaços de saber
legitimados, porém elas, as mulheres negras de santo, estão como guardiãs e
propagadoras de uma epistemologia legitimada pela resistência e reexistência.
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CAPÍTULO 3 – E DA FALA NASCE UMA HISTÓRIA
O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir”
Djamila Ribeiro
O europeu colonizador, ao invadir continentes como o africano e
americano, fez dos povos originários imagem e semelhança do que impuseram
como uma cultura, uma língua, uma forma de conhecimento, etc. O ensino
escolar no Brasil ainda está pautado em uma história europeizada. Vivemos, há
séculos, o eurocentrismo nos conteúdos e nas práticas escolares. É este modelo
de saber universal, consagrado como superior, que suplantou outros tipos de
conhecimentos, considerados inferiores, como o conhecimento dos indígenas,
dos negros e das mulheres, por exemplo.
A instituição escola torna-se instrumento catalisador e divulgador das
ideologias do colonizador, serve como estratégia para uma única via de
produção de conhecimento e para a imposição de um saber branco, masculino,
heteronormativo e elitizado. Esse espaço, que deveria ser agregador, durante
muitos anos, segregou e discriminou pessoas negras no Brasil.
Se compreendermos a ciência como um discurso que deve ser debatido
e não cultuado, que sua posição superior deve ser questionada e não
naturalizada, poderemos avançar em direção a um “conhecimento prudente para
uma vida decente” como propõe Boaventura Santos (2004). Para Boaventura
Santos (2002), o que há de específico na dimensão conceitual da ciência
moderna é a ideia de inferioridade do outro. Não apenas a ideia, mas uma
legitimação,

acompanhada

da

justificativa

dada

pela

produção

de

superioridade/inferioridade.
A proposta é reorganizar o que se conhece por ciência. Ao desencadear
uma nova reflexão epistemológica e diversificada sobre o conhecimento
científico, Boaventura Souza Santos (2000) afirma que
Em vez da eternidade, temos a história; em vez do determinismo, a
imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetração, a
espontaneidade e a auto-organização; em vez da reversibilidade, a
irreversibilidade e a evolução; em vez da ordem, a desordem; em vez
da necessidade, a criatividade e o acidente (SANTOS, 2000, p. 70-71).
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Em contrapartida, os conhecimentos e saberes72 dos povos escravizados
reconstruídos em solo brasileiro a partir de suas tradições e ciências, suas
epistemologias, além de não serem aceitas, foram perseguidos, negados,
invisibilizados e sobreviveram através de processos de resistência. Elementos
como a oralidade, ancianidade e a matripotência foram fatores agregadores na
diáspora negra para um restabelecimento da cultura e da memória afrobrasileira.
Todo cidadão produz conhecimento, que é repassado através das
gerações pela oralidade, na escrita e em forma de publicações, através da
cultura. Este modo complexo inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis,
costumes ou qualquer outro hábito ou capacidade. Parte desse conhecimento
pode ser registrado pela ciência, para entendimento das variáveis sociais,
culturais, ambientais e outras. Todo saber tem por finalidade a formação dos
sujeitos que constituem os grupos sociais nas comunidades e na própria
sociedade humana.
Com o interesse em analisar como se deu o processo de desenvolvimento
intelectual nos ambientes educacionais – espaço escolar e no espaço terreiro –
pelos quais Mãe Balá, uma mulher negra, pobre, candomblecista, caminhou,
neste capítulo serão explanadas as análises, com reflexões a partir das
entrevistas concedidas pela interlocutora, além de uma apresentação
primeiramente sobre práticas educacionais e sobre qual pratica estamos
abordando neste trabalho.
Além de discutir a noção de educação tanto formativa quanto para além
da escolarização, tendo o terreiro de candomblé como ambiente de circulação
de saberes e de produção conhecimento epistemológico afrocentrado, iremos
refletir sobre a importância dos conhecimentos experenciados na vivência de
candomblé por Mãe Balá, considerando-a como uma intelectualidade a ser
valorizada e considerada nos meios científicos.
No primeiro momento, abordaremos a interação, sua experiência com a
educação escolar, nas escolas que frequentou durante a infância e a
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Aqui sigo a linha de pensamento do autor Boaventura de Santos Souza (2010), que traz “saber”
e “conhecimento” para a mesma significação, pois a tentativa de diferenciação já demarca uma
discriminação, uma não validação da ciência produzida pelos povos do sul (SANTOS;
MENESES, 2010).
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adolescência, indo para além do entrelaçamento dos problemas de ordem
pessoal, com o afastamento escolar, seguindo com as análises a partir de falas
sobre outras vivências em outros espaços educativos por excelência e de
epistemologia pulsante. Abordaremos o terreiro Ilê Omo Keta Posu Beta como
local de circulação de conhecimento, com uma reflexão sobre a importância do
conhecimento experienciado na vivência no candomblé por Mãe Balá, local de
produção de uma epistemologia diferente do padrão europeu.
A ação transformadora do tempo, como diz Halbwachs (1950), atua sobre
as pessoas e faz com que seja o presente o elemento formador da percepção
sobre o passado. Nesta medida, são fragmentos de memória que se retomam
do fundo do sujeito social para dizer das marcas que ficaram de um tempo
aparentemente esquecido, mas que pode ser visto pelos olhos de hoje. Portanto,
não se fala aqui de um tempo preciso, ontem, os anos 70, o início desse século,
ou mesmo a escravidão. Ainda assim, tudo isso se faz presente, para que
possamos costurar nossa colcha de retalhos, uma história de vida.

3.1 PARA ALÉM DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES: VALORIZAR PARA
EXISTIR
“A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento
posta em prática. ” Paulo Freire

As discussões trazidas no capítulo 2 sobre memória ancestral de
mulheres negras, vivências da negritude afro-brasileira espelhadas em
personificações como Mãe Aninha, Mãe Stela e Makota Valdina, e em boa parte
da população negra, torna relevante, pois deixa transparecer como as pessoas
são permeadas por saberes e formações de muitos campos e conjunturas
sociais e culturais. Trazer à tona a trajetória educacional de Mãe Balá, yalorixá,
mulher negra candomblecista, é questionar o seguinte: é possível a existência
de uma educação apenas? Por que, historicamente, só há valor na educação
que se dá no espaço escolar? E quanto à educação que está para além dos
muros escolares?
Apoiados em autores como Paulo Freire, Moacir Gadotti, Maria da Gloria
Gohn, Émile Durkheim, Eliana Perez Gonçalves de Moura e Dinora Tereza

107

Zucchetti entre outros, compreendemos que a educação não se restringe apenas
ao que se desenvolve no interior da sala de aula. A escolarização é uma parte
da educação. A educação, no sentido mais amplo, também é entendida no
sentido da própria formação humana. No decorrer do texto, iremos responder
essas questões de forma embasada no que a pesquisa de campo mostrou e em
autores sobre as teorias aqui trabalhadas.
A educação que se dá na vida para além dos muros da escola por meio
dos

conhecimentos

herdados

das

gerações

passadas,

aliados

aos

conhecimentos decorrentes das suas experiências cotidianas, também se
comunga como educação, como desenvolvimento de uma intelectualidade de
um grupo. Mesmo com a presença da instituição escola em grande parte das
comunidades, há o resistir aos processos padronizados e normatizados por esta
instituição. Coletivos organizam-se em movimentos, reuniões, didáticas e com
seus tempos, de modo a valorizar e transmitir a cultura de seu povo.
A educação existe onde não há a escola; e, por toda parte, podem haver
redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra,
onde ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino
padronizado e centralizado (BRANDÃO, 1981. p. 13).
Os saberes e experiências ancestrais negros, a epistemologia negra, por
exemplo, não fazem parte dos conhecimentos alocados nos espaços
sistematizados e são, comumente, desconsiderados no processo formativo
baseado na história única, construída ao longo dos séculos pelos povos
europeus, que apresentaram a Grécia como o berço da civilização e da filosofia.
Para que a História afrobrasileira estivesse como contribuinte da história
nacional, foi necessária a luta de movimentos sociais, como o Movimento Negro
Unifcado, que, desde a década de 70, debate a importância da inclusão desses
aportes nas escolas, no ensino formal. Foi através de passeatas, congressos e
discussões que nomes como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez e Petronilha
Gonçalves e Silva criaram fundamentos para inserção, apenas no século XXI,
de uma lei que obriga o ensino da História e cultura afro-brasileira nas escolas,
a lei 10.639/2003.
A história da pedagogia, na modernidade, evidenciava uma teoria e uma
prática educativa centrada em torno da escola. As preocupações acerca da
metodologia, do currículo e da relação ensino-aprendizagem, além de tomarem
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a escola como lócus privilegiado da educação, é marcada por um
escolacentrismo europeizado, que não permite compreender a formação integral
do ser humano. O modelo centralizado na escola enquanto matriz da formação
cultural da sociedade moderna reproduz uma ambiguidade. A escola ao mesmo
tempo que se constitui como um caminho da ascensão social e econômica da
população negra, e também uma das ausências mais sentidas no sentido das
políticas e equipamentos públicos. Colabora para a reprodução das
desigualdades sócio-econômica-culturais e constitui um discurso pedagógico
que toma a escola como instituição educativa por excelência.
Na escola, como diz Tunes (2008), em seu currículo, tão pensado e
elaborado, não há lugar para o outro se autoconhecer como “ser” cultural. E aqui,
há referência à escola, por ser um espaço político em que passamos fases
importantes das nossas vidas.
As constantes mudanças nas metodologias e estratégias pedagógicas
buscam aproximar a educação da vida. Muitas vezes, todas essas adaptações
não nos permitem olhar para quem está do lado, nosso próprio vizinho, as
comunidades quilombolas, indígenas, e suas experiências em educação. Quase
sempre se procura exportar, até nos dias atuais, ideias, recursos e projetos que
a globalização oportunizou e que são de grande valia; porém, muitas vezes,
dentro de um movimento de renegarmos nossas raízes, para a adoção de um
modelo externo.
Com base em autores já citados acima, como Moacir Gadotti, Paulo
Freire, Maria da Gloria Gohn, Émile Durkheim, Eliana Perez Gonçalves de Moura
e Dinora Tereza Zucchetti, e compreendendo de que a educação também está
para além dos muros da escola, ressalto, a partir dessa perspectiva, uma
convicção de que a educação escolar traz consigo uma complementaridade: a
educação não escolar. Para começar a reflexão, é preciso demonstrar que, no
campo educacional, existem três práticas diferentes, que acontecem separadas,
porém, complementares uma da outra; são elas: educação formal, educação
informal e educação não-formal.
A educação formal promove a aprendizagem e a titulação, na qual o
desenvolvimento das aulas acontece, na maioria das vezes, dentro de uma sala,
por meio de livros didáticos, lousa e caderno. Para Moacir Gadotti (2005, p. 2),
a educação formal possui objetivos e meios claramente definidos e tem como
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local de ocorrência principal o ambiente escolar. O estudioso diz ainda o
seguinte: “Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como o
currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível
nacional, com órgãos fiscalizadores dos ministérios da educação” (GADOTTI,
2005, p. 2).
Geralmente, a diferença entre formal, não formal e informal é estabelecida
tomando por base o espaço escolar: “Assim, ações educativas escolares seriam
formais e aquelas realizadas fora da escola não formais e informais”
(MARANDINO et al, 2009, p. 133).
Segundo Gohn (2006), a educação informal está diretamente voltada ao
comportamento, hábitos e valores não intencionados e não institucionalizados,
resultados da visão do senso comum, aquela na qual os indivíduos aprendem no
seu processo de socialização gerada nas relações intra e extrafamiliares
(GOHN, 2006). Os agentes educadores são os pais, vizinhos, colegas de escola,
igreja paroquial, meios de comunicação de massa, etc.
Já a expressão “educação não formal” surge relacionada ao campo
pedagógico, simultaneamente a uma série de críticas ao sistema formal de
ensino, em um momento em que diferentes setores da sociedade, como o
serviço social, a saúde, a cultura, o setor pedagógico e outros veem o universo
escolar e a família como únicos representantes para tomar conta de todas as
demandas sociais que lhes são cabíveis, impostas ou ainda desejadas. Como
diz Paulo Freire, “se estivesse claro para nós que foi aprendendo que
aprendemos ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a
importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas
salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de
alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de
significação” (FREIRE, 1997, p. 50).
Em um breve histórico discutido pela autora Maria da Glória Cohn, ela
afirma que o termo educação não formal aparece de forma mais latente no final
da década de 1960. Neste período, surgem discussões pedagógicas, estudos
sobre a crise na educação, críticas à instituição e a formulação de novos
conceitos e seus paradigmas.
Na década de 1980, a educação não formal tem seus lócus no interior dos
movimentos sociais e na educação popular relacionada a processos de
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alfabetização de adultos. Um exemplo clássico foi o projeto de “círculos de
cultura”, do professor Paulo Freire. As mudanças econômicas e sociais,
principalmente com relação ao mundo do trabalho, ocorrido nos anos 90,
impactaram a educação não formal. Os processos de aprendizagens em grupos
passaram a ser valorizados, dando-se importância aos valores culturais que
articulam as ações dos indivíduos. Nesse sentido, o artigo 1º da LDB 9.394/96
afirma que:
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais. (LDB 9.394/96)

Seguindo com GOHN (2006), a autora destaca a Conferência Mundial
sobre Educação para Todos, realizada em 09 de março de 1990, na Tailândia,
como um marco, pois foram produzidos dois documentos importantes: a
Declaração Mundial sobre Educação Para Todos e o Plano de Ação, para
atender as necessidades básicas de aprendizagem. As experiências das
Organizações não Governamentais (ONGs) em programas de educação foram
avaliadas como exitosas a partir deste evento.
No espaço de muitas organizações governamentais (OGs) e na maioria
das organizações não governamentais (ONGs), é que estão sendo oferecidas as
práticas da educação não escolar. Atualmente, percebe-se que essa modalidade
educativa tem tido duas orientações enquanto objetivos educacionais, sendo a
primeira de cunho mais político e a segunda com proposta mais socializadora. A
professora e pesquisadora Maria da Glória Gonh expõe muito bem o objetivo da
educação não-formal:
Esta forma educativa tem sempre um caráter coletivo, passa por um
processo de ação grupal, é vivida como práxis concreta de um grupo,
ainda que o resultado do que se aprende seja absorvido
individualmente [...] também a sua importância está na possibilidade
de criação de novos conhecimentos (GOHN, 1999, p. 104).

Segundo Paiva (2015, p. 61), “a Pedagogia Social discute esses novos
espaços educativos, como mídia, rádio, TV, vídeo, igrejas, sindicatos, empresas,
ONGs, espaço familiar, internet, espaços no campo que não podem mais ser
ignorados” – ou seja, um território, para além dos muros escolares – que produz
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educação, mas que, socialmente, se convencionou chamar de educação não
formal.
Ainda que pese a relevância das discussões desenvolvidas por Gohn,
recentemente, alguns autores começaram a questionar as nomenclaturas de
“educação formal” e “não formal”. Eliana Perez Gonçalves de Moura e Dinora
Tereza Zucchetti (2010), por exemplo, propõe a substituição do referido termo
para ‘’educação escolar” e “não escolar”, pelo entendimento de que as práticas
educacionais não devem ser hierarquizadas. E por que a rejeição ao termo “não
formal”?

Essa mudança se faz contundente, por se entender que há um

dissenso sobre suas formas de nomeação. A resposta também se encontra ao
se debruçar no significado existente no dicionário da palavra “formal”, em que
encontramos: 1. Relativo ou pertencente a forma, que não deixa dúvidas; claro,
explícito. Que respeita leis em vigor ou se adapta às normas; que não se pode
discordar; evidente, irrefutável: segue protocolos, as solenidades; que segue
regras. A adoção do termo “não formal” poderia justificar-se pela sua oposição à
formalização da escola e suas legislações (Moura; Zuchetti, 2010).
Moura e Zucchetti (2010) explicam que a adoção do termo “não formal”
poderia justificar-se pela sua oposição à formalização da escola e suas
legislações, pela oposição à formalização da escola e suas legislações, com sua
participação compulsória de segmentos da sociedade, de acordo com faixas
etárias pré-estabelecidas. Entretanto, essas práticas socioeducativas que,
geralmente, ocorrem fora dos muros escolares, também se configuram como
formais, na medida em que se tornaram convencionais, institucionais, por
considerar a emergência de legislações afirmativas que sugerem ações que
resgatam e reafirmam os direitos sociais da cidadania.
De acordo com José Carlos Libanêo (2010),
Formal refere-se a tudo que implica uma forma, isto é, algo inteligível,
estruturado, o modo como algo se configura. Educação formal seria,
pois, aquela estruturada, organizada, planejada intencionalmente,
sistemática. Neste sentido a educação escolar convenciona seria
tipicamente formal. Mas isso não significa dizer que não ocorra
educação formal em outros tipos de educação intencional (vamos
chamá-las de não convencionais). Entende-se, assim, que onde haja
ensino (escolar ou não) há educação formal (LIBÂNEO, 2010, p. 81).
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Continuando com discussão sobre as práticas educacionais, com relação
à educação não escolar, a classe social que mais a utiliza, no sentido marxista
da divisão econômica da sociedade, é a classe economicamente desfavorecida;
e ganha o nome também de saberes populares. A educação não escolar
capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua
finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os
indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles
se constroem no processo interativo, gerando um processo educativo. A
transmissão de informação e formação política e sociocultural são metas na
educação não escolar. Ela prepara os cidadãos, educa o ser humano para a
civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, ao individualismo, etc.
Independentemente dessa ação ser considerada pela epistemologia do
conhecimento como manifestações do que chamamos de “ciência” ou “filosofia”,
essa estruturação de conhecimento de mundo tem a sua raiz nas práxis, no
empírico produzido pelos indivíduos, em seus grupos de origem. Assim sendo,
a educação dada de forma autônoma e longe da fiscalização dos cânones das
instituições formais, embora subjugada às pretensões dos grupos particulares,
são conhecimentos válidos e fundantes da construção de um pensamento que
vai acompanhar o indivíduo, mesmo que ele participe de outros espaços
educacionais, constituídos como formais ou não.
Independentemente de a educação ocorrer no interior do espaço escolar
ou fora dele, a “intencionalidade” está presente em todas as práticas,
independendo do espaço no qual está ocorrendo a formação. O interessante
seria debater como distinguir as diferenças entre as intenções que estão
presentes nos diferentes espaços educativos (Moura; Zuchetti, 2010), pois a
educação desenvolvida nas escolas também é um processo de socialização
carregado de valores. A diferença (entre o que se ensina e aprende dentro da
escola daquilo que se ensina e aprende nos processos de socialização próprios
da comunidade, do terreiro, da família, ou bairro, do clube ou dos amigos) é que
os valores passados e legitimados pela escola são os valores de uma cultura
hegemônica, autoproclamada erudita, correta, padrão, em detrimento das
culturas populares, que são consideradas extravagantes, desviantes e, por este
motivo, inferiores.
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A educação é um processo complexo, plural e que se desenvolve em
múltiplos tempos e espaços, e por meio de diferentes sujeitos. Ao defendermos
os espaços não escolares, a começar por uma reflexão contra a nomenclatura
dada pelos livros sobre educação, suscitamos que outros educadores se
manifestem sobre e a partir de uma vivência educacional prática, buscando
meios de valorizar outros espaços educacionais que falam de uma realidade
mais objetiva. tratar, nessa pesquisa, o candomblé como espaço onde ocorre um
desenvolvimento intelectual não escolar é na perspectiva de trazer um olhar mais
cuidadoso sobre os outros campos de educação, a fim de que sejam percebidos
com a mesma dignidade das diversas formas de manifestação da educação,
para olharmos o ser humano como um ser inteiro e que integra suas diversas
formas de educação, oriundas das suas vivências de ensino-aprendizagem
social (MOURA; ZUCHETTI, 2010).
O candomblé contribuiu e contribui muito para a resistência de valores de
civilizatórios negros continuarem existindo no Brasil. Há uma cosmovisão
diferente pertencente também à história nacional, por mais que tentem refutar.
Suas lideranças e seus adeptos se movimentam como ressuscitadores de um
epistemicidio que renasce de uma conduta guardiã da memória ancestral afrobrasileira; e assim os saberes, os conhecimentos continuam sendo
compartilhados e propagados para uma valorização pertinente à resistência
secular da população negra, que se entende enquanto formadora e também
produtora do desenvolvimento intelectual da população brasileira através de
tecnologias e epistemologias.
Segundo Gohn (1999), se o objetivo da educação não escolar é o de
formar o cidadão para o mundo e construir a forma como este enxerga o espaço
em que vive e principalmente como este pode agir para transformar este espaço,
é necessário, portanto, apresentarmos esta educação como um processo de
empoderamento do ser humano. Tem, portanto, o papel de promover o
autorreconhecimento do ser humano em sua coletividade, e, enquanto parte do
mundo, precisa reconhecer as características culturais que lhe são próprias.
Ademais, empodera o educando em sua trajetória pela vida e não apenas
para o espaço escolar. Nessa linha de pensamento, Joice Berth, em “O que é
empoderamento”, apresenta uma síntese sobre o termo, calcada nas
contribuições de Paulo Freire e de Michel Foucault. A autora afirma que
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Quando assumimos que estamos dando poder, em verdade estamos
falando na condução articulada de indivíduos e grupos por diversos
estágios de autoafirmação, autovalorização, autorreconhecimento de
si mesmo e de suas mais variadas habilidades humanas, de sua
história, principalmente um entendimento sobre a sua condição social
e política e, por sua vez, um estado psicológico perceptivo do que se
passa ao seu redor. Seria estimular, em algum nível, a autoaceitação
de suas características culturais e estéticas herdadas pela
ancestralidade que lhe é inerente para que possa, devidamente munido
de informações e novas percepções críticas sobre si mesmo e sobre o
mundo que o cerca, e, ainda de suas habilidades e características
próprias, criar ou descobrir em si mesmo ferramentas ou poderes de
atuação no meio em que vive e em prol da coletividade (BERTH, 2018,
p. 14).

Seguindo essa perspectiva, evocamos aquilo que Thomaz Tadeu da Silva
apresenta sobre a necessidade de uma pedagogia que não apenas garanta o
respeito à diferença, mas que problematize, desconstrua, estabeleça incômodos
com o cenário vigente, algo que precisa transcender os bancos escolares e se
apresentar na vivência do cotidiano:
Finalmente, gostaria de argumentar em favor de uma estratégia
pedagógica e curricular de abordagem da identidade e da diferença
que levasse em conta precisamente as contribuições da teoria cultural
recente, sobretudo aquela de inspiração pós-estruturalista. Nessa
abordagem, a pedagogia e o currículo tratariam a identidade e a
diferença como questões de política. Em seu centro, estaria uma
discussão da identidade e da diferença como produção. A pergunta
crucial a guiar o planejamento de um currículo e de uma pedagogia da
diferença seria: como a identidade e a diferença são produzidas? Quais
são os mecanismos e as instituições que estão ativamente envolvidos
na criação da identidade e de sua fixação? (DA SILVA, 2012, p. 99).

Essas reflexões não apontam apenas formas alternativas de se elaborar
e valorizar as pesquisas, as variações educacionais, mas, a necessidade de se
construir práticas educativas inovadoras, democráticas, participativas, que
respeitem os saberes populares e que critique as epistemologias formativas
dadas como as únicas que existem; uma fratura na ciência.
Na perspectiva da pedagogia social, o cotidiano escolar e social, os
saberes da experiência e a cultura dos sujeitos sociais têm sido considerados
questões de suma importância. Então, a pedagogia social trabalha muito bem
esse processo, pois nela o homem é concebido como um ser capaz de assumirse como sujeito histórico de sua história e da história, como agente de
transformação de si, do outro e do mundo como fonte de criação, liberdade e
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construção dos projetos pessoais e sociais, numa dada sociedade; considerando
a educação não escolar como um de seus núcleos básicos.
Os processos de construções realizados nesses espaços possuem
caráter humanista e, por isso, passam, segundo Gohn (2009),
Pela construção da identidade e da diferença, pelo fortalecimento dos
laços de pertencimento e comunitarismo, engajamento político e
protagonismo social. E mais ainda, por uma educação que se declina
a cidadania, a igualdade, a liberdade, a democracia, aos direitos
sociais e a justiça social. Uma educação que empodera os indivíduos
enquanto cidadãos, para que possam participar ativamente das
decisões políticas (GOHN, 2009, p. 20).

Thomaz Tadeu da Silva (2012) defende que toda identidade é relacional,
ou seja, ela só existe em contraponto ao outro, e a negritude em si é também
constituída desses aspectos. O que se compreende como negritude no Brasil
tem muita relação com o olhar do outro, que homogeneíza as contribuições
culturais, mas esse olhar também é ressignificado na valoração positiva desses
aspectos e identidades culturais.
Nesse sentido, Petronilha Beatriz Gonçalves (1995) cunha o termo
“africanidades brasileiras”. Não se trata apenas de uma africanidade
homogênea, mas de uma identidade afro-brasileira, construída na diáspora e
transpassada por todo o contexto histórico, construída também pela alteridade
do estar em território brasileiro e não mais em território africano. Essa
africanidade é, portanto, centrada: a) na oralidade, b) no comunitarismo, c) no
Axé (enquanto força vital, que garante a vida e rememora os antepassados), d)
nos valores civilizatórios que ela define como “valores de refúgio”. Ou seja, são
os valores que resistiram ao processo escravista e colonizador, mas que
permanecem no seio da população brasileira, orientando as nossas vidas
(SILVA, 1995). Tais valores educam a população negra brasileira sobre suas
raízes,

sobre

suas

características

culturais,

em

um

processo

de

empoderamento, como pontuou Joice Berth (2018). Mais do que isso, educam o
país para as relações étnico-raciais.
Os saberes da experiência, como os produzidos nas relações cotidianas
dos terreiros de candomblé, é um conhecimento que possibilita a compreensão
de suas especificidades, bem como das relações que estabelecem com outros
saberes, principalmente aqueles situados dentro da escola. Neste caso,
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diferentes modalidades de saberes e práticas marcam a forma de aprender das
religiões de matriz africana.
Como um dos princípios da africanidade brasileira, as oralidades, assim
como a narrativa, se fazem vias cruciais para a transmissão dos saberes e
formação política e cultural dos indivíduos em espaços não escolares de
educação. Não se pode perder de vista a necessidade de romper as formas
coloniais do poder que, historicamente, determinou o que era importante,
referencial e apropriado para o saber científico; nesse caso, podemos citar a
escrita como suporte reconhecido pela “ciência”.
Na contramão da colonialidade do poder, temos dois conceitos de
Boaventura Sousa Santos: “ecologia dos saberes” e “intelectual orgânico”. O
primeiro reconhece as práticas e os saberes dos indivíduos, ao tempo em que
destitui a tal ciência do seu pedestal; o segundo propõe a interação entre os
saberes científicos e sociais/culturais. Essa interação proposta dialoga bem com
o interculturalismo, outro conceito apresentado pelo autor, e que vem contribuir
ainda com a crítica feita ao multiculturalismo por Thomaz Tadeu da Silva:
A ecologia dos saberes é uma minga, como dizem os indígenas latinoamericanos, é um mutirão, constrói-se coletivamente. Então, a primeira
coisa é que esses cientistas têm que saber escutar, e não apenas falar.
Saber escutar profundamente é um dos princípios básicos da ecologia
dos saberes (trecho retirado de entrevista concedida por Boaventura
Sousa Santos em 2014).

Santos (2009) formulou um pensamento denominado de “Epistemologias
do Sul”, a partir do qual se constata que os domínios desses modelos de
desenvolvimento passam também pela ciência, que vai servir para reforçar todo
o processo de opressão e de invisibilidade que essas populações vêm sofrendo.
Como uma das propostas para romper com essa monocultura de um só saber,
está a Ecologia de Saberes, que valoriza os outros saberes produzidos pela luta
dos oprimidos a esse modelo.
A análise do desenvolvimento intelectual de Mãe Balá está concentrada
nessas reflexões postas aqui. Mãe Balá foi uma mulher negra que nasceu em
meio a uma religião de matriz africana e que, quando criança, viu sua
comunidade religiosa crescer junto com o espaço da cidade e junto com os
debates envolvendo o candomblé. Foi uma mulher, um sujeito político e social
por natureza, que buscou os espaços formativos de educação em vários

117

momentos etários da sua vida, não só como uma exigência da cultura liberal
capitalista, mas também dentro de um processo de resistência e reexistência em
ocupar espaços ainda não democráticos para com a população negra – a escola,
universidade; e soube fazer uso dos saberes aprendidos nesses locais em
conjunto, interagindo com seus saberes culturais, com o conhecimento
ancestral, com os saberes de candomblé, ou seja, soube credibilizar os saberes
populares.
Os campos da educação e da cultura estão cada vez mais articulados,
compreendendo-se a educação como prática social de formação cultural, política
e identitária; e a cultura como complexo simbólico que nomeia, julga, orienta e
educa os sujeitos, face ao mundo em que vivem.
Em meados da década de 1970, o conhecimento sobre educação e
cultura veio ampliando seu espaço dentro da pedagogia, que antes consistia
numa epistemologia historicamente limitada a preocupações escolares, não
considerando uma vinculação com sistemas culturais, como a religião.
Durkheim (1978) afirma que a educação é como a transmissão da cultura
em cada geração e que cada geração conserva e renova essa mesma cultura,
reconhecendo que há duas formas básicas de educação: a sistematizada ou a
não sistematizada. A primeira, presente na escola, é significativa na aquisição
de informações e na entrada produtiva na sociedade, indo em busca de uma
formação profissional, a qual é colocada pelo liberalismo como única
intelectualidade a ser levada em consideração, pois a partir da mesma você terá
posses, terá um lugar na sociedade, onde fará parte do modo de produção, será
tratado como mais uma peça para essa engrenagem continuar acontecendo.
Paralelamente, a segunda forma de educação, a educação não escolar,
ou não sistematizada, é aquela em que não encontramos currículos, horários,
programas, etc.; porém, além de formar intelectualmente gente, pessoas – todo
saber há uma intelectualidade – tem a importância evidenciada na formação
moral do ser humano.
Em “Educação e sociologia” (1978, p. 32.), Durkheim recorre à
“observação histórica”, para afirmar que “cada sociedade, considerada num
momento determinado de seu desenvolvimento, tem um sistema de educação
que se impõe aos indivíduos”. Cada sociedade fixa um certo “ideal do homem”,
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do que ele deve ser, do ponto de vista intelectual, físico e moral; sendo esse
ideal o próprio polo que norteia a educação escolar.
Indagar esse “ideal de homem” e discutir a consensual concepção que
atribui os fins e os meios de toda educação articula-se à visão pragmática e
utilitária predominante na ordem política e social dada ao papel atribuído à
educação escolar de preparar os educandos para o exercício de uma cidadania.
No entanto, o que podemos enxergar é apenas o atributo de cidadão aos
indivíduos que se apossam dos conhecimentos e habilidades considerados
necessários para que se integrem como força de trabalho eficiente nos setores
produtivos da economia capitalista (MOURA; ZUCHETTI, 2010).
Trazemos a reflexão que segue este capítulo, para uma ampliação da
visão dos espaços onde se faz educação, na perspectiva de não concebermos
a educação reduzida apenas à aquisição de conhecimentos e habilidades
necessários para a formação da força de trabalho; e caminhando para além dos
espaços hegemônicos de disseminação dos conhecimentos instituídos pelo
cientificismo da branquitude como as instituições socialmente legitimadas
(escola, universidade), donas do direito (e dever da) à transmissão desses
conhecimentos,
À margem dos conhecimentos instituídos, existe um universo plural de
culturas, de linguagens, de expressões, de modos de existir e de ser que, ao
atribuírem outros significados à própria existência, produzem outros saberes e
se tornam complementares (MOURA; ZUCHETTI, 2010).
Dessa forma, é necessário superar a discussão sobre os tipos existentes
de educação e avançarmos para uma reflexão sobre as contribuições de cada
setor da sociedade para que se ensine e se aprenda por toda a vida, pensando
o território como uma grande e plural cidade educadora em que escolas,
universidades, aldeias, quilombos e outros contextos se articulam para
materializar o direito à educação.
Nesta pesquisa, os terreiros de candomblé exercem bem esse perfil da
educação não escolar, aquela que se aprende “no mundo da vida”, por via dos
processos de compartilhamento de experiências, e principalmente sendo
espaços de ações coletivas cotidianas (GOHN, 1999). Essa instituição religiosa
possui uma intencionalidade, na ação, no ato de participar, de aprender e de
transmitir ou trocar saberes. Isto se constitui um importante elemento de
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diferenciação dentro da educação não-formal no Candomblé, pois há um
ambiente construído coletivamente, ao qual é atribuído um papel de transmissão
de informação e formação política, social e cultural do grupo. Educa-se o ser
humano, uma educação em que são desenvolvidos laços de pertencimento e
ajuda na construção da identidade coletiva e que pode colaborar para o
desenvolvimento da autoestima.
Tal como a educação, o terreiro é um território de trocas de bens, de
serviços e de significados entre pessoas. Tal como as da educação, as agências
culturais de trabalho religioso envolvem hierarquias, distribuição desigual do
poder, inclusões e exclusões, rotinas, programas de formação seriada de
pessoal e diferentes estilos de trabalhos cotidianos (SANTOS, 2007, p. 40).
A educação é um processo dual, resultado de dois sistemas em constante
interação. A educação não pode ser apenas igualada à escola e nem tampouco
à cultura, mas resulta desta última e a realimenta. É uma simbiose. Ela
transcende o âmbito, constatando sua amplitude ou abrangência na sociedade.
A educação não formal, como afirma Gonh (2011, p. 14), “não visa
substituir ou competir com a educação formal”. Espaços importantes da
sociedade abarcam as atividades da educação não escolar e suas práticas
educativas e distribuem-se em inúmeras dimensões. Os processos educativos
no candomblé possibilitam a seus indivíduos serem sujeitos protagonistas da
sua história, sujeitos políticos, que pensam, que agem.
Os papéis que uma ialorixá contempla enquanto liderança, ativista, mãe,
feiticeira, oráculo, irmã, demarca a gama de possibilidades que a educação não
escolar fornece para o desenvolvimento intelectual desse ser humano. Mesmo
em idades avançadas essas mulheres continuam aprendendo, entendendo e
transformando seus conhecimentos/saberes sem perder de vista a originalidade
e o respeito às gerações anteriores e posteriores.
O candomblé está imiscuído de interpretações e representações; ele pode
ser visto, tanto pelos filhos da casa como pelos visitantes, como uma grande
família, uma escola, uma casa terapêutica, um espaço no qual são exercidas
várias funções na vida do sujeito. Configura-se como um centro formador de
conhecimentos/saberes no qual os sujeitos envolvidos nesse processo são
motivados a experimentar outras formas de aprendizado, sob um outro olhar, por
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meio de uma pedagogia que privilegia a fala e, sobretudo, as vivências dos
membros da comunidade.
As práticas educativas desenvolvidas em terreiros de Candomblé
apresentam potencial irradiador de uma pedagogia social, constituindo uma base
teórica para a prática de uma Educação Popular, cuja estratégia de educação
valoriza as realidades culturais e os saberes prévios. Conforme Paulo Freire
(1980), a Educação Popular estimula o diálogo e a participação comunitária, o
que possibilita uma melhor leitura da realidade social, política e econômica; tratase de uma educação que visa à formação do sujeito com conhecimento e
consciência cidadã.
Seguindo com o autor, a principal característica da Educação Popular é
usar o saber da comunidade como substancia básica para o ensino; o processoensino-aprendizagem é visto como ato de conhecimento e transformação social,
sob uma perspectiva política. Os saberes se ligam e acabam construindo uma
grande teia com o social, o político, o cultural, o afetivo e o histórico,
proporcionando uma identidade própria preservada pela resistência e
valorização de seus costumes e de suas tradições, com o passar dos tempos,
pelos mais velhos aos mais novos. Nessas relações, está demonstrado que a
educação não se faz apenas nos espaços escolares, mas também acontece nos
processos de trabalho, de organizações políticas e culturais.
Dessa forma, ao analisar o percurso educacional de Mãe Balá, tem-se a
percepção de práticas tanto curricularizadas quanto práticas empíricas. Nesse
sentido, comunga-se a ideia de não dividir os campos de saberes em escolar e
não escolar. Este tipo de classificação acaba, muitas vezes, desvalorizando e
menosprezando os processos de ensino-aprendizagem acontecidos fora do
ambiente escolar (e muito necessários para o desenvolvimento intelectual do ser
humano). Bem verdade que a legislação educacional valoriza esses espaços e
promove, na formação docente, reflexões pertinentes sobre esses outros
espaços não escolares, mas, é sabido, na prática, que ainda é muito latente que
a

nomeação de um espaço de saber educacional como prioritário (formal)

movimenta esforços muito maiores das políticas públicas na utopia de que o
conhecimento formatado pelos currículos escolares irão resgatar os grupos
sociais dos espaços de vulnerabilidade em que se encontram ou, mesmo, será
uma ferramenta que apaziguará as desigualdades sociais.
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Conforme diz Boaventura de Sousa Santos (2009), a dialética não é mais
entre saber e ignorância, mas antes entre saberes distintos, na qual todos
aprendem ensinando e, portanto, todos são educadores.
Toda a reflexão epistemológica e teórica feita aqui vai no sentido de
ultrapassar o preconceito dentro do cientificismo: uma proposta epistemológica
subalterna, resistente e insurgente contra um projeto de dominação capitalista,
colonialista, racista e patriarcal. É um atravessamento, uma expansão para além
da exaustão intelectual e política produzida dentro de padrões eurocêntricos e
do Norte global. Não é uma declaração de irrelevância da ciência, mas uma ideia
de explorar a pluralidade de práticas internas alternativas, como também a
interação e a complementaridade entre os saberes (científicos, leigos, populares,
camponeses, tradicionais, indígenas, entre tantos outros), sem a existência de
relações hierárquicas.

3.2 – MÂE BALÁ: NO MEU TEMPO DE ESCOLA
“Temos que falar sobre libertar mentes tanto quanto libertar a sociedade”
Angela Davis

A educação no Brasil colonial, em seu começo, se caracterizou pela
exclusão e inclusão progressiva. Havia segregação por sexo e áreas de ensino,
restrição de matérias. Para as mulheres parecia mais como uma extensão do
trabalho reprodutivo, doméstico.
Mesmo de maneira discriminatória, a maioria das possibilidades de
inserção na sociedade estava ligada à mulher branca. A mulher negra vivia sob
o sistema escravocrata, com trabalhos forçados e a inferiorização social. Não
possuía quaisquer direitos, o que perdurou com poucos ganhos até a República.
A educação no Brasil possuía raça, gênero e classe (STAMATTO, 2014).
No início do século XX, a proposta de aumentar o número de escolas para
as mulheres ainda era delimitada e limitada, manteve-se a concepção de que
não precisava de tanta informação e conhecimento, e, sim, uma base moral
sólida, assim restringindo os papéis sociais dessa mulher a uma boa mãe e
esposa (STAMATTO, 2014).
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A educação no Brasil, desde o seu princípio, preocupou-se em atender às
necessidades dos homens da classe dominante branca, segregando a
população negra do acesso e da produção intelectual. Após a abolição, no
período republicano, os ex-escravizados continuaram sendo a população
marginalizada da sociedade brasileira, sem moradia, sem trabalho, sem estudos,
precisando vender a baixo custo sua força de trabalho para sua sobrevivência,
o que evidencia a desigualdade social do momento (KRAUSE, 2016).
A escola permaneceu elitista durante décadas e não possibilitou aos
negros e negras o acesso a uma educação de qualidade, a uma formação
acadêmica, forjando assim, um novo modelo de exclusão: a intelectual.
Estudo realizado por Gonçalves e Silva (2000) revelou que
A escolarização, entre os homens negros nascidos no início do século
XX, quando ocorreu, foi, em sua maioria, na idade adulta. Já as
mulheres eram encaminhadas a orfanatos, onde recebiam preparo
para trabalhar como empregada doméstica ou como costureira.
Famílias abastadas as adotavam, quando adolescentes, como filhas
de criação, o que de fato significava empregadas domésticas não
remuneradas. Este fato acabou, de certa forma, estigmatizando o lugar
da mulher negra no mercado de trabalho (GONÇALVES; SILVA, 2000,
p. 140).

A realização educacional ocorreu de maneira diferenciada para os
diferentes grupos sociais. Segundo Carneiro e Portella (2005), em 1948, haviam
registros de denúncias do movimento negro sobre resistências à presença dos
negros nas escolas.
Como a maioria da população pobre e negra de Salvador, Mãe Balá
relatou, durante as entrevistas,73 que sempre estudou em escolas públicas; falou
de três escolas74 por quais passou, durante sua infância e adolescência. Em
meio às conversas, ao ser questionada em quais escolas estudou, a interlocutora
trazia de sua memória mais fixa a experiência em um desses espaços, a Escola
Classe III, atualmente o Centro Educacional Carneiro Ribeiro:
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As entrevistas ocorreram entre fevereiro de 2020 até fevereiro 2021, em Salvador. Durante
esse período, ocorreram 5 encontros. A interlocutora foi Mãe Balá. O roteiro contém perguntas
relacionadas aos locais onde estudou, à vivência nas escolas, e também questões relacionadas
ao período em que saiu da escola, sem completar o ensino básico, à vivência no candomblé e
ao projeto “Tia Balá”.
74
Uma dessas escolas foi o Educandário Professor Donato, que ficava localizado na Avenida
Barros Reis, em Salvador. A escola não existe mais.
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A gente estudava de manhã lá...na Escola III, de manhã,e de tarde a
gente ia pra parte profissional. Era na Escola Parque.
...Lá eu aprendi bordar e costurar...Na Escola Classe, eu aprendi a
bordar e outra: que minha mãe costurava, minha cunhada costurava e
minha mãe bordava muito, minha mãe trabalhava muito com bordado
asa de mosca... (Mãe Balá, 10/02/2020).

Diante de um contexto social e econômico que assolava salvador, em
1950, o então secretário Anísio Teixeira75 idealizou e pôs em funcionamento o
Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecida como Escola Parque, no bairro
da Liberdade, em Salvador (BA), em três amplas áreas: Caixa d’Água, Pero Vaz
e Pau Miúdo, bairros marcados pela pobreza de seus moradores. Inicialmente,
funcionaram as Escolas Classe I, II, III; e, em 1955, um galpão foi construído
para a oferta de atividades manuais e artes industriais. Funcionava o “setor de
trabalho”.
A escola em questão foi a primeira no Brasil implantada com a ideia de
funcionamento em tempo integral, de modo que as crianças chegavam pela
manhã e permaneciam até o final da tarde. De acordo com a organização
escolar, para cada turno havia especificidades educacionais. Em um dos turnos,
as crianças permaneciam em uma das Escolas Classe, participando de
atividades de leitura, escrita, aritmética, ciências físicas e sociais; e, no outro
turno, na Escola Parque, experimentavam práticas recreativas, de educação
física, artística e de trabalho. Como método, caberia aos professores
desempenhar atividades baseadas na experiência (VERA E SILVA, 1998).
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Anísio Spínola Teixeira nasceu em Caetité, na Bahia, em 12 de julho de 1900. Recebeu o
convite do Governador Góes Calmon para assumir, em 1924, a Direção da Instrução Pública.
Anísio assumiu a educação num período em que o sistema educacional estava em tempos de
constituição, era o final da década de 20. A educação gozava de muito pouco reconhecimento
social (SAVIANI, 2007, p. 218 apud MARINHO, s/d) nesse período. Viajou para o exterior a fim
de saber mais sobre educação, estudou, fez pós-graduação nos EUA, onde observou a
educação integral. Considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a
educação brasileira no século 20, Anísio Teixeira (1900-1971) foi pioneiro na implantação de
escolas públicas de todos os níveis, que refletiam seu objetivo de oferecer educação gratuita
para todos. Como teórico da educação, Anísio não se preocupava em defender apenas suas
ideias. Em 1952, assumiu o cargo de diretor do INEP – Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, permanecendo nos dois cargos até o ano de 1964. Com a Ditadura Militar (19641985), Anísio foi afastado do cargo e teve seus direitos políticos cassados, permanecendo
apenas na condição de membro do Conselho Federal de Educação, até o ano de 1968, atribuição
que assumiu de forma ativa. Em 1971, calava-se a voz de Anísio Teixeira, desaparecido em 11
de março do mesmo ano e encontrado morto num fosso de elevador no dia 14. A perícia afirmou
que a morte foi acidental, porém, a família acredita que Anísio foi vítima da repressão. Para mais
informações sobre Anísio Teixeira, ver: MARINHO, Iasmin. Anísio Teixeira. Disponível em
<<https://www.infoescola.com/biografias/anisio-teixeira/>>. Acesso em: 20 fev 2022.
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O projeto de Anísio Teixeira era superar a condição simplista das escolas
tradicionalistas da época por uma “escola ativa”, que permitisse aos estudantes
vivenciar nela dimensões da comunidade social na qual estavam imersos.
A escola ajudou Mãe Balá a aperfeiçoar aquilo que ela já aprendia em
casa, com sua mãe e tias, entre pontos de bordados e costuras; um saber que
já a acompanhava, por fazer parte do seu cotidiano, da sua vivência. Ela
demonstrava muito entusiasmo com a proposta de a escola ter, no contraturno,
uma atividade que, além de aperfeiçoar um saber que permeava sua vida,
possibilitava apontar que um espaço formal de educação poderia ser um espaço
para além do bancário, como diz Paulo Freire (1987). Era um espaço de troca
de aprendizagens entre professores e alunos, no qual se ampliava
conhecimentos, além de proporcionar uma maior conexão/elo com as mulheres
da sua família no momento, pois trazia sua realidade cotidiana.
Mãe Balá gostava tanto da Escola Carneiro Ribeiro e de sua proposta que
se sentia entristecida quando precisava se afastar da escola, por conta de um
problema de saúde durante a infância. Como já foi dito nessa pesquisa, a mesma
passou boa parte do seu tempo de escola convivendo com um problema
dermatológico que não conseguia um diagnóstico preciso e só foi curado ao fazer
o Borí, aos 14 anos. Esse problema na pele fez com que Mãe Balá nos relatasse
sobre sua dificuldade de permanência na escola, o que a fez atrasar nos
seriados:
Entrava e saía. Por exemplo, melhorava um mês, dois meses, aí eu ia
pra escola. Quando voltava tudo de novo, eu já não ia pra escola. A
minha mãe tinha uma moça que ensinava a gente. No caderno, ela
passava o dever e a gente fazia esse dever em casa. Quando aliviava,
eu voltava pra o colégio... Ah, isso eu já tinha uns 10 (dez), 11 (onze)
anos mais ou menos assim. Quando melhorava, eu ia. Quando eu
piorava, minha mãe ia na escola e avisava. Às vezes, levava atestado
médico. Quer dizer, atrasar eu atrasei tudo. Lá em casa todo mundo
sempre adiantado, e eu me atrasei de tudo (Mãe Balá, 14/08/2020).

Além de manifestar uma certa relação com o sagrado, ao ser constatada
na reverberação do seu corpo uma expressão do seu orixá de cabeça –
Azanssu76 - esse relato também perpetra em alguns campos variados da
problemática sobre educação da população negra: a distorção idade-série, que
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Azanssu – seria o Omulu yorubano
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nos leva à evasão escolar, com a volta destes alunos já adultos à escola, na
modalidade EJA77.
Durante sua fase no Ensino Médio, foi necessário, para Mãe Balá, deixar
a escola. Ela precisou interromper sua formação escolar por questões pessoais
e sociais. Ela diz:
...aí eu fui pro Colégio Estadual da Bahia, que é o Central.
Eu larguei o científico78, eu tinha uns 18 anos, parei, aí parei. Não fiz
mais. Quando fiz 40 anos, eu voltei a estudar de novo. Minha filha tinha
formado em pedagogia, aí ela disse “a senhora vai voltar a estudar”. E
voltar foi ótimo. E hoje eu me arrependo quando penso em faculdade,
porque eu tinha um sonho de fazer pedagogia! (Mãe Balá, depoimento
dia 14/08/2020).

No Brasil, a evasão escolar é maior entre pretos e pardos. Em 2019, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ao analisar o indicador por
sexo, percebeu que, entre as mulheres de 15 a 17 anos, 76,4% estavam
frequentando o Ensino Médio. Porém, entre os homens desta idade, a taxa foi
de 66,7%, uma diferença de 9,7%. No tocante à cor ou raça, a taxa ajustada de
frequência escolar líquida ao ensino médio foi 79,6% para as pessoas brancas,
enquanto para as pessoas pretas ou pardas, 66,7%.
Após abandonar a escola, uma parcela desses estudantes, jovem ou
adulto, podem voltar a estudar através da Educação de Jovens e Adultos (EJA),
pelos motivos mais variados. Os dados do IBGE (2019) também mostram que,
de cada 10 alunos que ingressam nessa modalidade, ao menos seis são
negros. No estado da Bahia, as mulheres negras compõem seu maior
contingente dessa modalidade de educação.
O Colégio Estadual da Bahia, com mais de 180 anos, o conhecido
“Central”, uma instituição que participou, muitas vezes, de momentos históricos
de significativa relevância e que sobrevive às inúmeras crises que sobre ela se
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Educação de Jovens e Adultos
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Até 1967, o Ensino Médio esteve dividido em três cursos que compreendia o curso científico,
o curso normal e o curso clássico. Na sequência, resolveu-se mudá-lo e passar a chamá-lo de
curso “colegial”, também dividido, sendo que os três primeiros anos eram iguais para todos e,
posteriormente, quem quisesse fazer o antigo Normal e o Clássico teria que fazer mais um ano.
Desde 1996, no Brasil, corresponde, ao ensino médio (antigamente chamado de segundo grau),
a etapa do sistema de ensino equivalente à última fase da educação básica, cuja finalidade é o
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, bem como a formação
do cidadão para etapas posteriores da vida.
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abateram, ao longo de quase dois séculos. Durante algum período, levou o nome
de “Ginásio da Bahia”, e em 1949, foi designado oficialmente “Colégio Estadual
da Bahia – CENTRAL”. O Central foi um ambiente de personalidades expoentes
em diversos campos da política, cultura, política e ciência (Cid Teixeira, Ubiratan
Castro, Glauber Rocha, Carlos Mariguela, Waldir Pires, Lídice da Mata, entre
outros); teve destaque pela significativa contribuição em avanços culturais; e foi
pioneiro por ter constituído turmas mistas. Além disso, suas alunas optaram por
ampliar seus horizontes profissionais, configurando, posteriormente, uma
vanguarda, no que se refere às relações sociais de gênero.
Mãe Balá falava com orgulho sobre a experiência de estudar, mesmo por
pouco tempo, no “Ginásio da Bahia”, como ela falava. Era possível ter a
percepção de que sua entrada num Ensino Médio e a ida a um bairro central da
cidade e distante dos olhos da família na adolescência demonstrava mudança
de fase, uma certa “evolução” na sua caminhada, enquanto estudante
secundarista e como pessoa.
Ainda na interação com o momento escolar, foi perguntado a Mãe Balá
se, no período em que ia à escola, ela sofreu algum tipo de discriminação, por
ser do candomblé, já que precisava usar algumas vestimentas particulares da
religião de Matriz africana e participar de rituais ainda adolescente. A resposta
dada foi a seguinte:
A escola sabia, mas ninguém vinha me perguntar nada não.
Se alguém comentava, ficava pra si, não chegava a cair nos meus
ouvidos.
As pessoas perguntavam muito assim pelo meu corpo. O problema de
pele que eu tinha, e isso eu via nos olhos de cada um.
No jeito que cada um sabe, como se tivesse se esquivando de mim,
até as próprias professoras. E aí quando eu piorava, eu não ia. Aí
quando eu ia melhorando, sarando devagarzinho... às vezes, eu tinha
uma mania de vestir uma blusa comprida por debaixo da farda, pra não
chamar muito atenção, mas apresentava muito na orelha, que também
dava na cabeça (Mãe Balá, 24/08/2020).

Ao ser questionada sobre o que a fez sair da escola aos 18 anos de idade,
Mãe Balá nos dá um depoimento que transborda e traz a narrativa da sua vida
para além dos muros escolares. Em um dos encontros, Mãe Balá apresentou a
informação mais contida e disse:
A vida. Ai, eu queria viver. Arranjei namorado que tinha ciúmes,
engravidei. Aí vem essa história: toda da moça que não aproveitou
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nada e queria aproveitar tudo naquele tempo só. Depois, eu fiz meu
santo, eu tava com uns 22 anos. Aí eu fiz meu santo, me dediquei.
Minha mãe ficou doente, e, quando minha mãe ficou doente, eu voltei
a estudar. Eu trabalhava de manhã numa clínica, porque eu fiz curso
de auxiliar de enfermagem, de tarde eu cuidava de minha mãe e de
noite escola (Mãe Balá, em 14/08/2020).

Após alguns encontros e com uma relação de mais confiança entre nós
duas, trazendo um relato mais profundo e íntimo, Mãe Balá destrincha os
acontecimentos que causaram a sua saída da escola. Ela revela, com algumas
minúcias, a busca por emprego como forma de ajudar a sua mãe, a quem ela
tinha muito carinho e consideração. Com o passar dos anos, namorou, fez santo,
casou, teve filhos e seguiu um caminho que muitas mulheres negras desse
período seguia79. Porém, é importante frisar os marcadores de raça e gênero
dentro desse panorama, visto que o diálogo abaixo apresenta:
Eu precisei trabalhar. Aí eu trabalhava na casa de alfaiataria, ali na
Praça da Sé. Eu fiquei lá 1 ano por aí... aí depois eu fui trabalhar num
lugar que fazia jornal, trabalhava de noite, trabalhava quarta de noite
que eu trabalhava, sexta, sábado e domingo, mas era de noite, pegava
5 horas da tarde e largava 5 horas da manhã (Mãe Balá, em
14/08/2020).

Os depoimentos dão conta de como raça e classe interagem na vida
dessa mulher. As atribuições de raça e classe são tão entremeadas uma pela
outra que fica difícil delimitar qual delas se alinha primeiro à impossibilidade de
estudar. A necessidade de sobrevivência era, sem dúvida, urgente e não poderia
ser sobreposta, como no caso de Mãe Balá, que não pôde prosseguir os estudos
por ter que trabalhar:
As discriminações de raça e gênero produzem efeitos imbricados,
ainda que diversos, promovendo experiências distintas na condição de
classe e, no caso, na vivência da pobreza, a influenciar seus preditores
e, consequentemente, suas estratégias de superação. Neste sentido,
são as mulheres negras que vivenciam estas duas experiências,
aquelas sempre identificadas como ocupantes permanentes da base
da hierarquia social (SILVA, 2013, p.109).

Ao mesmo tempo que a mulher negra Edvaldina Souza, Mãe Balá,
buscava a garantia de uma renda a mais para ajudar em casa, ela ia vivendo as
79

Mãe Balá nasceu na década de 1950, e, nesse contexto, as mulheres ainda, mesmo não
sendo uma regra, tinham como um dos únicos destino o casamento, ter filhos, ter seu lar.
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experiências que a vida encarregou de mostrar-lhe. Namorou, conheceu seu
futuro marido e, mesmo precisando passar uma temporada em São Paulo, junto
com a mãe, por questões religiosas, continuaram namorando à distância,
comunicando-se por cartas. Sobre esse momento, a ialorixá relatou o seguinte:
E fui trabalhando, quando eu fiz 20 anos, aí minha mãe foi pra São
Paulo. Eu já tava namorando. Aí minha cunhada disse que não ficava
comigo aqui não, que era muita responsabilidade, porque eu tava
namorando. Fiquei um ano, um ano e pouco lá em São Paulo.
O namoro ficou aqui. Continuei.
E não tinha esse negócio de telefone, era carta (Mãe Balá,
24/08/2020).

Mãe Balá, ao voltar para Salvador, fez sua iniciação, casou e teve o
primeiro dos 4 filhos, aos 21 anos. Aos 25 anos, ficou viúva, com o quarto filho
ainda na barriga e acreditava ter passado um dos momentos mais difíceis da sua
vida. Após o falecimento do seu marido, por conta de um acidente de carro, a
vida exigiu mais dessa mulher e ela precisou ser mais mãe, filha, ser mais
mulher, pois as dificuldades ficaram ainda mais latentes para quem já possuía
uma condição social e econômica precária.
Perguntei se ela poderia relatar como foi esse período, por entender que
as implicações pessoais colaboraram com a interrupção do processo
educacional escolar e a mesma me contou o seguinte:
Eu fiquei grávida. Criei meus filhos sozinha, mais minha mãe. Minha
mãe ficou doente, criei filho, tomei conta de mãe, sozinha e Deus e
meu santo.
Na época dele, eu não trabalhava não. Passei a dar mais duro depois
que ele faleceu.
Foi uma porrada, viu! (Mãe Balá, 14/08/2020)

Edvaldina, Mãe Balá, tinha a ajuda da mãe na criação de seus filhos,
precisou recorrer a várias formas de sobrevivência e construiu um caminho de
muita batalha e pouco descanso. Trabalhou vendendo lanches, vendendo
marmita, foi promotora de produtos de beleza, fez curso para se aperfeiçoar e
trabalhar como técnica em enfermagem e assim garantir um sustento melhor
para sua família:
Na época, trabalhava de auxiliar de enfermagem, mas passei uma
época bem grande desempregada. Fui montar um restaurante.
Eu não tinha com quem esperar, mulher. Entendeu? (Mãe Balá,
24/08/2020).
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Uma mulher negra, pobre e viúva, com 4 filhos, sabe que as
oportunidades de oferecer uma boa qualidade de vida para os seus é passar por
muitas dificuldades, é interromper jornadas de cunho pessoal, é se sujeitar a
trabalhos muito mal remunerados, é ficar cravada no estereótipo de mulher forte,
guerreira, que sempre aguenta tudo e mais um pouco. Ainda que sejam pilares
de suas comunidades, mulheres negras seguem a porção mais marginalizada
da classe trabalhadora, engajada no desprestigiado setor de serviços e de
trabalhos de cuidados, menos protegidos e menor remunerados.
Quando questionada sobre as funções em que trabalhou, ela revela:
Trabalhei de tudo que você imaginar.
Trabalhei no Irmã Dulce, trabalhei no Manoel Victorino que era uma
maternidade na época, né?! Na Climério de Oliveira. No Roberto
Santos.
Trabalhei no Polo de restaurante. Em Doron. Esses prédios tudo ali
tinha... era cantina lá dentro do Doron quando tava construindo aquilo
ali. Tudo que vinha eu tinha que meter a cara, filha.
Só não podia ficar parada. Sabe? Não podia ficar parada. Não tinha
como ficar parada, não tinha como (Mãe Balá, 24/08/2020).

Segundo a pesquisa do “Observatório do 3º setor” “Mulheres Chefes de
Família no Brasil: Avanços e Desafios (2015), os arranjos familiares chefiados
por mulheres negras são, em média, maiores que os chefiados por brancas: as
mulheres pretas chefiam famílias, em média, 20% maiores do que as das
mulheres brancas. Nos arranjos familiares chefiados pelas negras, encontra-se
um número maior de grupos envolvendo mais de 5 pessoas, por exemplo: 80
Minha mãe não tinha nenhum dinheiro, minha mãe dependia de mim.
Remédio caro. Filho pequeno estudando, meu esposo pagava colégio
particular. tive que tirar tudo. Vai pro governo. Entendeu?
Eu tive que correr atrás, saía 4 horas da manhã, chegava 1 hora da
manhã, botando bobe no cabelo e cochilando oh.
Acordava queimando a roupa, no outro dia de manhã. “Oh, meu
Deus!”. Às vezes eu dormia sentada na cadeira, que quando dava 4:30,
eu tinha que tomar banho pra poder subir aqui, 15 pras 5. (Mãe Balá,
24/08/2020).

80

O número de famílias brasileiras chefiadas por mulheres cresceu 105%, entre 2001 e 2015,
segundo a pesquisa “Mulheres Chefes de Família no Brasil: Avanços e Desafios”. Isso significa
um total de 28,9 milhões de famílias chefiadas por mulheres em 2015, ano dos últimos dados. O
estudo também mostra que as famílias formadas por uma mãe solteira, separada ou viúva e seus
filhos já representam 15,3% de todas as formações familiares. Disponível em
<<https://observatorio3setor.org.br/carrossel/289-milhoes-de-familias-no-brasil-sao-chefiadaspor-mulheres/>>. Acesso em 11 dez 2021.

130

A partir desses relatos, o que se articula é uma premissa de realidade da
estigmatização da mulher negra na sociedade brasileira. A mulher que deixou a
escola para servir sua mão de obra a uma determinada classe da sociedade, a
mesma mulher que também é a provedora econômica de sua família, com
trabalhos precários, alguns de muito escárnio e exploração, essa mulher negra,
que viveu em processo de resistência e resiliência, deixou alguns sonhos para
sobreviver, mas não perdeu a oportunidade de construir outros sonhos e planos
para seguir em frente e ajudar a sua comunidade.
A perpetuação, no Brasil, de um sistema social e econômico que ainda
coloca homens e mulheres negros como referenciados apenas à escravidão
estereotipou e estigmatizou essa população, tornou o que lhes comete (pobreza,
analfabetismo, violência) como uma ordem natural, um padrão de todos; e que,
mesmo depois de quatro séculos de escravidão, ainda é compartilhado que não
tenha havido nenhum movimento contrário a essa situação entre nós, negros.
Já uma mulher adulta, por volta da década de 1990, aos 40 anos, com 4
filhos, viúva, cuidando de uma mãe doente, se aprofundando nas decisões do
terreiro e também trabalhando muito para sustentar financeiramente sua família,
Mãe Balá carregou todas essas implicações, e decidiu voltar à escola, para
completar sua formação básica. A partir disso perguntei à ialorixá como foi seu
cotidiano, ao voltar a estudar. Ela falou o seguinte:
Eu trabalhava só de manhã, porque eu tinha de tarde para cuidar de
minha mãe e depois eu invento estudar.
Aí eu fui levando a vida, cuidando de minha mãe, estudando,
trabalhando para sustentar meus filhos (Mãe Balá 14/08/2020).

Para Mãe Balá, e para muitas mulheres, negras, mães, trabalhadoras e
estudantes, o direito à educação na infância ou na adolescência foi subtraído por
causa de uma soma de fatores, entre eles, o abandono precoce dos estudos em
função da inserção no mercado de trabalho, devido às necessidades materiais
de sobrevivência. Com isso, na idade adulta, ela recorreu à Educação de Jovens
e Adultos (EJA), em busca de completar a escolarização básica.
A volta ao espaço escolar foi no Colégio Estadual Marco Antônio
Veronese, que, segundo a interlocutora, funcionou no mesmo terreno da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), porém não existe mais. Assim
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indaguei a Mãe Balá qual tinha sido a sensação de voltar à escola e como se
deu o processo, após tanto tempo distante:
Quando voltei a estudar, eu gostei muito. Tinha alguns alunos mais
novos, mas a maioria, 100% dos alunos, todos de maior era já. Coroas,
véia.
Era legal, um momento bom que a gente estudou lá. A gente estudou
três anos lá. Ótimo. Só tinha uma professora que eu não me batia,
mas... Muito legal, muito bom, fazia amizades. As meninas vinham ver
minha mãe aqui.
Tem uma que até hoje ela ainda vem aqui: Késsia. Até hoje. Ela já é
vó também, mas ela é mais nova do que eu. “Negona, que saudade de
você, venha me ver que você não tem filho.” Ela: “Ah minha filha, eu tô
curtindo”. “Graças a Deus cê tá curtindo” (Mãe Balá, 14/08/2020).

A partir do depoimento, é possível perceber que a escola, além de um
espaço de conhecimento curricularizado, também está como um espaço de
sociabilidade e de interações; e vai continuar exercendo essa função, mesmo na
idade adulta, quando Mãe Balá relata com alegria a construção de laços de
amizades, como observado, ao trazer o nome da amiga Kessia. É também um
espaço de uma determinada “fuga” da sua realidade, com as obrigações como
mãe, filha e profissional, trazendo uma certa leveza, mesmo com as dificuldades
enfrentadas cotidianamente. Quando algumas pessoas voltam à escola pelo
sistema EJA, não é negado seu poder de comunicação e interação, o poder dos
encontros, num local onde as histórias são bastante parecidas e, como em cada
lugar, podemos viver um papel social.
Concluiu o Ensino Médio com percalços, pois estudar e trabalhar, para
quem também precisa cuidar de uma família de um terreiro, amplifica as
dificuldades durante o processo. Ela era muito orgulhosa de si, por ter vencido
essa batalha, em meio a tantas intempéries.
Em busca de um saber escolarizado, Mãe Balá vê na EJA uma
representação de uma das poucas possibilidades de conclusão da escolaridade
básica na idade adulta, dando novas possibilidades de essa mulher ensejar o
outro futuro. Conforme assegura Miguel Arroyo, “a educação sempre se vinculou
a um projeto de futuro. Incluindo esses mesmos jovens que acodem a EJA ainda
sonham que, com a educação, terão outro futuro” (ARROYO, 2007, p. 8).
Nesse sentido, pode-se dizer que Mãe Balá representa a maioria das
estudantes do sistema EJA: mulheres negras, adultas, mães, trabalhadoras, com
uma vida precária de todo tipo de atenção, em arranjos de jornada tripla, elas,
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ainda assim, conseguem se fazer presente nos espaços escolares públicos
como maioria. Os motivos podem ser variados, mas não há como negar o papel
que uma formação escolar tem para a sociedade.
Assim, revela-se um contexto marcado pela exclusão/inclusão e os ecos
de um sistema que, privilegiando o branco, faz da realidade do negro um grande
desafio. Entre eles, o ter que educar-se para superar as marcas e os estigmas
de seu passado como escravo ou dele descendente. É possível perceber, a partir
do contexto demonstrado da vida de Mãe Balá, que mesmo fora da escola,
mesmo com interrupções, a pessoa não deixa de ter aprendizagem, não deixa
de produzir conhecimento. Muitas foram as experiências vivenciadas fora da
escola por Mãe Balá, uma mulher negra de santo, que a fez desenvolver em
diferentes aspectos, a fez aprender que toda convivência e vivência dentro do
terreiro é também de conhecimento, de crescimento e orgulho.
Paulo Freire nos ensina que antes de lermos as palavras, já somos
capazes de ler o mundo: “Propôs ler a palavra e o mundo cotidiano, disse não
ao não cotidiano, isto é, ao metafísico alienado e alienante” (FREIRE, 2017). O
fato é que, antes de ter contato de maneira sistematizada com o contexto, antes
de ir à escola, já existe interação com representações do meio em que se vive.
O chão, o barracão, o tecido, as folhas, as pessoas, a esteira são os portadores
das mensagens que essas representações comunicam. Então, antes da
escolarização, não só lemos o mundo, como se escreve, ainda que não com a
utilização do código valorizado pela escola.

3.3. – MAE BALÁ E O TERREIRO: NUNCA PAROU DE APRENDER
“É uma coisa muito gostosa o candomblé, uma coisa muito gratificante.”
Mãe Balá

O candomblé viajou na diáspora africana e foi recriado em terras
brasileiras, sua tradição é mantida e ressignificada no cotidiano dos terreiros,
seus saberes são transmitidos no conviver do dia a dia, assumindo um papel
importante na construção da identidade de seus praticantes e também na sua
formação integral.
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Com forte tradição oral, os seus conhecimentos, preceitos, rituais e mitos
que norteiam as ações e a fé do povo de santo são transmitidos e preservados
por meio da oralidade, que é a modalidade de uso da língua utilizada na
educação dos adeptos e nos ritos de fé e que também é utilizada para proteção
dos terreiros, conservando a tradição.
O terreiro se constitui como espaço social, nele há festas, rituais,
problemas, conflitos, que abarca a sociabilidade humana nas mais variadas
composições, sem negar o sagrado, a vivência e a experiência humana num
espaço provedor de identidade e alteridade, além de ser um campo fecundo de
conhecimentos particulares que podem subsidiar práticas educacionais.
Nessa perspectiva do candomblé como espaço educacional, espaço de
conhecimentos/saberes e por identificar a partir da pergunta feita à Mãe Balá
“Por que parou de estudar?”, construiu-se a reflexão do quanto esse
questionamento está imbuído de preconceitos, padrões e paradigmas, que
precisam ser desconstruídos por mim e por nós.
Ainda permeada de uma ideia que estudo e conhecimento aconteceria em
instituições escolares e universidades, a resposta dada por Mãe Balá teve um
atravessamento, perpetrou e me instigou a trazer nesta pesquisa a reflexão em
torno da sua interrupção, aos 18 anos de idade.
Questionei em que medida a sua escolha a fez parar de estudar, de
aprender, considerando que foi o momento de maior aprofundamento na
vivência de candomblé, na experiência com a epistemologia ancestral.
Mesmo sendo do candomblé desde criança, a fase jovem de Mãe Balá
será a fase caracterizada pela intensificação da sua prática religiosa através de
um acompanhamento, de uma grande parceria e companheirismo com sua mãe,
sua mais velha, suas ancestrais. Através dela, os seus conhecimentos crescem,
progridem, seus elos fortificam, o seu ser é renascido e ressignificado; ela se
torna intelectual de um saber.
Questionada sobre como aprendeu tanta coisa sobre candomblé, Mãe
Balá respondeu, com muita naturalidade, que para ela foi realmente natural,
fluido e trouxe duas personagens que simbolizam grande valor civilizatório
afrodiaspórico para a sua ancestralidade: sua mãe e seu avô. Ela disse o
seguinte:
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Já lidava com isso. Só que no terreiro não era onde eu nasci e nem
onde eu morava, mas eu ia... lá em São Caetano, para casa de meu
avô.
E eu via minha mãe fazer. Eu via meu avô. Entendeu? Então, eu me
dedico muito. Eu sempre me dediquei à parte espiritual (Mãe Balá
04/12/2020).

O candomblé educa. Sendo um espaço onde a educação é a socialização
do indivíduo, fazendo-os participantes da sociedade e da comunidade onde
vivem, esse espaço de grandes representações humanas e místicas contribui de
forma rica na vida de seus adeptos. Seus saberes constroem práticas
socioeducacionais no ambiente que os permeiam, e são os processos
educativos vivenciados nas relações sociais cotidianas do terreiro que
dimensionam a religião como um espaço de circulação de significados, saberes
e sentidos. Ainda no seu processo de aprendizado na infância, Mãe Balá contou:
(...) olhe minha filha, eu tomei conta só de minha mãe. Eu tinha 10
anos, ela doente. Aos 10 anos, eu fazia o asseio, eu que limpava tudo,
eu que ia pra horta pegar as frutas, roubava as frutas dos outros... dos
sergipanos, eles xingavam a gente, mas a gente tinha que botar o
quarto dos santos bonito, aos meus 10 anos (Mãe Balá, 04/12/2020).
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criança/adolescente. A prática e a confiança estão sempre presentes:
Quando minha mãe viajava, aí vinha uma pessoa para rezar. Aí eu
disse assim:
- “Minha mãe viajou.
- Ah, então você me reza.”
Eu digo:
- “Ah, mas eu ainda não sei...
- Passe as folhas em mim.”
Aí eu rezava aquela pessoa, aquele menino. Aí as pessoas foram
criando esse vínculo comigo, viam que eu fazia, se estava certo, se
estava bem (Mãe Balá, 04/12/2020).

Mãe Balá teve também o aprendizado no candomblé, a partir da sua
vivência em uma viagem feita com sua mãe para São Paulo. A viagem teve como
objetivo ajudar outro terreiro nesse estado:
Fiquei um ano, um ano e pouco lá em São Paulo, minha mãe recolheu
acho que 3 barcos lá, na casa de uma mãe de santo, [...]
tinha terreiro, era filho de santo de minha mãe, mas já tinha terreiro lá,
aí ela recolheu esses 3 barcos, eu fiquei acompanhando, costurando,
que eu já sabia costurar e quem costurava as roupas era eu (Mãe Balá,
14/10/2020).
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Sua mãe foi sua professora mais presente, trabalhou a práxis na sua
essência, foi sua mestra do conhecimento ancestral.
Nesse sentido, já em Salvador, em seu terreiro no bairro de Pau da Lima,
sua mãe, dona Josefina, continuou construindo o conhecimento de Mãe Balá
sobre candomblé, e com sua expertise e intuição percebeu a dedicação e missão
de sua filha para o saber sagrado. Ao ser questionada sobre como ela via como
um processo imposto ou independente, ela afirmou:
Como é que eu vou dizer!... eu já ajudava minha mãe.
Eu sempre cheguei junto, eu sempre participei de tudo... não que ela
me obrigasse, mas eu achava que era um direito meu, uma obrigação
minha chegar junto com minha mãe para ajudar minha mãe. Então,
quando ela ficou doente... minha mãe ficou doente... ruim, ruim, ela
ficou 4 (quatro) anos assim. e levei para o médico, aí ela disse que ela
estava com um problema sério na coluna. E aí a gente ficou cuidando
dessa coluna. Aí eu já participava de tudo, se ela tinha que fazer uma
obrigação, eu já preparava tudo, já organizava tudo para sentar ela ali
na hora, entendeu? E eu sempre fui muito dedicada, e aí quando eu
fiz... não lembro bem a idade... aí ela entrou em um barco de um rapaz
aqui de cima, aí ela disse:
- “Esse daqui é todo seu, eu só vou observar...”
Foi. De uma menina de Iemanjá e de um menino Olorum. Ela disse:
“Esse é todo seu”. “Ele é todo seu."
Aí a gente foi trabalhando. Quando ela morreu, na verdade, eu já
praticava tudo (Mãe Balá, 04/12/2020).

A autora bell hooks (2017) atesta a importância de alianças para a
superação de obstáculos. Para a autora, o amor pela comunidade é a saída para
a prisão social em que são enquadradas as mulheres negras. Além disso, o
aprendizado que se pode ter a partir dos mais velhos deve ser levado em
consideração, para que se consiga evitar tensões desgastantes.
A transmissão do saber do candomblé é tida como uma tarefa quase
exclusiva da oralidade. Todo aprendizado deveria partir do conhecimento
adquirido pelos antigos (anciãos) através da palavra. Durantes os rituais de
candomblé, várias informações são passadas através da linguagem simbólica
dos costumes conservados pelos terreiros. Toda essa riqueza linguística que
existe nos cultos está escondida por gestos e procedimentos:
A ancestralidade torna-se o signo da resistência afrodescendente.
Protagoniza a construção histórico-cultural do negro no Brasil e gesta,
ademais, um novo projeto sócio-político fundamentado nos princípios
da inclusão social, no respeito às diferenças, na convivência
sustentável do Homem com o Meio-Ambiente, no respeito à
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experiência dos mais velhos, na complementação dos gêneros, na
diversidade, na resolução dos conflitos, na vida comunitária entre
outros (OLIVEIRA, 2009, p. 3-4).

Nos terreiros de candomblé, a transmissão do conhecimento se dá de
forma intrínseca à transmissão do culto e do credo, para aqueles que iniciam a
transição gradual. Essa educação assume um papel importante na construção
da identidade dos praticantes, tendo a capacidade de orientar em suas ações e
também fornecendo referências para agir, refletir e sentir.
Há o momento em que é chegada sua vez de passar o conhecimento para
as outras gerações, seus filhos de santo, adeptos e visitantes. Esse processo
enchia Mãe Balá de orgulho e sentido; e fazia a mesma se sentir valorizada,
dada a importância que o candomblé tinha na vida dela e das pessoas que
estavam à sua volta:
Se é pra passar, eu tento passar, aí pra isso, pra amanhã quando eu
me for, eles puderem continuar do mesmo jeito.
Na labuta do dia a dia, você vai vendo, você vai aprendendo, você vai
se interessando. Uma hora cê faz errado, daqui a pouco você: “Não,
vou meter a cara, porque é assim mesmo.” E vai levando com o tempo,
e o tempo vai passando, né?! Depois, ele vai ensinando a gente.
Vai passando pra outros.
Eu gosto, gosto e gosto muito, muito mesmo (Mãe Balá, 04/12/2020).

O candomblé é um espaço multirreferencial de aprendizagens e possui
uma educação sinérgica, sob a base de um educador que estimule os seus a
saírem do estado inicial para alcançarem/atingirem a aprendizagem durante a
travessia. É um ambiente marcante para a formação, não há papéis muito
definidos de quem ensina e quem aprende, mas há uma relação de troca mútua
e enriquecimento mútuo.
Paulo Freire em “Ensinar, aprender: leitura do mundo, leitura da palavra”,
carta que foi retirada do livro “Professora sim, tia não” (1993) traz a significação
crítica do ato de ensinar e, neste ato, existe a presença de quem ensina e de
quem aprende:
É que não existe ensinar sem aprender, e com isto eu quero dizer mais
do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de
quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender
se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado,
porque reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro,
porque, observado a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz
trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o
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ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos
(FREIRE, 1993, p. 28).

Nessa perspectiva, a educação é compreendida como prática social, para
além dos muros da escola, considerando-se práticas educativas desenvolvidas
no cotidiano social, como ambientes de trabalho, ruas/esquinas, escolas de
samba, aldeias, religiões, dentre outros espaços sociais. Com essa
compreensão, o saber não se localiza num único espaço (a escola) e não é
privilégio dos mais competentes (os intelectuais, os professores, os cientistas).
Ele está diluído, distribuído nos pequenos ambientes da vida social. O saber é
local, porque tem as raízes de quem o produz e o manipula, mas também é
universal, porque está firmado em princípios lógicos de pensamento, presentes
diferencialmente em todas as culturas:
Eu sei fazer tudo! Ontem eu tava falando com uma menina, eu aceitava
fazer todo tipo de conta de todo os orixá. Não com essa ponta feia que
você vê por aí, aquele nó grandão, feio. Trabalho e muito bem
trabalhado. Eu sei fazer tudo de palha da costa.
Eu sei costurar pra orixá. Se você vier pra bordar, eu vou tentando, eu
vou trabalhando.
Foi o jeito que eu aprendi. Eu faço acarajé, eu faço vatapá, eu faço
abará, eu faço tudo, tudo eu aprendi com minha mãe (Mãe Balá,
04/12/2020).

O processo de aprendizado que um filho ou filha de santo começa a
receber dentro do terreiro confere a eles um entendimento a respeito de
elementos e significados que fazem parte do universo de relações que vão
passar a ter na religião. Nesse sentido, há um aspecto determinante no sucesso
do desenvolvimento espiritual de um/a afro-religiosa: são as habilidades que eles
desenvolvem no que se revela ao contexto do terreiro e tudo o que diz respeito
à sua realidade religiosa. Ao me referir ao contexto do terreiro estou abordando
justamente os conhecimentos ali articulados, como por exemplo, a dança dos
orixás, o preparo de alimentos, de oferendas, um domínio do Yorubá (de modo
que permita cantar nas cerimônias), o saber relacionado às folhas, ervas e
plantas, a ver o mundo.
Segundo o que Rabelo (2011) argumenta, o aprendizado procede
também de dominar o corpo, de aprender os modos de ser na religião, pois, para
a autora, o aprendizado que circula no cotidiano envolve fortemente
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engajamento no contexto e prática, o que evidencia a centralidade da dimensão
corporal em todo esse processo.
De acordo com Vygotsky (1988), a importância sociocultural do processo
de ensino-aprendizagem deve ser particularizada, de acordo com a realidade e
necessidade onde o sujeito está inserido. Nessa concepção, o conhecimento
adquirido por meio de um amplo processo de interação social, de aquisição de
novas informações, habilidades, atitudes e valores, a partir do sujeito com outras
pessoas, é fator determinante para que ocorra a aprendizagem.
Não se trata de deslegitimar a escola como local do saber, mas refletir
sobre a relação de poder e saber que se estabelece com a educação em todas
as dimensões da cultura. Avaliar outros espaços a partir de outro ponto de vista,
de modo a construir outras narrativas na Histórias, através das memórias de
pessoas como mestres de um conhecimento, é ampliar e valorizar outros
processos de ensino-aprendizagem, que tem como central a diversidade, e não
um padrão imposto.
3.4. – DA ESTEIRA AO CENTRO COMUNITÁRIO TIA BALÁ
“Não estou mais aceitando as coisas que não posso mudar. Estou
mudando as coisas que não posso aceitar”
Angela Davis

Figura 07 – Aula no Centro Comunitário Tia Balá

Fonte: Fundação Negro Amor (sem data)
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As contribuições das mulheres negras para moldar e mudar o mundo para
melhor são muitas vezes invisibilizadas. As mulheres negras como ativistas e
engajadas em lutas políticas e sociais constituem um ponto que pode ser
encontrado em vários momentos da história do Brasil. Temos nomes grandiosos,
a exemplo de Dandara, Luíza Mahin, Tereza de Benguela, Benedita da Silva,
Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Suely Carneiro, Mãe Stella, Marielle Franco,
Vilma Reis, Luiza Bairros, entre tantas outras.
Esse ativismo e engajamento também foi construído por pessoas comuns,
pouco conhecidas. Quantas mulheres negras engajadas na luta por melhorias
em sua comunidade em prol de uma luta por uma população ainda marginalizada
existe?
No rol destas mulheres desconhecidas, é possível trazer o ativismo das
mulheres negras de santo, comprometidas tanto na preservação dos valores
civilizatórios negros, contra a perseguição religiosa, defesa do meio ambiente,
como também no acesso da população negra a uma educação de qualidade.
Dentro dessa perspectiva, é importante reconhecer lutas seculares como
atos de resistência com relação à educação que aconteceram mesmo durante a
escravidão. Houve negros que frequentaram escolas (mesmo com todo
racismo), houve grupos de negros e pessoas negras que construíram e deram
aulas em espaços de educação escolar, entendendo que estar nesses locais era
uma tática necessária para mudanças estruturais para a população negra, dentro
da sociedade brasileira. A ideia não era ser como o colonizador, por mais que
assim o colonizador quisesse, mas sim marcar seu lugar como membro da
sociedade, ser respeitado e valorizado como pessoas, seres humanos que
também queriam a possibilidade de progredir, construir seu caminho e fazer
parte do projeto de nação brasileira.
Mesmo a educação sendo negada aos escravizados, pesquisas já
demonstraram diversas formas de resistências dos negros pelo direito à
educação. Sendo assim, já no Brasil Império, verifica-se a existência de escolas
informais para negros. Santos (2013) cita a antropóloga Irene Maria Ferreira
Barbosa, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que aborda
um dos mais antigos registros da escolarização dos povos negros, que foi
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através da escola do Professor Antônio Cesarino, situada em Campinas, no
interior de São Paulo, que funcionou de 1860 a 1876.
Além da escola de Cesarino, há registros não tão aprofundados da escola
de Pretextato, sendo esta a primeira escola para negros existente no Brasil. A
escola de Pretextato funcionou de 1853 a 1873, situada no Rio de Janeiro.
Segundo a historiadora Adriana Maria Paulo da Silva (2002), Pretextato era um
homem negro, e não se sabe como conseguiu alfabetizar-se, e abriu processo
licitatório à corte Eusébio de Queiroz para funcionamento de sua escola, que
atendia em média de quinze alunos pobres, os quais não possuíam se quer
sobrenome.
No período escravocrata e pós-abolição, o negro não tinha possibilidade
de ocupar um lugar nos bancos escolares. Pesquisas recentes apresentam
tentativas da população negra de criar escolas, particularmente, no período após
a abolição, porém, não foram tentativas tão exitosas, devido à falta de recursos,
à ausência de apoio estatal, e à precária qualificação profissional dos gestores
e dos projetos pedagógicos, entre outros fatores.
As razões que levaram os negros a criarem suas próprias escolas são
variadas: poderia ser a busca por uma posição na sociedade, ou pela
discriminação racial sofrida pelos negros, ao não serem aceitos nas escolas da
época:
Em 1929, o jornal Progresso noticiava que o Colégio Sion recusou a
matrícula da filha adotiva do "ilustre" ator Procópio Ferreira. Quando
sua esposa, a mãe da criança, argumentara que tinha condições
financeiras para pagar a mensalidade, a superiora do estabelecimento
de ensino teria respondido: "Não é nesse ponto, apenas, que se tornam
rigorosos os nossos estatutos. Também não recebemos pessoas de
cor, embora oriundas de família de sociedade" (Progresso, 24 mar.
1929, p. 2 apud DOMINGUES, Petrônio, 2008, p. 03). Esse episódio
demonstra como algumas escolas inscreviam nos estatutos a proibição
da matrícula de "pessoas de cor", independentemente de sua classe
social. Na mesma edição, o Progresso denunciava o caso em que o dr.
José Bento de Assis não pôde matricular sua filha numa escola dirigida
por freiras, o College Sacre Coeur, pelo "simples" fato de ela ser negra
(idem, p. 5) (DOMINGUES, 2008, p. 03).

O resultado é que muitas dessas escolas funcionaram durante pouco
tempo, mas serviram de exemplo para outras experiências que não cessaram de
aparecer, ao decorrer dos anos.
Algumas ações similares podem ser observadas nos terreiros de
candomblé, liderados por ialorixás que criam oportunidades através de espaços
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de educação escolar, como a Escola Eugênia Anna dos Santos, no terreiro Ylê
Axé Opô Afonjá; a experiência da Escola Mãe Hilda, em 1988, localizada
primeiramente no terreiro Ilê Axé Jitolu, no bairro do Curuzu e, após alguns anos,
se concentrou na sede do bloco Ilê Ayê, proposta que partiu do projeto pensado
pela Mãe de santo Mãe Hilda de Jitolu.81
Todas as experiências acima aconteceram pelo engajamento e ativismo
de mulheres negras de santo. No terreiro Ilê Omo ketá Posu Betá, com suas
mães de santo, não foi muito diferente, assim como o engajamento para
melhorias em prol da comunidade, que passou de geração para geração.
Mãe Balá deixa evidenciado o ativismo que sua mãe, Dona Josefina, tinha
em ajudar as mulheres do terreiro e da comunidade e sua ação pela educação
das crianças do terreiro e da comunidade. Sua mãe, que teve pouca
oportunidade de ir à escola, entendia a importância desse auxílio. Entre os
relatos de Mãe Balá, há uma afirmação muito curiosa sobre sua mãe:
Minha mãe, com 7 (sete) anos, ela foi para o convento. A mãe dela não
tinha condições de criar e aí umas tias dela, que era beata em igreja,
pegou e botou, não só ela como as irmãs dela no convento.
Ela era, tipo assim, uma escrava no convento, sabe?
Ela sabia ler muito bem, mas ela não sabia escrever. Ela já veio
escrever já velha, porque eu quis mudar a identidade dela que estava
como analfabeta, e eu fiz ela assinar para poder escrever o nome dela
na identidade...
O pouco que ela aprendeu foi lá no convento, né. Quem ensinou ela a
ler, a escrever foi eu, agora eu não entendi isso. Tento entender...
Lia muito bem também. Tudo, tudo que você imaginar, mas não
escrevia. Quem primeiro botou 8 a 10 meninos aqui para ensinar foi
ela.
Eu deixava o dever pronto e ela ensina os meninos a fazer o dever.
Como? Eu não sei, eu não entendia (Mãe Balá, 14/08/2020).

Ao contar sobre o ativismo da mãe em ajudar as mães do bairro e do
terreiro e em cuidar e ensinar crianças, ela revela um sonho, uma luta que passa
de geração em geração e vira um propósito, um legado que preserva ainda mais

81

Uma escola de ensino básico em que começaram sozinhos e depois tiveram ajuda de
empresas. Mãe Hilda tinha uma proposta de estudos da história e cultura afro nesse espaço e
isso acabou rendendo frutos, como o Projeto de Extensão Pedagógica do Ilê Aiyê. Criado em
1995, o PEP levava o jeito de ensinar da Escola Mãe Hilda para as escolas públicas do entorno.
Desde 2004, a escola está situada no Centro Cultural Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Ayê,
no entanto, os alunos continuam a ir com frequência ao terreiro para ter aulas lúdicas e fazer
homenagens a Mãe Hilda.
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a memória dessas mulheres negras. Mãe Balá relata como o projeto se expandiu
com a ajuda de outras pessoas:
Então, ela que começou aqui com os 10 (dez) meninos, que as mães
saiam trabalhar e que os meninos não estudavam, não tinham essa
facilidade da prefeitura como tem hoje e aí ela ensinava esses
meninos. Eu passava o dever e ela ensinava. E aí, quando ela faleceu,
eu fiquei um ano, fiquei lá embaixo, fundo do poço mesmo, sabe? Não
queria mais nada. Aí tem uma amiga da gente aqui das minhas filhas,
ela começou a perturbar:
- “Ah, por que você não abre uma escolinha de meninos? Eu vou
conseguir uns meninos para você ensinar, porque pelo menos você vai
trabalhar a mente, vai melhorar esse astral seu e tal.”
Ela não é daqui, ela mora na Flórida, agora foi para o curso..., e aí ela
disse:
- “Mãe, se um dia eu melhorar de situação, eu lhe dou ponto... eu
arranjo um lugar para a senhora fazer uma escola” (Mãe Balá,
10/02/2020).

Sua filha de santo cumpriu o prometido e lhe doou uma casa comprada
próximo ao terreiro, que, mesmo com lotação superior, continuava mantendo a
escolinha em seu espaço, até à notícia da casa conquistada para sede da
mesma. Mãe Balá fez questão de nos contar isso, ao ser questionada sobre
progressão da história de uma creche que dava reforço escolar para um centro
comunitário do bairro:
Aí eu já tinha escola, e os meninos tudo ia na cama, ia na mesa, corria
a casa toda e fazia a miséria. Chegava gente, eu não podia atender,
só depois que eles fossem embora, e começou a aumentar o número
de crianças. Aí teve um dia aqui que teve 110 (cento e dez) crianças.
Aí as coisas clareou lá para ela, ela me deu uma casa, e aí a gente
reformou essa casa, e aí a gente fez a escolinha, e tiramos do terreiro,
porque a gente começou aqui era na esteira, os meninos escrevia na
esteira, dormia na esteira, merendava na esteira. No segundo ano, já
foi no banquinho. A gente tinha os banquinhos para eles sentar nos
bancos, onde se senta para fazer o dever, para merendar e tudo. Aí
cada ano foi melhorando aos pouquinhos, e hoje, é onde a gente tem
essa escola, já arrumadinha, lá em cima, do outro lado (Mãe Balá,
14/08/2020).

Como pessoas negras, fomos destroçados nas nossas relações. Mas o
que pode ser percebido é que a questão da comunidade não é algo que está
perdido: há um acesso a isso, nas favelas, nas famílias, nas religiões de matriz
africana. Sobonfu Somé (2009) afirma que um dos preceitos do seu povo,
Dagara, diz que é necessário que a comunidade sirva como um grupo de apoio
e de partilha. Viver em comunidade, partilhando e ajudando o próximo quando
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necessário. A partir disso perguntei: o que movia sua mãe a realizar esse projeto
de uma creche com reforço escolar no terreiro?
Ajuda. Ajudar porque as mães saíam deixava os meninos dentro de
casa que, de certa forma, aqui aprendendo a ler e a escrever, além de
estão aprendendo, estavam guardados, a mãe sabia que podia sair,
porque os meninos estavam aqui (Mãe Balá, 10/02/2020).

A resposta demonstra uma preocupação com o entorno, com a localidade,
pela questão da violência e que poderia influenciar as crianças. Essa
preocupação será uma questão presente no decorrer do projeto e no seu
propósito como marca: tentar fazer com que, a partir da educação, de uma busca
por dignidade algumas famílias não sejam tão atingidas pelo crescimento da
violência em bairros populosos e negros de Salvador, onde o Estado não chega
e, quando chega, é através de um sistema de segurança que oprime o pobre,
preto e periférico.
Além da preocupação com a violência, pode-se perceber uma aliança a
ser formada, uma solidariedade entre as mulheres iguais a elas, com realidades
parecidas – vivências que reúnem e unem essas mulheres; como também se
percebe o respeito a uma anciã, que vai além de um laço religioso, está na
representatividade de uma ancestralidade afro-brasileira que se faz presente na
vida do povo negro há séculos.
Por essas e outras imbricações apontadas perguntei a ela: “O que a
mobilizou a prosseguir com esse projeto?” Segundo avaliou, havia o
compromisso pela continuidade do trabalho iniciado pela sua mãe. Além disso,
a proposta foi abraçada por tanta gente que acreditou na luta por uma história
diferente para as crianças de uma localidade esquecida pelo Estado, sofrendo
com todo tipo de precariedade. Mãe Balá explana:
Também. Mais por isso, mais por isso... deixar aquilo que ela tinha
vontade, né. Aí minha filha veio fazer pedagogia e eu fiz formação
continuada, tudo já para engajar nesse lado da educação. Aí a gente
tocou o barco e estamos até hoje com 20 (vinte), já tem 20 (vinte) anos,
22 (vinte e dois) anos.
Já tem menino casado. Já tem formado, já tem faculdade.
Tudo daqui dessa área, tudo daqui da comunidade...
Minha mãe também era assim, minha mãe não era nada diferente.
Minha mãe era capaz de sua casa cair, minha mãe botar você para
morar aqui dentro de casa. Minha mãe ajudava todo mundo assim,
mesmo sem ter, mas ela se interessava pela sua causa, até você está
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bem para você ir embora para a sua casa, e eu acho que eu herdei
muito isso dela (Mãe Balá, 24/08/2020).

Nesse sentido, é interessante trazer o olhar, a percepção de Mãe Balá e
de sua filha da opinião e sentimento que elas têm da comunidade sobre o
reconhecimento do espaço, do projeto, do ativismo delas, de uma trajetória de
solidariedade e atenção aos seus. Assim, foi importante perguntar se elas
percebem, se gostam, se a população/a comunidade reconhece o espaço,
reconhece o projeto. A resposta foi a seguinte:
Reconhece. A gente tem um trabalho de educação realmente, de
cuidado, hoje tem meninos que fica 10 (dez), 12 (doze) meninos aqui,
que a mãe sai para trabalhar, ficam o dia todo e só vem buscar de noite,
entendeu? E a gente sabe que... elas sabem a dedicação que a gente
tem com eles, que além de a gente ensinar, a gente dá educação e
cuida (Mãe Balá, 14/10/2020)

Mãe Balá faleceu em março de 2021, aos 70 anos, por problemas de
saúde que já a acompanhavam há alguns anos. Ela se foi no meio da pesquisa,
quando encaminhava para uma finalização no período das entrevistas. Nós
mantínhamos contato por telefone e havíamos marcado de nos encontrar para
uma “despedida” pessoalmente, o que não foi possível acontecer. Durante o
velório de Mãe Balá, foi perceptível a presença de muitas crianças, de suas mães
e

avós.

Muitas

mulheres,

crianças,

adolescentes,

homens,

idosos,

candomblecistas e não candomblecistas choravam a perda de uma grande
pessoa, de uma grande mulher, uma representatividade de tudo que ela
simbolizou para eles.
A força do projeto e das pessoas que o conduzia era tão grande que não
havia essa pessoa que, ao ouvir a história, não quisesse, de alguma forma,
ajudar e se envolver com a causa que atravessava a religião e se constituía em
uma rede de apoio e de comunhão a quem necessitava. Não era um abraço dado
apenas às crianças do bairro, no sentido de cuidar e ensinar conteúdos
escolares. O abraço era expandido e chegava até às mães e avós dessas
crianças, as quais, como dito antes, precisavam trabalhar e/ou não possuíam
condições financeiras de sobrevivência. Naildes Sousa do Carmo, sua filha e
pedagoga do centro, apresentou a seguinte informação sobre o projeto
atualmente:
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.
É assim, na escola está vivendo um momento de crianças órfãs, né. A
maioria das crianças, ela não tem pai.
Pela questão do entorno, violência... a maioria perdeu os pais assim
por violência. Quando começou, a maioria das crianças era da casa.
Aí depois foi ampliando e aí os meninos da comunidade.
NA: A gente fica aqui no miolo como Jó fala. A gente pega ali Pau da
Lima, Sussuarana e São Marcos (Naildes, 14/10/2020).
Mãe Balá: No ano passado, a gente teve 64 que (sessenta e quatro)
foi até o fim do ano, 64 (sessenta e quatro) (...) entrou mais, mas depois
nego vai saindo, tem muito problema aqui, e aí muitos vão se mudando
de bairro essas coisas, sabe? (Mãe Balá 14/10/2020).

O pós-abolição deixou marcas seculares para a população negra. A
moradia de má qualidade, sem estruturas, e a violência urbana são umas delas;
e essas marcas acabam acometendo muito mais os homens negros e pobres.
Sem muita perspectiva e oportunidade, com toda uma estrutura baseada no
racismo, esses homens serão alvo de desemprego. Com pouca ou nenhuma
formação escolar, estão mais próximos das drogas, do crime, da violência de
todas as formas, porém, a violência física os colocam na pior estatística, a de
morte. São famílias que perdem seus filhos jovens, crianças que crescem sem a
possibilidade de um pai por perto; isso é usurpado da criança preta.
A partir dessa experiência, um trabalho comunitário que estimula o
engajamento de seus membros e serve como meio de progressão e avaliação
das ações voltadas à comunidade, mesmo abrigando diferenças, pode ser
utilizado colaborativamente na construção de realidades mais satisfatórias. Sem
a participação coletiva, não se faria dessa atitude um projeto tão grandioso. Mãe
Balá relata que era um trabalho com a ajuda de todos:
Os meus filhos de santos de longe que manda. Aí chega aqui cheio de
sapato, cheio de roupa, de livro, de material, e aí a gente vai
repassando. Aqueles que mais precisa é aqueles que a gente se
dedica mais... as mães que vai parir, que não tem enxoval, eu entro de
gaiata para poder ficar pedindo a um, pedindo a outro, sabe? Para
poder ajudar... e brigo também:
- “Chega de parir. Pra que parir tanto? Já tem 4 (quatro), para que
mais?” (Mãe Balá 24/08/2020).

Entre perdas, “puxões de orelha” e afagos, há muitas realizações positivas
de Mãe Balá. Uma delas era a presença, a participação de ex alunos no projeto.
Eles voltavam, já adultos, para ajudar, darem sua contribuição de alguma forma
ao lugar onde eles tinham passado e vivido memórias, e possuíam o sentimento
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de gratidão e continuidade. Ao ser perguntada sobre ter notícias das crianças
que já haviam passado pelo projeto desde o seu início ela demonstra felicidade:
Tem hoje o mais velho do início. Tem Carol, tem Sabrina, tem Camila...
“- Olhe, minha avó, o que precisar de mim pode mandar me chamar.”
“- Olhe, minha avó, estou aqui para o que a senhora precisar, não estou
trabalhando não, eu posso ir lá dá um... ajudar na escolinha.”
“- Ah, já comecei a trabalhar.”
Os primeiros, hoje que já estão adultos, eles têm mais participação
assim. Não são todos, mas tem alguns que valoriza muito a gente.
Eu tenho um sobrinho que vem toda semana. Ele é professor de
educação física, mas ele trabalha com desenho com eles e pintura. Aí
toda semana ele vem, acho que é dia de quinta, que ele folga, aí ele
vem para fazer o trabalho dele. Professor Juninho, eles ficam doido. E
ele já se apegou aos meninos também (Mãe Balá, 14/10/2020).

Para além da beleza de suas indumentárias, mulheres negras de santo
carregam também missões religiosas e sociais à frente de seus ilês (casas). Foi
o candomblé que reinventou a família perdida na diáspora e que traz, em seu
bojo, o papel cultural, educativo e social de um terreiro no combate às
desigualdades, transformado em um espaço de apoio e resistência. Destacando
a sua importância dentro das comunidades nas quais estão inseridos, mais do
que o culto dos orixás, ele reúne um legado de preservação cultural e uma
história de luta e resistência. O papel do candomblé parece também ser este, o
de se constituir enquanto instituição capaz de salvaguardar a memória dos povos
explorados, não só os africanos, mas principalmente, os afro-brasileiros. E o
papel da mulher negra de santo, neste processo, foi e é fundamental, em razão
desta inferiorização civilizatória oficial, por meio da criminalização de todos os
âmbitos.

3.5 – O FORTALECIMENTO DE CONHECIMENTOS PELA VISIBILIDADE DE
NOVAS EPISTEMOLOGIAS
É possível vencer o inimigo fisicamente e reduzi-lo a escravidão, mas jamais se
poderá domesticar sua alma e seu espírito a ponto de impedi-lo de pensar.
Hampâté Bâ

O Brasil conviveu por muitos séculos com a escravidão negra. Esses
escravizados de grupos étnicos diferentes foram retirados de várias regiões do
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continente africano e trazidos para o outro lado do atlântico com suas tradições,
que aqui foram reinventadas. A colonização europeia foi construída dentro de
um contexto de dominação cultural, social, econômica e política. A sua premissa
era não respeitar a diversidade e as referências locais, e, por fim, omitiram e não
divulgaram a história dos colonizados, forjando uma identidade nacional.
É sabido que essas tradições, junto com a história desses povos, foram
subalternizadas e, durante muito tempo, relegadas do conhecimento de todos,
principalmente da população negra, que sempre sofreu com uma associação
negativa e depreciativa. Porém, por um movimento de luta e resistência, a
produção bibliográfica sobre a história afro-brasileira a partir de outras
perspectivas, a partir do ponto de vista de homens e mulheres que foram
subalternizados, vem ganhando um cenário importante dentro do processo de
uma descolonização do poder e do saber. Nesse sentido, Anibal Quijano (2000)
afirma:
A elaboração intelectual do processo de modernidade produziu uma
perspectiva de conhecimento e um modo de produzir conhecimento
que demonstram o caráter do padrão mundial de poder:
colonial/moderno, capitalista e eurocentrado. Essa perspectiva e modo
concreto de produzir conhecimento se reconhecem como
eurocentrismo (QUIJANO, 2000, p. 115).

Dentro dessa perspectiva, a colonialidade do saber possui uma relação
de poder e de saber que se estabelece em todas as dimensões da cultura, a
partir de uma lógica e de uma visão de mundo europeia. Nesse sentido, os
aportes teóricos caminham, por um lado, na denúncia à violência epistêmica e,
por outro, na busca da compreensão, inclusão, validação de outros conteúdos e
de sujeitos produtores de conhecimento (OLIVEIRA; CANDAU, 2013).
A colonialidade atua sobre várias dimensões do colonizado, por isso pode
ser apresentada a partir de pelo menos quatro eixos: Colonialidade do Poder
(QUIJANO, 2005 e 2007), Colonialidade do Saber (GROSFOGUEL, 2007),
Colonialidade da Mãe Natureza (WALSH, 2005 e 2007) e Colonialidade do Ser
(MIGNOLO, 2005 e 2007 e MALDONADO-TORRES, 2007). Estes eixos
possuem sentidos culturais, sociais, políticos, epistêmicos e existenciais. Eles
atuam de maneira a afirmar e celebrar os sucessos intelectuais e epistêmicos
europeus, ao passo de um silenciamento, negação e rejeição de outras formas
de pensamento e história (WALSH, 2007).
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Há uma emergência de uma desobediência epistêmica, como propõe
Walter Mignolo (2008). Essa desobediência expressa as lutas dos grupos
subalternizados pela coexistência de diferentes formas de produção de
conhecimento, o que pode evidenciar a emancipação epistêmica, em detrimento
da condição hegemônica que impera na sociedade brasileira, sob os efeitos da
colonialidade. Um exemplo dessa desobediência está, principalmente, quando
falamos da religiosidade, na construção dos terreiros de candomblé e sua
atividade, em alguns momentos de forma clandestina. Também são exemplos
disso o Movimento Negro, com seu papel educador, e o Feminismo negro, com
a visibilidade de intelectuais negras.
As mulheres negras têm um papel muito importante na luta para o
estabelecimento de signos de identificação, são as porta-vozes de um povo que
foi vítima de um apagamento e de uma desconstrução histórica e cultural, mas
que resistiu e ainda resiste, na sua dança, na sua culinária, na sua religiosidade,
na sua música e no seu corpo. É importante perceber como a mulher negra é
importante para a manutenção da cultura negra, visto que, no Brasil, cada vez
mais, elas assumem posições de importância na sociedade, dependendo menos
da figura masculina.
No candomblé, isso redimensiona o papel da mulher negra, tanto em uma
esfera mística quanto no sentido social, pois o mesmo acaba se configurando
tanto como uma possibilidade que a mulher negra tem para realizar-se
religiosamente, como também socialmente e politicamente. O candomblé
polariza: é vida religiosa, mas também é a vida social, a hierárquia, a ética, a
moral, a tradição verbal e não-verbal, o lúdico de seus adeptos, permeando a
vida do indivíduo como um todo.
O candomblé possui o papel de educador social, dentro de uma educação
não escolar. É de suma relevância. A mediação deste processo educativo com
o meio escolar (universidades), através de uma interação entre este e o território
que as circunda, buscando as aprendizagens que acontecem assim, geradas
pelo processo acontecido deixar de lado o meio social no qual o cidadão vive e
convive é relegar a sua história e a sua identidade.
Os saberes da educação não escolar estão intimamente ligados à
formação cidadã do indivíduo, para o exercício da civilidade com o outro, aos
seus valores, à sua ética perante o mundo e as pessoas, para o reconhecimento
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a aceitação das diferenças culturais, não importando classe, origem, ou qualquer
outra forma de pertencimento social ou identidade cultural.
Miguel Arroyo (1987) denuncia o discurso autoritário da escola
conservadora, que restringe a si a responsabilidade pela educação:
Antigamente se dizia: “fora da Igreja não há salvação”. Hoje, nós, os
profissionais da escola, pontificamos: “fora da escola não há salvação”.
Cuidado. Essa é e sempre foi a fala das elites, da aristocracia, da
burguesia quando se dirigem às massas: “se quer ser educado, vá à
escola”. “Se você quer ser alguém que pensa, vá à escola”. Quem não
pode ir à escola não pensa, e é tratado como ignorante, como
incivilizado (ARROYO, 1987, p. 19).

E fora da escola, também há produção e divulgação de conhecimento,
também é possível ser uma intelectual. O terreiro possui essa matize, traz uma
epistemologia ancestralizada.
A escritora e intelectual Bel Hooks analisa com maior detalhe quais
questões estão implicadas, quando se trata especialmente de mulheres negras
intelectuais, porque, mais uma vez, são invisibilizadas pela interseccionalidade
de raça, gênero e classe, que produz imagens de controle, tal como definiu
Patricia Hill Collins (2019), que localizam nós mulheres negras como “sujeitos”
ou corpos que não podem pertencer ou escolher o trabalho intelectual como sua
vocação.
De acordo com Sueli Carneiro, em sua tese de doutorado, “A construção
do outro como não-ser como fundamento do ser” (2005),
Como resultado das forças coloniais, temos a reiteração do
espistemicídio, que nega, aos negros, a condição de sujeitos do
conhecimento. Por meio da desvalorização, negação ou ocultamento
das contribuições do Continente Africano e da diáspora africana ao
patrimônio cultural da humanidade; pela
imposição do
embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão
escolar, destitui-se o negro de um lugar de produção de conhecimento
(CARNEIRO, 2005, p. 90)

A intelectualidade e os espaços acadêmicos foram negados às mulheres
negras desde sua infância. Foram mulheres de santo negras que não tiveram
oportunidade de educação escolar, devido a um abandono precoce da sala de
aula, porém possuem experiências e saberes que as tornam intelectuais. A
ancestralidade traz uma bagagem de conhecimento. A professora Claudia Pons
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Cardoso (2017), a partir do argumento formado pela escritora Patrícia Hill Collins,
afirma que
Mulheres negras detêm, enquanto grupo oprimido, a vantagem
epistêmica de conhecer e compreender as ações tanto dos dominantes
quanto dos dominados, o que pode colocá-las em uma posição
privilegiada para avaliar a sociedade e propor novos projetos políticos,
a partir de um ponto de vista formado por essa dupla visão. Tal
perspectiva é cotejada com algumas práticas e produções, ou melhor,
por diferentes formas de mobilizações democráticas e
descolonizadoras organizadas pelas mulheres negras na atualidade
(CARDOSO, 2017, p. 2).

Nesse sentido, as autoras Claudia Pons e Patricia Hill Collins exprimem
um caminho para o futuro que não seja construído pelas memórias e pelos
colapsos do mundo ocidental, logo, exprime uma produção do conhecimento e
narrativas a partir de corpos-políticos de enunciação.
Ainda que as religiões de matriz africana (candomblé, umbanda,
quimbanda, tambor de mina) sejam brasileiras, as línguas, as práticas e a
organização espacial são trazidas ou espelhadas dessas vivências de outros
espaços tempos dos ancestrais da comunidade religiosa. Na travessia do
Atlântico, a dor psicológica e física da escravização e da desumanização imposta
pelos colonizadores não foi suficiente para apagar saberes e memórias, que se
perpetuaram no que há de mais sagrado: o corpo. A negritude dos corpos era a
justificativa para o processo de desumanização (FANON, 2008), no qual essas
pessoas foram tratadas como seres humanos ligados ao marcador social de raça
(MIGNOLO, 2008), estabelecido como critério de separação dos povos, na
colonização europeia, e que justificou ataques e extermínio de diversos povos
tradicionais na América Latina e em África.
Sobre o epistemicídio, Sueli Carneiro observa que é
Um conceito extraído da reflexão de Boaventura Sousa Santos (1995),
que integramos ao dispositivo de racialidade/biopoder como um dos
seus operadores por conter em si tanto as características disciplinares
do dispositivo de racialidade quanto as de anulação/morte do biopoder.
É através desse operador que este dispositivo realiza as estratégias de
inferiorização intelectual do negro ou sua anulação enquanto sujeito de
conhecimento, ou seja, formas de sequestro, rebaixamento ou
assassinato da razão. Ao mesmo tempo, e por outro lado, o faz
enquanto consolida a supremacia intelectual da racialidade branca
(CARNEIRO, 2005, p. 10).
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No entanto, os espaços, como coletivos, terreiros de candomblé,
movimentos e associações encorajam os sujeitos a superarem a passividade,
através da afirmação da autoimagem, e do incentivo à participação política e civil
na sociedade. A política identitária não fortalece a vitimização, como defendem
muitos.
Historicamente, as mulheres negras têm utilizados tanto os espaços
formais quanto os não formais e informais, assegurando o fortalecimento dos
coletivos. O candomblé é esse lugar onde se aprende e se ensina; onde foi e é
possível um reencontro da história e da memória que vem do outro lado do
Atlântico. Trata-se de um saber que é preservado e passado de geração em
geração, uma epistemologia que resiste ao epistemicídio decorrente de uma
europeização, de um branqueamento do conhecimento.
Como lugar da memória ancestral africana, o candomblé oferece
fundamentos

espistemológicos

às

práticas

e

pensamentos

de

uma

afrocentricidade. A partir das cosmologias e filosofias do candomblé, entende-se
a dinamicidade do axé e da ancestralidade como princípios estruturais do seu
arcabouço cultural (FAISLON; BENEDICTO, 2020, p. 4).
Collins (1990) considera que o ponto de vista das mulheres negras é um
lugar privilegiado, um lugar historicamente construído e através do qual é
possível observar e compreender aspectos importantes do grupo, quando se é
parte dele. A autora apresenta a experiência como um conceito fundamental para
a perspectiva epistemológica e concebe um conceito importante para o
feminismo negro “O pessoal é político”, uma das importantes contribuições do
feminismo revela o elo entre a experiência pessoal, individual e coletiva. De
acordo com Collins (2019), a experiência é a base fundamental da epistemologia
feminista negra.
Em “Mulher, raça e classe” (DAVIS, 2016), Angela Davis busca registrar
histórias de luta dos negros e negras nos Estados Unidos, trazendo, no capítulo
intitulado “Educação e libertação, a perspectiva das mulheres negras”, a
informação de que o estudo e o conhecimento estavam entre os maiores anseios
dessa população, principalmente das mulheres, pois sabiam que esse era o
caminho para a longa transformação de sua condição social, historicamente
imposta como inferior. A formação acadêmica fazia parte desse horizonte, sendo
que o racismo era seu maior entrave (DAVIS, 2016, p. 77-79).
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O Movimento negro no Brasil será mais um desses espaços/locais de
importância para a discussão e luta de inserção do negro em instituições
educacionais, reconhecendo a geopolítica do conhecimento que, historicamente,
privilegiou e reproduziu o conhecimento hegemônico e eurocêntrico, rejeitando
a continuidade de práticas epistemicidas.
A professora Nilma Lino Gomes (2017) tem como tese principal o papel
do Movimento Negro brasileiro como educador, produtor de saberes
emancipatórios e um sistematizador de conhecimentos sobre a questão racial no
Brasil. Ela nos leva ao necessário movimento de descolonização do
conhecimento. A partir de uma compreensão dos saberes produzidos,
articulados e sistematizados pelo Movimento Negro e de Mulheres Negras, temse a capacidade de subverter a teoria educacional, construir a pedagogia das
ausências e das emergências, repensar a escola, descolonizar os currículos e
dar visibilidade às vivências e práticas dos sujeitos. Assim, a autora coloca a
atuação do Movimento Negro como protagonista na relação entre a população
negra e o Estado, organizando e sistematizando saberes específicos. A questão
colocada é que o campo da educação não reconhece os saberes elaborados por
grupos sociais não hegemônicos, transformando-os em ausências, em
inexistências.
Em consonância com Boaventura de Sousa Santos, a pesquisadora
propõe uma “mudança radical no campo do conhecimento” (p. 53) que ajude na
construção das “epistemologias do Sul”:
As epistemologias do Sul são o conjunto de intervenções
epistemológicas que denunciam a supressão das muitas formas de
saber próprias dos povos e/ou nações colonizados. Essa supressão é
resultado de um processo histórico de dominação epistemológica
imposto pelo colonialismo. As epistemologias do Sul valorizam os
saberes que resistiram com êxito a essa dominação e investigam as
condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos e práticas. A
esse diálogo entre saberes Boaventura chama de ecologia de saberes
(GOMES, 2017, p. 54).

Dessa forma, é possível superar o “pensamento abissal”, que apaga o
conhecimento produzido fora do Norte do planeta e também os sujeitos que
produzem esse conhecimento. Trata-se de confrontar os modelos fixos, os
paradigmas, os valores estabelecidos e também o conhecimento. Nilma Lino
Gomes (2017) afirma que esse posicionamento é exatamente o que se encontra
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“nas ações e nos saberes emancipatórios produzidos e sistematizados pelo
Movimento Negro”. Para a pesquisadora, esses saberes devem compor o
cotidiano das instituições escolares, saberes esses que foram historicamente
sistematizados pelo Movimento Negro, que diferem do conhecimento científico
canônico, mas que podem ser entendidos como “uma forma de conhecer o
mundo, da produção de uma racionalidade marcada pela vivência da raça numa
sociedade racializada desde o início da sua conformação social” (GOMES, 2017,
p. 67).
Para a escritora e ativista bell hooks (1995), todas as pessoas levam
algum conhecimento para a sala de aula, e essa pluralidade deve ser respeitada
e utilizada como metodologia pedagógica, através de escambo de vivências (o
professor não deve ser uma autoridade e deve participar da troca de
conhecimento), debates abertos, descentralização de condutas, etc. Num
contexto multicultural como a escola, os alunos devem ser convidados a
conhecer a diversidade epistemológica, num espaço com temas que tragam, por
exemplo, consciência de raça, sexo e classe, associando-as à disciplina
oferecida:
Evidente que um dos muitos usos da teoria no ambiente acadêmico é
a produção de uma hierarquia de classes intelectuais onde as únicas
obras consideradas realmente teóricas são as altamente abstratas,
escritas em jargão, difíceis de ler e com referências obscuras (HOOKS,
1995, 89).

Segundo a referida ativista, essa atitude é intencional e cria o abismo
entre a teoria e a prática dentro da academia, porque é esse o artifício utilizado
para perpetuação do elitismo intelectual, que produz teorias irrelevantes para o
todo e promove uma falsa dicotomia entre a teoria e a prática nos sistemas de
ensino. Como nunca se enxergaram dentro dessa hegemonia, muitas mulheres
negras tentaram resistir à teorização, acreditando apenas que a prática poderia
trazer uma solução concreta para a comunidade. Porém, Hooks rebate essa
crítica, colocando a complexidade do feminismo e do movimento negro como um
parâmetro para grandes fenômenos que não se prendem a uma teoria única.
Entretanto, em um determinado momento as mulheres negras perceberam que
permanecer calada (sem teorizar) só ajudaria a perpetuar a ideia que podemos
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engajar sem teoria, pensando na teoria como algo apenas abstrato, o que na
visão da autora é inconcebível:
Infinitas vezes, os esforços das mulheres negras para falar, quebrar o
silêncio e engajar-se em debates políticos progressistas radicais
enfrentam a oposição. Há um elo entre a imposição de silêncio que
experimentamos e censura anti-intelectualismo em contextos
predominantemente negros que deveriam ser um lugar de apoio (como
um espaço onde só há mulheres negras), e aquela imposição de
silêncio que ocorre em instituições onde se dizem as mulheres negras
e de cor que elas não podem ser plenamente ouvidas ou escutadas
porque seus trabalhos não são suficientemente teóricos (HOOKS,
1995, 95).

A escritora estadunidense Hooks, quando rejeita os formatos acadêmicos
tradicionais, mostra-se inclusive na defesa de que a teoria não acadêmica seja
tão valorizada tanto nos espaços não escolares quanto nos acadêmicos, e
coloca: “A posse de um termo não dá existência a um processo ou prática; do
mesmo modo, uma pessoa pode praticar a teorização sem jamais
conhecer/possuir o termo” (HOOKS, 1995, p. 86). O que hooks afirma é a
possibilidade de teorizar sem usar o termo ‘teoria’ como definidor da prática
reflexiva – ou seja, as pessoas negras precisam se reconhecer capazes de fazer
isso – teoria – ocupando o espaço acadêmico também.
Por isso, ela acredita que pessoas negras, em especial as mulheres
negras, precisam teorizar e subverter o feminismo branco, o patriarcado e o
racismo epistêmico dominante, já que para a autora a prática envolve o processo
de teorização. Por outro lado, intelectuais negros e negras tentam superar a
barreira do pensamento hegemônico para mostrar que as palavras servem para
compreendermos a natureza da nossa situação e os meios pelos quais podemos
engajar e transformar a nossa realidade. Hooks (1995) ressalta que, mesmo
tentando subverter o sistema, não devemos tratar toda teoria dominante como
inútil, pois essa atitude reacionária é similar ao que os brancos fazem quando
rejeitam como teoria a produção intelectual dos grupos marginalizados.
Uma contribuição essencial para este debate é a escrita literária da obra
“O pequeno fula”, do autor Hampate Bâ. No processo de dar primazia à coleta
de narrativas de sua aldeia em África, está o fato de considerá-las como obras
literárias e fontes essenciais de conhecimento histórico e cultural das civilizações
africanas, processo importante no percurso de chegada à escrita, pois
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expressam o modus vivendi de uma África por séculos ignorada e considerada
por muitos ocidentais como um continente sem valor histórico. É a reconstituição
de fatos memoráveis de sua infância e juventude, com uma riqueza de detalhes
como quem reconstitui “um acontecimento, e o filme gravado desenrola-se do
começo ao fim, por inteiro” (BÂ, 2003, p. 14).
Considerando os testemunhos oculares, os contadores de histórias, os
anciãos e os tradicionalistas, Hampâté Bâ, frente à imposição cultural do
colonialismo, iniciou a passagem do oral para o escrito, como forma de
preservação dessas memórias. Há, então, de um lado, um autor preocupado
com as narrativas orais tradicionais e, principalmente, com a forma de resgatálas; e, de outro, a escrita sendo esse suporte de legitimação.
No entanto, quando Boaventura Sousa Santos usa a metáfora Norte e Sul
para destacar as duas realidades de mundo diferentes que existem na sociedade
e que atravessam a educação de modo intenso, “entendendo o Sul como uma
metáfora do sofrimento humano produzido pelo capitalismo” (SANTOS, 2008, p.
17), demonstra que a educação que se faz no Sul é a da resistência, da oposição
ao sistema instituído, da lógica contra-hegemônica, da transformação e da luta;
enquanto que, no Norte, se compreende que a educação cuja perspectiva é a
instituída e legitimada pelo sistema é a educação colonizadora, cerceadora dos
corpos e das mentes, é a educação antiemancipatória.
Segundo Santos (2008), há necessidade de se desfamiliarizar com o
Norte imperial e instituído e aprender com o Sul (SANTOS, 2008, p. 26). Há
necessidade de transformação, no entanto, ela só é possível com muitas mãos
(movimentos sociais, escolas, políticos, intelectuais, povos originários e
afrodiaspóricos), em coletividade e rumo a uma emancipação social.
Logo, faz-se necessária a precisão de nos comprometermos com a luta
anticapitalista e anticolonial (SANTOS, 2008, p. 26). Precisamos romper com a
naturalização da educação instituída e nos apropriar de uma pedagogia que seja
verdadeiramente libertadora e de uma educação que, conforme aponta Freire
(1987), deve ser constantemente refeita na práxis.
Uma educação que liberta e que não faz dos estudantes pessoas
meramente passivas e engessadas não apenas exige o despertar da criticidade
acerca da sociedade que vivemos, mas também promove a visibilidade dos não
brancos, das mulheres, dos LGBT’s e dos marginalizados. Só com a “educação
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engajada” conseguiremos vislumbrar como as relações de poder interferem na
educação e desarticularemos a escola como um lugar opressão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Esse ato de fala, de “erguer a voz”, não é um mero gesto de palavras vazias: é
uma expressão de nossa transição de objeto para sujeito – a voz liberta.”
bell hooks
Ao pensar em educação, limitamo-nos aos espaços edificados,
compartimentados e curricularizados: a escolarização normalmente é o exemplo
mais reafirmado e exaltado em nossa sociedade. A partir disso, outros ambientes
acabam sendo invisibilizados e desvalorizados, por seus conteúdos não levarem
o indivíduo a uma formação para o mundo do trabalho e do tal sucesso que o
sistema capitalista apregoa, obscurecendo a contribuição destes outros espaços
para o desenvolvimento intelectual do indivíduo.
Com este entendimento, realizamos a pesquisa que aqui apresentamos,
com o objetivo de analisar o processo de desenvolvimento intelectual das
mulheres negras de santo, a partir das memórias e da trajetória educacional de
Mãe Balá, interlocutora que, por suas lembranças, nos permitiu conhecer as
histórias, favorecendo-nos um reencontro da memória coletiva de raízes
afrobrasileiras.
A opção por tratar com uma mulher negra de setenta anos se deu por
serem exatamente os velhos e velhas que, na tradição de várias culturas,
transmitem, através da oralidade, os conhecimentos e experiências acumulados
por toda a vida.
Da trajetória educacional de uma mulher negra de santo expressada pela
oralidade, foi possível obter informações que responderam à problematização
sobre como se deu o processo de desenvolvimento intelectual nos ambientes
educacionais – espaço escolar e no espaço terreiro – pelos quais Mãe Balá, uma
mulher negra, pobre, candomblecista caminhou, a partir das lembranças
provenientes de suas memórias. Para este estudo, foram realizadas entrevistas
com base em um questionário semiestruturado, e tendo a história oral como
metodologia principal, no sentido de refletir sobre qual o lugar e o papel dessas
mulheres negras, senhoras numa epistemologia invisibilizada na memória da
história nacional.
Quando esse trabalho foi iniciado, mergulhei em um campo ainda em
construção sobre a discussão da educação na qual várias compreensões são
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formuladas. Porém, o caminho por pistas sobre como esse termo pode ser
compreendido é entendermos que a educação é um processo fundamental para
entender a identidade. Quando partimos para fora da escola, deparamo-nos com
uma gama de possibilidades; é possível conhecer melhor a nossa identidade
historicamente negada pelos processos culturais, quem somos nós como povo.
Nesse momento do estudo, foi entendido que os indivíduos não se constroem
somente a partir de uma perspectiva, mas de várias, ou seja, um mesmo sujeito
pode ter aprendizado a partir de variados espaços.
Ao apresentar Mãe Balá, conhecer suas histórias de vida, suas
experiências e vivências, carrego isso como umas das fases mais importantes,
tanto para o estudo aqui proposto, quanto para mim enquanto pessoa. Sua
aparição, mesmo que breve, em minha trajetória de vida, estará marcada para
sempre.
A partir dos marcadores gênero, raça e classe os quais perpassam uma
mulher de santo negra, a análise conseguiu trazer algumas especificidades
existentes e latentes. A interseccionalidade teve um papel importante, nas
análises dos relatos, como é presente nas pesquisas voltadas para o estudo
sobre as mulheres negras de santo e suas vivências. Nesse cenário, a História
oral foi a metodologia mais assertiva pois, através da realização das entrevistas,
permitiu maior aproximação com a interlocutora.
Pensar na trajetória educacional de Mãe Balá é refletir também sobre o
papel da mulher negra numa sociedade racialmente seccionada, é pensar num
coletivo e para coletivização. Pensar numa intelectualidade negra e da
população negra no ocidente é trazer à luz também o pensar sobre a branquitude
nesses espaços e seus desdobramentos em tal lugar, pois é a partir de uma
concepção historicamente erguida, consequente de uma herança escravista,
eurocêntrica e racista que a mulher negra acaba por ser forjada, enquanto um
corpo sem mente, sendo esta uma representação que,

mesmo na

contemporaneidade, acaba por perpetuar o seu lugar na sociedade (HOOKS,
1995, p. 469).
A herança da oralidade carregada pelo fio condutor da ancestralidade
entende a memória feminina negra ancestral das mulheres negras de santo
como contribuinte para um rompimento com antigas epistemologias. Mesmo com
a presença da escrita em outros formatos que não ocidentais, muitas sociedades
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africanas priorizaram a transmissão oral, pois esta vai além do contar histórias,
a partir do momento em que se repassam valores responsáveis por toda a
estrutura da tradição de um povo.
Esse valor civilizatório afrodiaspórico permitiu construir e reconstruir em
terras brasileiras a outra parte da História do Brasil, abafada por séculos, mas
resistente, através da qual foram preservadas a matripotência das mulheres
negras de santo, como Mãe Menininha, Mãe Hilda Jitolu. Estas, assim como Mãe
Balá e Ialorixás do terreiro Opó Afonjá, engajaram-se, pensando em um sentido
de comunidade e também em uma mudança progressiva no perfil educativo da
população negra. Pela educação, empreenderam espaços de escolarização em
seus terreiros, o que as colocou, além de um lugar de guardiãs da memória afrobrasileira, num lugar da liderança, da voz ecoada, do sonho, da resistência e das
lutas sociais.
Nesse sentido, a reflexão sobre o desenvolvimento intelectual que Mãe
Balá vivenciou possibilitou a dinamização com seus relatos, não foi uma
pesquisa estanque e apenas relacionado à sua escolarização. A escuta de sua
trajetória educacional, foco principal da pesquisa, foi um desvelamento de
revelações que passearam pelos seus papéis sociais, como o de mulher negra,
mãe, filha, estudante, ialorixá, e mostrou como esses papéis estão imbricados
no jeito de ser Mãe Balá, além de ter revelado uma aproximação com a vida de
muitas mulheres negras. Sua escolarização foi conturbada, com o abandono
escolar em busca de emprego para a complementação de renda da família, algo
que ainda se repete entre mulheres jovens negras, que são a maioria na evasão
escolar entre as mulheres, estando os homens jovens negros à frente dessa
estatística fatídica.
Na atualidade, a pandemia do covid-19 e a crise pela qual o país passa
forçaram jovens estudantes negros da periferia a evadir, além das causas de
isolamento e desmotivação, é importante ressaltar a questão econômica e social,
pois muitos não possuem celulares, computadores ou dinheiro para internet. Há
também a perda de emprego de alguns familiares, o que forçou muitos
adolescentes e jovens negros a abandonarem a escola e, assim, atrasarem a
formação. A consequência disso é a inserção em ocupações de baixa
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remuneração no mercado de trabalho e também um número baixo de inscritos
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2021).82
Promover uma discussão sobre uma educação para além da
escolarização, tendo o terreiro como local de circulação de conhecimento, não
foi com o objetivo de desclassificar ou desvalidar a escola como espaço
formalizado do saber. Isso foi necessário para exaltar e demonstrar que nunca
se para de aprender e de estudar, como por exemplo, manifestações culturais
também têm sua didática, seus instrumentos, estratégias. Trata-se de uma
educação não depositária, fluida, da observação, repetição, da troca, escuta e
palavras respeito aos mais velhos pelo saber acumulado nos tempos vividos; de
um saber inferiorizado há séculos, no qual o aprendizado enxerga as pessoas
de forma global, suas subjetividades e dignidade não são levadas em conta.
Entre os seus, a conscientização é transformadora para as realidades expostas,
como a criação de escolas comunitárias, percebendo-se aí a herança da
resistência, da luta e do sonho da população negra para estar inserido na escola
ou em universidades.
Refletimos e constatamos o quão é importante uma desobediência
epistemológica na produção de conhecimento. Dessa forma, entende-se que
enfrentar e superar o racismo significa uma atitude decolonial, entendida como
as diversas estratégias políticas de descolonização do conhecimento e
libertação do ser. Estamos falando sobre a decolonialidade, a qual assume um
caráter que ultrapassa a descolonização, mas pressupõe a viabilidade de lutas
contra a Colonialidade, a partir das pessoas e de suas práticas sociais, políticas
e epistêmicas.
Ainda que reconheçamos que, para a comunidade negra, o conhecimento
não é só produzido na academia, o ingresso de estudantes negras e negros, de
estudantes de comunidades tradicionais e de camadas populares nas
universidades tem alterado as agendas de investigação/pesquisa, uma vez que
muitos dos estudantes elegem temas próximos, muitas vezes relacionados ao
próprio cotidiano.

82

No dia 27/08/2021 o site G1 publicou uma matéria informando que dos 2,7milhões de inscritos
a menos nesta edição, 1,8 milhão são pretos ou pardos. O número de indígenas, negros e pardos
inscritos caiu mais de 50%
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A análise aqui trabalhada corrobora com o pensamento de Ângela
Figueiredo (2020) de enegrecer, feminilizar e descolonizar as nossas
perspectivas epistêmicas. Isso tem ocorrido através de um movimento que
parece centrar as análises a partir da experiência pessoal. Um movimento de
contar e recontar a história de negros e, principalmente, das mulheres negras no
Brasil, não como uma história paralela, mas ampliando e desmistificando a
história. Isso tem ocorrido porque entramos como coletividade muito
recentemente nas universidades, com implementações de políticas públicas.
Embora haja o reconhecimento de que o conhecimento não é apenas produzido
na universidade, foi exatamente a partir da entrada de um maior número de
negros e negras nas universidades que esse movimento eclodiu. Mas é
necessário indagar que história se efetivou, durante muito tempo, como
responsável por injustiças, como invisibilizar agentes de produção de
conhecimento.

A evidência está exposta no modo como a tradição

historiográfica moderna ocidental em geral, e também a brasileira, acabou por
promover a invisibilidade e o afastamento da população negra do fazer
epistêmico.
O epistemicídio empreendido à população negra no Brasil se estrutura a
partir do não acesso à educação de qualidade, na desqualificação de sua
capacidade intelectual, e ainda no comprometimento de sua autoestima, visto os
ataques raciais sofridos constantemente na negação desses sujeitos como
produtores e portadores de conhecimento. Segundo Sueli Carneiro (2005, p. 97),
o epistemicídio ultrapassa sua engenhosidade de anulação e desqualificação
dos conhecimentos produzidos por populações subalternizadas, classificando-o
como um mecanismo de produção constante de pobreza cultural.
Assim, uma epistemologia negra decolonial é aquela que se rebela frente
aos padrões previamente estabelecidos, rompendo fronteiras e colocando os
sujeitos que historicamente estiveram à margem no centro da produção do
conhecimento. Nesse caso em especial, colocando as mulheres negras no
centro da produção. Essa proposta está em perfeita consonância com outras
levadas a cabo pela perspectiva teórica decolonial e epistemologias outras. O
diálogo com essas teorias que são produzidas por e de mulheres negras vem
para articular e formular algo em direção ao que defino como uma epistemologia
insurgente e urgente. (FIGUEIREDO, 2020)
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APÊNDICE

Apêndice A – Roteiro de entrevista semiestruturada

ROTEIRO DE ENTREVISTA
Semiestruturada

DADOS PESSOAIS:
1 - Qual seu nome?
2 –Qual sua idade?
3 - Onde nasceu?
4 – Onde mora?
5 – Qual estado civil?
6 – Teve filhos?

PERGUNTAS SOBRE ESCOLARIZAÇÃO:
1 – Quais escolas estudou?
2 - Estudou sempre em escola pública?
3 - Como foi a senhora no tempo da escola?
4 -Sua família te apoiava nos estudos?
5 - Sofreu algum tipo de preconceito na escola por ser do candomblé?
6 – Enfrentou dificuldades no tempo da escola?
7 - O que a senhora ia aprender na Escolas que frequentou?
8 – Aconteceu abandono escolar? Poderia explicar o porquê?
9 - O que fez a senhora voltar para escola?

PERGUNTAS SOBRE VIVÊNCIA DE CANDOMBLÉ:

170

1 - Há quanto tempo está no candomblé?
2 - Como é nascer no candomblé?
3 - Há quantos anos a senhora é mãe de santo?
4 - De que forma aprendeu tudo que sabe sobre o candomblé?
5 - Foi difícil conciliar o candomblé com suas outras funções?
6 – Como nasceu o projeto da escola comunitária do terreiro?
7 - A população do bairro tem uma boa relação com o terreiro?
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Apêndice B – Matéria jornalística (A Tarde) sobe o Centro comunitário Tia
Balá
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Apêndice C – Ação do Projeto Negro Amor no Centro Comunitário Tia
Balá - Oficina de expressão: Lendo o mundo

