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Resumo 

 

Questões culturais e religiosas podem influenciar diretamente na relação do ser humano 

com a Natureza. Podemos falar de religiões afro-brasileiras assim como o Candomblé, 

que foi fundamentada entre os anos de 1788 a 1830, por três mulheres: Iyá Detá, Iyá Kalá, 

Iyá Nassô, juntamente com os babalawos Babá Assiká e Bangboshê Obitikô. Foi daí que 

surgiu um dos primeiros Terreiros de Candomblé na Bahia, o Ilê Asé Airá Intilé ou como 

ficou muito conhecido, Candomblé da Barroquinha, que localizava-se em Salvador. Do 

Ilê Asé Airá Intilé, surgiram três Casas: Casa Branca do Engenho Velho, Gantois e Ilê 

Axé Opô Afonjá, as quais existem até os dias de hoje. O Candomblé é uma religião de 

resistência e que possui uma relação direta com a Natureza, por cultuar os Orixás, que 

são entendidos como manifestações da Natureza. Considerando que o Orixá é vivo, por 

ser presente no meio natural, e que a sua preservação é muito importante para os 

praticantes e adeptos da religião, o presente trabalho analisou se o Candomblé pode ser 

uma religião que tem uma visão natural e intrinsecamente ecológica, que respeita e cuida 

do meio natural, por conta de sua relação com os Orixás. A problemática da pesquisa gira 

em torno da análise do Candomblé pela perspectiva conceitual da eco espiritualidade. O 

trabalho foi realizado através de visitas a quatro Casas de Candomblé, que se localizam 

no Distrito Federal: Ilê Axé Oxum Opô Oyá Onira, Ilê Odé Axé Opô Inle, Ilê Afonjá Axé 

Opô Inle e o Ilê Axé Omo Omi Didara; foram realizadas entrevistas durante os meses de 

outubro de 2019 a agosto de 2020. Identificou-se como essa relação acontece dentro das 

Casas de Candomblé; como os Pai e as Mães de Santo conduzem a temática da relação 

entre o Sagrado, a Natureza e o Feminino para os Filhos de Santo, e como esse assunto é 

tratado e praticado de fato. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Candomblé; Natureza; Orixá; Eco Espiritualidade; Educação 

Ambiental Decolonial; Feminino 
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1. Introdução 

 

Desde há muito tempo o ser humano vem tentando moldar a Natureza da melhor 

forma para a sua comodidade e desenvolvimento, sem pensar nos danos que podem vir a 

ser causados para o próprio meio ambiente e em um espaço de tempo, além dos problemas 

para as futuras gerações. Nos séculos XVIII e XIX na Europa, acontecia uma grande 

revolução, que tem influência até hoje no sistema de produção de bens e mercadorias, que 

foi a Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial, o meio ambiente vem sendo 

afetado pela atividade/desenvolvimento das grandes indústrias e empresas. Com o 

desenvolvimento e crescimento dessas indústrias e também com o aumento da população, 

o meio ambiente vem sendo degradado com uma grande velocidade nos últimos anos. 

Com o avanço das grandes indústrias como por exemplo o agronegócio (que cada vez 

mais desmata para a implementação de novas safras ou para a criação de gado) e o 

crescente número em relação ao aumento da população, o meio ambiente se encontra cada 

vez mais comprometido. 

Toda essa ordem de acontecimentos advinda da Revolução Industrial que 

acarretou na presente crise ambiental, parte de um fundamento religioso que forma as 

bases profundas de uma visão de mundo hegemônica, que consente ao ser humano o 

direito de se ver como legítimo dono da natureza, não como um humilde guardião da 

Criação. O monoteísmo judaico-cristão se constitui como uma cultura religiosa que 

dissociou a matéria do espírito, que legitimou a supremacia humana sobre a Natureza, 

que fundamentou e cristalizou uma visão antropocêntrica, que desenvolveu uma relação 

de propriedade e não de fraternidade com o mundo Vivo. No seu mito de origem, o 

Cristianismo, além de ter separado o ser humano da Natureza - porque esse ser humano 

foi criado à imagem e semelhança de Deus -, também consentiu o direito do ser humano 

dominar e explorar a Natureza, porque era essa a vontade divina. Não é por acaso que 

White Jr (1976) afirma que o Cristianismo é a religião mais antropocêntrica que o mundo 

já conheceu, em absoluto contraste com o paganismo antigo. 

O Cristianismo emerge de um contexto cultural e religioso europeu demarcado 

pela presença dominante de povos antigos pagãos, e é nesse cenário de choque 

civilizatório que o Cristianismo se forja e se afirma como a mais antropocêntrica de todas 

as religiões, porque a vontade divina que reinava no Céu era de que o ser humano 

dominasse a Terra. O Cristianismo prega essa marca da divindade transcendente como 
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distinção fundamental das religiões imanentes e animistas; e ao longo do processo de 

cristianização do Ocidente, derrotou e converteu toda a cultura religiosa pagã antiga; 

efetuou um projeto de domínio e opressão que se disseminou por todo o planeta e todas 

as culturas diferentes da modernidade europeia e seus fundamentos cristãos e 

antropocêntricos. Para White Jr (1972), a vitória do Cristianismo sobre o paganismo 

provocou a maior revolução psíquica da história na cultura ocidental, estabelecendo o 

axioma cristão do lugar do humano a ocupar na Natureza. No mito de origem cristão, a 

Natureza é criada para servir o ser humano, o ser hierarquicamente superior. 

E é precisamente nessa conjuntura da relação imaginária entre o ser humano e a 

Natureza, que entra em cena o Candomblé, uma religião de matriz afro-brasileira que 

carrega em sua visão de mundo uma concepção de Natureza onde as divindades estão 

presentes e se manifestam pelas forças naturais; tornando assim, o espaço natural um 

ambiente sagrado. Isso significa que é a própria religião que oferece o princípio da 

sustentabilidade que se estabelece como o limite moral da ação humana ante a Natureza 

sagrada, equivalendo a ‘degradação ambiental’ à ‘profanação do sagrado’. No 

Candomblé, em respeito aos Orixás, se cuida da Natureza. 

Mas a despeito desse valioso pensamento sistêmico ou visão ecológica presente 

na essência do Candomblé, há uma realidade brutalmente depreciativa vivenciada dentro 

da religião: em muitas situações, o povo de Candomblé e de outras religiões que têm 

influência dos povos Iorubás e Bantos, praticadas por todo o Brasil, como a Umbanda, 

Jurema, Batuque, Tambor de Mina, Xangô do Nordeste, sofrem o preconceito enraizado 

no histórico e incessante processo da opressão cultural colonialista eurocêntrico. 

Muitas vezes esse preconceito que parte do racismo, é também ligado à percepção 

da degradação e poluição ambiental advinda com as oferendas, mas também a questão do 

maltrato dos animais em função da prática do sacrifício animal, gerando também o 

preconceito em relação a própria prática da religião, que podemos chamar de racismo 

religioso. Os povos de Axé sofrem preconceito, seja ele em razão dos sacrifícios de 

animais que acontecem dentro da religião, e também pela própria prática da religião. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou no final de março de 2019, que o 

sacrifício animal em rituais religiosos é constitucional, o que garante por lei a prática do 

sacrifício dentro das religiões de matriz africana. Atesta que o preconceito com a religião 

é crime: Os artigos 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar 

com a seguinte redação: "Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes 

de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 
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(...) "Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa”. 

Preconceito esse que existe muito pela falta de conhecimento de pessoas de outras 

crenças religiosas para com o Candomblé, onde o elemento cor da pele negra fundamenta 

o preconceito religioso, ou em outras palavras, o racismo ambiental. E dessa forma, 

justamente a religião de base natural, que por conta disso possui soluções para a superação 

da crise ambiental contemporânea, é ‘denegrida’, demonizada, desqualificada, e sofre o 

mal da marginalização de um preconceito que acaba invisibilizando o caráter ecológico 

do Candomblé. Oculta-se que é uma religião que ‘naturalmente’ promove a comunhão 

entre os humanos e os deuses na própria Natureza, não fora e acima dela. 

É por essa razão, de um situar-se ideologicamente numa posição social de vítima 

de opressão histórica, desde o desencontro civilizatório com a cultura ocidental cristã, 

que o Candomblé se localiza nos espaços de luta política contra-hegemônica combatendo 

o racismo religioso e ambiental, e se valem de processos educadores intrinsecamente 

decoloniais, visando a alteração da correlação de poder com a cultura ocidental cristã. É 

então exatamente nesse pressuposto – não só tornar visível, mas valorizar uma religião 

de base natural e não antropocêntrica –, que se torna politicamente relevante aprofundar 

as análises que exploram os vínculos entre o sagrado e a Natureza no Candomblé. 

Então, como objetivo desta pesquisa, analisamos as relações entre Sagrado e 

Natureza a partir da perspectiva de algumas Casas de Candomblé de Planaltina e de 

Sobradinho (Distrito Federal), detalhando como se entrelaçam o pensamento religioso e 

a visão ecológica; e destacando tanto o prestígio feminino, como também os processos de 

aprendizagem comunitária dos vínculos entre o Sagrado e a Natureza. 

O Candomblé foi escolhido como objeto de estudo da presente monografia pelo 

fato de que nos últimos anos a religião vem sendo atacada de várias formas, mesmo o 

Brasil sendo um país laico, muitas pessoas não entendem que temos a liberdade de escolha 

diante da crença religiosa, o Candomblé é uma religião como qualquer outra religião; e 

também pretendemos mostrar a relação que o Candomblé tem com a Natureza e como a 

sua preservação é importante para a religião que se orienta pela sustentabilidade. 

Como questões balizadoras da pesquisa, buscamos compreender (a) como e 

porque o pensamento ecológico está presente no Candomblé; (b) como os Babalorixás e 

as Yalorixás abordam a temática ambiental dentro das casas de Candomblé; (c) como são 

transmitidos os saberes ecológicos; (d) qual o significado do sacrifício animal no 

Candomblé; (e) qual a importância da mulher nas casas de candomblé.  
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2. Candomblé e o Orixá ecológico 

 

O Brasil é um país diverso, seja em termos culturais ou étnicos. A África está 

muito ligada ao povo brasileiro, já que 54% da população é constituída por negros. Ou 

seja, metade da população brasileira possui fortes vínculos com uma descendência 

africana direta, em função do regime da escravidão presente na história do Brasil. 

A África também está presente na cultura e na religião, herdada dos escravos, que 

é o Candomblé, uma prática religiosa presente em solo brasileiro desde o período da 

escravidão. Essa herança religiosa é vivamente praticada até hoje e é cultuada em várias 

regiões do país. No Brasil, 127.582 pessoas se declaram como praticantes da religião de 

matriz africana, segundo o CENSO 2000. 

O Candomblé é uma religião culturalmente muita rica, algo único pelas roupas 

tradicionais e pelas cantigas, sendo uma religião com uma prática bastante diferente do 

Cristianismo, por não ter um livro sagrado semelhante à Bíblia. No Candomblé o 

conhecimento é passado de geração em geração, do mais idoso ao mais jovem, é uma 

aprendizagem de forma oral e vivencial ao longo das cerimônias, cultos e ritos. 

Para melhor entender, o Candomblé é uma religião monoteísta, isso significa que 

se acredita em um Deus supremo que é chamado de Olorum, que é o criador de tudo. 

Mas é também animista. Além de Olorum, no Candomblé também existem os 

Orixás, que também são cultuados nas casas de Candomblé. Eles são representados a 

partir da Natureza e suas manifestações. Assim como no Catolicismo existe um Deus 

criador e os santos, no Candomblé seria da mesma forma. Porém, no Candomblé os 

Orixás são energias que se manifestam nas pessoas através do transe, e ao contrário dos 

santos, não estão em outro plano, no Céu, e sim na Natureza. 

Dentro do Candomblé existem cargos hierárquicos como: Yalorixás (para mulher) 

/ Babalorixás (para homem), são os sacerdotes, ou seja, Mães e Pais de Santo que 

comandam o Terreiro de Candomblé. Os Ogans são homens que são responsáveis por 

tocar os atabaques, além de terem outras funções dentro de uma Casa de Candomblé; e 

as Ekedys são mulheres responsáveis por cuidar do Orixá, além de terem outras funções 

também dentro de uma Casa de Candomblé. Ogans e Ekedys não incorporam com os 

Orixás. Para saber se a pessoa é cargo como Ogan ou Ekedy, é feito o jogo de búzios, que 

é o meio de comunicação usado nas Casas de Candomblé para se comunicar com os 

Orixás, e também para obter respostas diante da vida da pessoa que procura o jogo. Os 
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Orixás se manifestam através do transe, sendo assim, pessoas que são médiuns de 

incorporação, são de certa forma uma “ferramenta” para o Orixá se manifestar. 

Quando a pessoa é nova na religião, que ainda não foi iniciada ou não fez santo, 

ela é denominada como Abian, um Filho de Santo. Sendo assim, toda pessoa que é 

Yalorixá ou Babalorixá, Ogan ou Ekedy, um dia foi Abian. O Abian é o início de tudo. O 

Abian fica certo período de tempo aprendendo sobre a religião na vivência dentro do 

barracão ou Terreiro. A expressão “fazer santo” é muito usada entre as pessoas de 

Candomblé, e isso significa que é quando o Abian renasce para o seu Orixá, sendo ele 

Yaô, Ogan ou Ekedy. Quando a pessoa é médium de incorporação, depois que ela faz 

santo, ela se torna um Yaô, e após sete anos da feitura, a pessoa recebe seus direitos, ou 

como também é denominado, Deká se tornando um Egbomi. Depois disso, caso a pessoa 

tenha interesse pelo caminho que é dado pelo Orixá, a pessoa pode abrir sua própria Casa 

de Candomblé, assim se tornado Yalorixá ou Babalorixá. Já a pessoa que é Ogan ou 

Ekedy, ela sempre terá esse cargo dentro da religião. 

O Candomblé também é conhecido pelos ritos e festas que acontecem dentro dos 

Terreiros (ou como é chamado pelo Povo de Santo, Ilê), onde são cultuados os Orixás que 

são representados através das forças, das energias e das manifestações da Natureza. Orixá 

é Natureza, Natureza é Orixá. O Orixá é a essência da Natureza, é a energia primordial 

que dá a vitalidade e o ânimo da Vida, representado pelo Axé. 

Ou seja, questões culturais e religiosas influenciam diretamente na relação do 

Sagrado com a Natureza, conectando ou rompendo, aproximando ou afastando essas duas 

dimensões no imaginário social-religioso. Se a Natureza não é sagrada, então ela pode ser 

profanada, ou seja, pode ser degradada. Então, por cultuar os Orixás, que são 

manifestações puras e essenciais da Natureza, o Candomblé estabelece uma relação 

sagrada direta com ela. O Orixá é vivo e por ser presente no meio natural, sua preservação 

é muito importante para os praticantes e adeptos da religião, porque o contrário 

equivaleria à profanação do sagrado. E dessa forma, para o Candomblé, a Natureza se 

torna algo mais além de ser um simples “recurso natural” com valor econômico, como 

ela é vista na cultura monoteísta judaico-cristã de onde advém a base da prosperidade. 

Aqui, o sagrado permanece na Natureza, e ele cumpre uma importante função. A 

concepção de Natureza presente no Candomblé é bastante rica, contém um elemento 

sensível de valor intrínseco, porque ela é a fonte normativa e orientadora da moral 

humana, conforme podemos observar pelo testemunho de Mãe Stella de Oxóssi (Gitirana, 

Bach e Baggio, 2019). 



12 

 

 

 

“A Natureza conversa conosco a todo o momento, basta saber entendê-la, 

ou até quem sabe, dar um pouco mais de atenção a ela. Tudo que a nossa 

religião professa advém da Natureza. Os nossos dogmas não foram 

ditados por um Deus distante, eles são aprendidos na interação 

homem/divindade através da Natureza, pois os nossos deuses sempre 

usaram essa interação como forma de expressão”. 

 

Existe um popular provérbio Ioruba que diz “KÒ SI EWÉ KÓ SI ÓRISÁ” que 

traduzido para o português quer dizer, “sem folha não há Orixá”. Com esse provérbio 

podemos ver que a percepção da Natureza e sua preservação é algo presente dentro do 

Candomblé, mas não apenas a folha significa a importância da preservação do meio 

natural dentro da religião. É a mensagem cultural de fundo ecológico, que adverte que a 

profanação da Natureza representa o próprio fim da religião. 

A associação dos Orixás aos elementos da Natureza assume uma importante 

significação quando analisada em um contexto ecológico (Alves, 2010). No Candomblé 

cada Orixá está ligado diretamente com algum elemento da Natureza, como por exemplo 

Oxum está diretamente ligada às águas doces, Iemanjá é conhecida no Brasil como a 

“Rainha do mar”, Xangô é representado pelo fogo e trovão. Em vista que os Orixás estão 

e são diretamente ligados com a Natureza, podemos ver como o Candomblé está 

diretamente ligado com o meio natural. 

 

“Por ser essencial à religião, a Natureza e os seus elementos passam a 

ser tratados de uma forma especial, já que dessa forma, segundo a própria 

crença do Candomblé, os próprios deuses são cultuados. Os alimentos 

que são ofertados, os sacrifícios realizados, a vida que é retirada, volta 

para a terra, alimentando-a e completando o ciclo de energia” (Alves, 

2010). 

 

A seguir podemos ver um trecho de um artigo que deixa bem evidente como os 

elementos da Natureza são tratados de forma especial, sobretudo a água: 

 

“Dos quatro elementos, um recebe maior destaque, a água. Este relevo 

nos fez recordar que Mãe Beata de Iemanjá, na saudação inicial do 
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Seminário do Parque Nacional da Tijuca, apresentou uma versão até 

então para nós desconhecida do aforismo “kossi ewe, kossi orixá”, na 

qual é acrescentado um terceiro elemento, “omi” (água). Para esta 

Ialorixá, a máxima verdadeira é “Omi Kozi, Ewê Kosi, Orixá Kozi”. Ou 

seja, para o Orixá existir, e por consequência o Candomblé, não depende 

apenas da folha, mas também da água, e note-se que, na sequência, a água 

vem em primeiro lugar” (Santos, Gonçalves, 2011, p.02-03). 

 

A partir desse trecho, podemos perceber que a água é o início de tudo no 

Candomblé, porque sem água não tem vida. Com isso podemos inferir que a preservação 

dos recursos hídricos também é de grande importância, a preservação da Natureza em si 

é importante, podemos ver isso bem claro a partir do trecho citado a seguir da cartilha 

‘Oku Abo Espaço Sagrado, Educação Ambiental para Religiões Afro-brasileiras’ de 

Educação Ambiental dentro no Candomblé: 

 

“Meu filho, Orixá é tudo isso que está aí... É o princípio da vida, está em 

todas as coisas. Por isso, tome muito cuidado, pois quando você mexe em 

uma coisa, desequilibra outra” (Ashogum, s/d). 

 

Isso evidencia que o pensamento ecológico e a preservação do meio natural estão 

presentes e são importantes dentro da religião, porque tudo na Natureza tem o seu 

equilíbrio e quando algo é retirado sem o respeito ao sagrado e a consciência ambiental, 

ocorre o desequilíbrio. No limite, o ensinamento religioso do Candomblé correlaciona a 

degradação ambiental ao caráter profano. Não degradar a Natureza, para não profanar o 

Orixá, é a mensagem da moral religiosa do Candomblé. 

Marcial (2013) afirma que os espaços sagrados das religiões afro-brasileiras são 

constituídos a partir de uma ideia fundamental, que é o respeito à Natureza, porque é 

através dela que o humano se encontra com seus deuses. É por essa razão que a Natureza 

em sua essência é ‘fundamental’, nos dizeres da autora, para os cultos afro-brasileiros. E 

não é por acaso então que a autora considera que essas são as religiões que mais devem 

se preocupar com a preservação e uso sustentável da Natureza, pois sua liturgia é 

intrinsecamente vinculada à Natureza. É nesse cenário que a autora reconhece que a 

consciência ecológica deve ser uma preocupação constante para aqueles que são criados 

dentro das Casas de Santo. 



14 

 

 

Barros (2013) é outro autor que sublinha o caráter ecológico como elemento 

formador da identidade cultural do Candomblé, especialmente em se considerando o 

tempo presente que uma crise ambiental convoca a reflexão sobre os motivos que nos 

trouxeram a esse estado de desordem global da biosfera. O autor acrescenta ainda que as 

Casas de Santo se constituem como uma verdadeira comunidade com suas formas 

específicas de organização social, de divisão do trabalho, de aquisição e transmissão de 

conhecimentos, e de relacionamento com a Natureza. 

Santos (2013), que também frisa que segundo a filosofia Banto, o Axé é a energia 

vital que dinamiza a vida, e não por acaso nas Casas de Candomblé se considera o ‘espaço 

mato’, a roça, como o lugar mais importante do Terreiro (porque é lá que vivem os 

Orixás); afirma ainda ser importante aplicar projetos de educação ambiental junto a povos 

de Santo, porque não necessariamente os iniciantes, que comungam de uma tradição 

religiosa que respeita a Natureza, já dispõem de uma consciência ambiental. Projetos de 

educação ambiental nesse contexto ajudam a buscar a coerência entre a intenção e a ação, 

a desenvolver a potência de um sujeito ecológico tal qual preconiza a ética da Terra no 

Candomblé. Para o autor, isso se dá simultaneamente no contexto de combate ao racismo 

e eurocentrismo, apontando para o ideal emancipatório e libertário do velho colonialismo 

judaico-cristão arraigado na sociedade brasileira. 

Botelho (2007) afirma que a preservação da Natureza é condição fundamental 

para o praticante do Candomblé. É da Natureza que parte a energia que vitaliza o Orixá, 

sua essência, o Axé; e a energia vital do Orixá só pode fluir de uma Natureza vitalizada, 

ecologicamente íntegra. E o Orixá é representação de uma divindade guardiã das forças 

da Natureza, que no final das contas, implica na preservação do equilíbrio ambiental. Ou 

seja, trata-se de uma mensagem ecológica que flui por meio da religiosidade, o respeito à 

Natureza por ser atributo do universo sagrado. É na escala da moral religiosa que se forja 

o comportamento humano ecologicamente orientado, ou seja, o modo de intervenção no 

ambiente respeitoso e condizente a um espaço sagrado onde vivem as divindades que, 

como guardiãs, sustentam as condições naturais da existência da humanidade. Por tanto 

o humano não precisa interferir e alterar a Natureza, porque ela é dadivosa o suficiente 

para prover suas necessidades. Poluir o ar, sujar a água, desperdiçar ou exaurir recursos 

naturais, são atos equivalentes ao profano. 

Xavier (2013), ao falar sobre a importância da defesa da cultura afro-brasileira, 

chama a atenção para a cultura da paz presente na religião, destacando a participação das 
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mulheres negras, e particularmente, daquelas vinculadas às religiões de matriz africana. 

Ela traz em consideração o papel da mulher, tão essencial no Candomblé: 

 

“Em todas as sociedades conhecidas é o homem que detém o poder 

religioso. É ele quem faz a mediação entre os "outros" e os deuses. Em 

outras palavras, somente alguns homens, de uma determinada sociedade, 

têm o poder de conversar e ouvir as vozes divinas. Assim, torna-se possível 

imaginar a abrangência do fascínio, a dimensão da surpresa e o próprio 

estranhamento, no dizer antropológico, do encontro de uma religião em 

que no lugar do masculino está o feminino” (Bernardo, 2005). 

 

Para Botelho (2007), o Candomblé oferece subsídios para o desenvolvimento da 

consciência ecológica entre o povo de santo, a partir relação umbilical entre os Orixás e 

a Natureza. E seria em função dessa premissa, que a educação ambiental sempre esteve 

presente no Candomblé e foi praticada pelo povo de santo. A cosmovisão africana e afro-

brasileira identifica os Orixás com a Natureza. Assim, nessa correlação, é natural que no 

Candomblé se aprenda a respeitar e cuidar da Natureza, tornando cada Casa de 

Candomblé, um polo de resistência à degradação ambiental e de difusão da causa 

ecológica. É nessa dimensão que Botelho (2007) afirma que é preciso criar novos espaços 

e eleger outros atores sociais para estabelecer um conhecimento educacional 

diferenciado. E nesse sentido, como um antídoto contra o racismo e preconceito, valorizar 

os conhecimentos dos quilombolas, povos de santo, das comunidades da floresta, de 

grupos que carregam o respeito pela Natureza, a solidariedade e o senso de comunidade 

como uma opção ética de vida. 

O Terreiro de Candomblé Ilê Omiojuaro, de Mãe Beata de Iemanjá, coordenou 

um projeto de Educação Ambiental para religiões afro-brasileiras. Costa (2007) relata que 

o projeto foi baseado nos ensinamentos ancestrais, por acreditarem que a melhor forma 

de preservar a Natureza é resgatando o saber tradicional antigo. E se trata de um ‘resgate’, 

porque o povo de santo acabou incorporando valores estranhos à cultura ancestral. E 

assim se coloca a educação ambiental, como uma forma de resgatar a sabedoria perdida 

no caminho do progresso e do capitalismo orientado pelo ocidente cristão. Costa (2007) 

afirma que as Casas de Axé podem ser consideradas como núcleos de preservação do 

verde, porque as ervas litúrgicas indispensáveis para usos religiosos ou terapêuticos foram 
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plantadas em roças desde a fundação das comunidades de Terreiro. No Terreiro de Ilê 

Omiojuaro, segue-se princípios e práticas sustentáveis nos cultos e oferendas religiosas, 

utilizando recipientes biodegradáveis, recolhendo o resíduo gerado, evitando sujar as 

águas das cachoeiras ou rios, cuidando da vegetação. E por essa razão, entendem ser 

compatível a prática religiosa dentro de Unidades de Conservação, apesar de discriminada 

pelos órgãos ambientais responsáveis pelas áreas protegidas. 

Este pode ser visto como um exemplo de Educação Ambiental decolonial, um ato 

político-pedagógico de resistência cultural afrodescendente que afirma seu valor religioso 

por ser intrinsecamente ecológico, na exata medida que desmascara a face antiecológica 

do colonialismo cristão antropocêntrico. E entende que à medida que se amplie o 

reconhecimento do legado da cultura afrodescendente e sua importância na formação da 

identidade brasileira, os preconceitos possam ser superados. O debate ambiental se 

inscreve dentro desse enquadramento, na medida que a sabedoria tradicional do 

Candomblé é essencialmente ecológica. 
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3.  Metodologia 

 

Para maior similaridade do tema escolhido, foi realizada uma revisão 

bibliográfica, por meio de sites que disponibilizam matérias e artigos científicos como o 

Google Acadêmico e o Scielo, sobre as relações entre o Candomblé e o meio ambiente. 

A metodologia do trabalho de pesquisa é de cunho empírico-qualitativa. 

A área de estudo se restringe a quatro Casas de Candomblé, sendo três delas em 

Planaltina e uma em Sobradinho. Os Terreiros participantes do trabalho de pesquisa 

foram: Ilê Axé Oxum Opô Oyá Onira, Ilê Odé Axé Opô Inle, Ilê Afonjá Axé Opô Inle e 

Ilê Axé Omo Omi Didara. 

Segundo o mapeamento realizado em 2018 pela Fundação Cultural Palmares 

(FCP), instituição vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), em parceria com a UnB, a 

região do Distrito Federal tem em sua totalidade 330 Terreiros, sendo eles de Candomblé 

e de Umbanda. A região de Ceilândia conta com 43 Terreiros, a maior Região 

Administrativa do Distrito Federal com maior quantidade de Terreiros. A região de 

Planaltina é a segunda região com maior o número, contendo 25 Terreiros em sua 

totalidade. 
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O que é a análise de conteúdo atualmente? Um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

"discursos” (conteúdos e continentes) extremamente diversificado (Bardin, 2016). 

Antes de dar início ao trabalho de campo, foi formulado um roteiro de entrevista, 

que serviu como guia das entrevistas realizadas para a obtenção dos dados da pesquisa. 

As entrevistas ocorreram no período de setembro de 2019 a agosto de 2020. Todas as 

entrevistas foram gravadas por meio de áudio e depois foram transcritas para a fase de 

análise do discurso. 

Segundo Bardin há dois tipos de práticas da análise de entrevistas, sendo 

classificadas pelo seu grau de diretividade. Há várias maneiras de fazer uma entrevista. 

Tradicionalmente, classificam-se as entrevistas segundo o seu grau de diretividade – e, 

por conseguinte, segundo a “profundidade” do material verbal recolhido. Entrevistas 

não diretivas de uma ou duas horas, que necessitam de uma prática psicológica 

confirmada, ou entrevistadas semiestruturadas (também chamadas com plano, com guia, 

com esquema, focalizadas, semiestruturadas), mais curtas e mais fáceis: seja qual for o 

caso, devem ser registradas e integralmente transcritas (incluindo hesitações risos, 

silêncios, bem como estimulados do entrevistador) (Bardin, 2016). 

Sendo assim, o tipo de entrevista que conduziu o seguinte trabalho de pesquisa foi 

a entrevista semiestruturada. A análise de conteúdo é uma prática bem minuciosa, onde 

precisa-se ler e entender o que o entrevistado quer dizer, a interpretação da fala é de 

extrema importância para a obtenção dos resultados esperados.  

Em primeiro lugar, é preciso “ler”. Mas não basta ler e compreender 

“normalmente”. É possível usar perguntas como auxilio: “O que está dizendo esta 

pessoa realmente? Como isso é dito? Que poderia ela ter dito diferente? O que ela não 

diz? Que diz sem o dizer? Como as palavras, as frases e as sequencias se encandeiam 

entre si? Qual é a lógica discursiva do conjunto? Será que posso resumir a temática de 

base e a lógica interna especifica da entrevista? Etc.” (Bardin, 2016). 

Os Babalorixás e Yalorixás dos Terreiros visitados foram os sujeitos da pesquisa, 

para melhor entendimento do assunto colocados em questão. Com as informações 

coletadas diante das entrevistas, comparamos como o pensamento diante da Natureza e 

sua preservação é como esse ensinamento repassado aos recém chegados na religião, qual 

a importância do sacrifício animal, como o preconceito ocorre e também como a mulher 

vista dentro da religião e sua importância.  
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4. Candomblé e o Orixá educador 

 

4.1. A presença da graça e da bênção divina na relação entre sagrado e Natureza 

 

A noção de ‘Maná’ é um aspecto central e fundante na doutrina religiosa do 

Candomblé. O divino se manifesta ao humano, e a manifestação do divino é nada menos 

que o conjunto das forças da Natureza, que representam a energia espiritual vital de cada 

Orixá e seu Axé. A moral religiosa do mito de origem Yorubá é uma moral que associa o 

universo do sagrado ao mundo natural. Os Orixás são divindades que habitam a Natureza 

e se manifestam ‘naturalmente’ na Natureza, emanando sua força espiritual para cuidar 

das pessoas. E nessa relação entre as divindades, a Natureza e o humano, se estabelece 

uma ligação umbilical orgânica onde flui a vitalidade que alimenta a alma; e é então 

quando se estabelece uma conexão de onde emerge o senso de responsabilidade humana 

para com o divino que lhe acolhe. E por se manifestar na Natureza, ao cuidar das 

divindades, nos tornamos como que guardiões da Natureza, designados pelo nosso Orixá. 

 

“A Natureza, quando Olorum, quando Deus criou a Terra, então era só 

água. Ele mandou Odudua, e Odudua veio com um saco de terra e uma 

galinha. Então ele jogou a terra e jogou a galinha em cima para ciscar. 

Isso é uma forma que os Yorubanos acharam de contar como tudo 

começou na Terra, como tudo se iniciou. Então aí, a terra começou a 

tomar conta da água, e começaram a brotar árvores. Então Olorum ainda 

achou sem graça. Mandou Oxalá para povoar a Terra, e com ele vieram 

os Orixás. Então os Orixás são o quê? São os elementos da Natureza. E aí 

veio o raio, veio o trovão, veio a água doce, veio as árvores, os animais, e 

ainda continuava sem graça. Então ele mandou o homem e a mulher. E aí, 

quando os Orixás cumpriam a sua tarefa, que morriam e voltavam para 

Olorum, a energia continuava. Então, o Deus do trovão ficou, o Deus das 

águas doces, o Deus das águas salgadas, dos vulcões. Então, essas 

divindades, como a energia continuou nesses elementos, o quê que 

acontece, todos os descendentes daqueles seres humanos nasceriam sob 

os cuidados de uma divindade daquela, os Orixás. Então daí você vê a 

importância disso aí para nós, que somos filhos. Então, da questão que a 

gente fala da moral religiosa. Então vem já disso daí. (...) Realmente eu 
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não vou duvidar que o vento me toca, que a água me banha, que o alimento 

me mata a fome. É muito completo e tudo tem um por quê. Desde a 

confecção daquele alimento até o ato de entrega, para que haja aquela 

questão de receber aquilo de volta. Então isso tudo é muito completo. 

Quando você passa a entender isso, você vê realmente a religião. (...) 

Então hoje, a nossa religião ela tem essa importância, o fator de 

preservação. Não só da Natureza, mas da divindade que vive dentro de 

cada ser humano”. (...) E essa Natureza, ela não é só exteriorizada, ela 

está dentro da gente também. Quando você zela daquela árvore, daquela 

pedra, daquela fonte, você está zelando de você mesmo. O Deus que está 

ali ele está vivo em você. Por isso que o Candomblé é de extrema 

importância para a manutenção de qualquer área ecológica, área de 

preservação ambiental. Porque as pessoas que escolhem essa religião, 

que muitas das vezes não é a gente que escolhe, é o Orixá que nos escolhe. 

(...) Até por isso a importância de cuidar da Natureza. Por quê? Mora em 

mim, mora nela, mora em você. Mora na minha mãe, mora no meu avô. 

Se eu não cuidar daquilo, aquilo morre em mim. Quando o Orixá morre 

em mim, logo logo eu morro também. Quando a pessoa ela tem um 

despertar de Orixá, ‘olha meu filho, seu Santo está cobrando’, aí a pessoa 

já vem com aquela coisa ‘ah, meu Santo está cobrando, vai tirar meu 

emprego, vai tirar o meu amor, vai fechar meus caminhos’, o Orixá é uma 

energia que vem de Deus. Como uma energia é algo que vem do ser 

supremo de Olorum, pode fazer o mal para alguém? Pode prejudicar uma 

pessoa em algum momento da vida dela? Não. O quê que acontece? O 

Orixá ele te carrega nos braços a vida toda” (E1). 

 

A noção de respeito é central dentro dessa perspectiva de gratidão. Se a Natureza 

é a morada do divino, para se obter essa bênção, ela tem que ser respeitada. Se não houver 

respeito às árvores, não haverá como receber a energia vital divina. A conexão espiritual 

com o Orixá só é alcançada com respeito à morada das divindades. E é nesse contexto 

que surge a questão da oferenda, o dedicado agrado às divindades para em troca ser 

abençoado com essa força vital que alimenta a alma. O respeito ganha forma na condição 

da oferenda aos Orixás e a folha da planta é o elemento litúrgico da conexão espiritual. 
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No encantamento das folhas, a palavra adquire um poder de ação muito forte, 

porque ela está impregnada de axé, essas palavras rituais, ofó, mobilizam o axé quando 

pronunciada de acordo à dinâmica litúrgica. Por isso as palavras estão carregas de 

emoção, da história pessoal e do poder daquele que a profere. A palavra é atuante e 

pronunciada no momento certo induz à ação. No universo religioso afro-brasileiro a fala 

é transmissora do saber que desperta o poder mágico da folha (BOTELHO, P. F. 2011). 

 

 “Para nós, a folha, a folha ela é tão importante. Você não quebra uma 

folha para cheirar. Você não quebra uma folha d’uma árvore só para ver 

aquilo, usar para alguma coisa que não seja para um bem, para uma 

pessoa, para saúde, para amor, para um fim medicinal ou espiritual. 

Então por quê? Porque ali na árvore, reside Orixá, mora Orixá. (...) 

Existem árvores para nós que representam Orixá. Iguiopé, que é o 

dendezeiro, Iroko, que é o cordão umbilical entre o céu e a Terra, a 

primeira divindade, árvore-divindade plantada. Opaocá, que é jaqueira, 

o cajá de Ogum. Então essas árvores são os Atinçãs. São árvores que 

representam os Orixás. Mora divindade dentro dessas árvores. (...) 

Ossaim é o Orixá que mora dentro das árvores, então ele é a folha das 

árvores. Essa folha, quando você retira sem respeito nenhum, ou sem 

nenhum preceito, ela não tem fundamento algum, ela não tem força para 

nada. Nós, para retirarmos uma folha da Natureza, a gente faz uma 

oferenda, a gente canta para Ossaim, a gente agrada esse Orixá para ele 

soltar o Ofó. O que é o Ofó? É a força. É o Axé que reside naquela folha. 

Porque senão, se você for no mato simplesmente buscar a folha, não falar 

com o dono, você não traz a essência. Você traz apenas o objeto, aquela 

parte material. Mas a espiritual que realmente é importante, ela fica no 

mato. Então, isso para nós é de suma importância” (E1). 

 

“Muitas vezes tem muita gente que não tem essa consciência que a gente 

tem, principalmente as pessoas que vem de fora, chega em uma Casa de 

Santo, que está começando na vida religiosa agora. Que vem de outra 

religião, entendeu? Eles não veem isso porque a gente, nós dentro do 

Candomblé, dentro da Umbanda também; não vou falar só o Candomblé, 

mas a Umbanda também, a Natureza para a gente está em primeiro lugar, 
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porque os nossos Orixás estão na Natureza. Todos os Orixás, a energia 

deles está diante da Natureza. Igual a gente fala, como se faz um Yaô sem 

a folha. De onde vem da onde a folha? Da Natureza. Sem Orixá não tem 

folha, sem folha não existe Orixá. Você não faz um Orixá sem folha, você 

tem que ter a folha. Toda Casa de Santo, quando se nasce um Yaô ou um 

cargo tem que ter a Sasanha. A Sasanha é o que? É a folha. Não existe 

Yaô ou cargo, sem ter uma Sasanha. Tudo que se faz em uma Casa de 

Santo vai folha. Se você chegou para um toque, seu banho vai estar ali, se 

vai fazer um Ebó tem que bater folha. Tudo que é feito, depende da 

Natureza. Quem não passou por Sasanha aqui ainda, a maioria já passou. 

Quando está macerando aquela folha ali, pega uma pega outra, quando 

você acaba, você macerou tudo, pega aquele banho, aquele sumo, que ele 

está verde, mais verde que essa garrafa. É um sumo incrível. (...) Tudo 

bem quando você junta tudo ali você vai tomar, porque aquilo ali é quase 

um Ejé, é quase um sangue de um animal. O cheiro dele é incrível, na 

realidade é tudo incrível. Então assim, como nós estamos falando a 

Natureza ela é tudo” (E4). 

 

Sendo tudo sagrado, e este sagrado tão naturalmente acolhedor, todos os gestos 

litúrgicos de gratidão são ritualizados. O Candomblé se define pelo ritual do respeito e a 

ética do cuidado: se a Natureza é sagrada; portanto, ela é cultuada, porque ali é o local de 

encontro espiritual com as divindades, que merecem respeito. 

“Tudo o que cai do céu é sagrado. Isso tudo a gente cultua. A gente cultua 

uma pedra que cai do céu, a gente cultua um toco, que às vezes você vai 

sentar. Uma pedra Yangui que a gente cultua como o Orixá que é Exú. 

Então, tudo o que a Natureza produz, nós absorvemos e respeitamos, e 

cultuamos, e consagramos. Aquilo já é sagrado, mas nós vamos 

consagrar. A pedra, a árvore, a água, o raio. Então, tudo o que a Natureza 

produz, o vulcão, a lava vulcânica, isso tudo para nós é sagrado. (...) E aí 

ele ‘meu filho, quando você vai numa praia, você toma banho de praia, 

você está ficando doido ou aquela praia, aquela água, você está sentindo 

ela?’, ‘Estou’. Aí ele: ‘É Iemanjá. Quando você vai na cachoeira tomar 

banho, descarregar essas coisas ruins do corpo, é verdade ou aquilo é 

mentira? Não está acontecendo não?’ ‘Está. Ué, a água está batendo em 
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mim, está me lavando’. ‘É Oxum. Quando você está com muito calor e 

aquele vento vem e refresca? É Iansã. Quando você está com fome, o 

alimento que te mantém é Oxóssi. E assim vai’. Quer dizer, é mentira ou é 

verdade? Eu estou vendo a risca no céu, eu não estou louco, né? Eu escutei 

aquele trovão. Então esses são os Orixás que a gente cultua. Então a 

religião cultua algo que a gente realmente possa ver, possa sentir, possa 

tocar. Eu falo muito espiritual entre aspas. Porque o espírito para nós é a 

essência daquilo ali” (E1). 

 

“Nossos Deuses vêm através da Natureza, através de tudo que envolve a 

Natureza. Mata, folha, ar, rio, água. Tudo o que envolve a Natureza, é o 

nosso culto. (...) Nós vamos no rio buscar Oxum, vamos na mata buscar 

Oxóssi, vamos buscar Yansã, nós vamos no morro buscar, nós vamos na 

pedra buscar Xangô. Então assim, nós vamos buscar Dankó. Nós temos 

nossa própria Natureza para buscar nossa ancestralidade” (E2). 

 

“A gente utiliza muito dos elementos da Natureza, dos recursos da 

Natureza nos oferece para os rituais de forma geral. Dos animais para a 

sacralização, das folhas, do espaço mesmo, da água que seja do poço, do 

córrego. Tudo isso a gente utiliza e a gente crê que nesses elementos estão 

as energias dos Orixás. (...) E tudo que a gente utiliza da Natureza, 

qualquer elemento tudo tem um ritual. Nada a gente tira da Natureza sem 

o devido cuidado, se é uma folha que pega, a água que você vai buscar, se 

é uma pedra que você vai tirar, tudo tem ritual, tem todo um processo. 

Nada é aleatório sem o devido cuidado com a preservação ambiental” 

(E3). 

 

O cuidado faz do Candomblé uma religião orientada pelo respeito à Natureza, 

onde se cultua valores como apreço à Vida, sentido de suficiência, precaução com o futuro 

e consciência ecológica, que no final das contas, representa a própria preservação da 

religião. A preocupação com a questão ambiental, e notadamente com a água, não pode 

ser desprezada neste contexto. 

“A temática ambiental dentro das Casas tradicionais, é abordada de uma 

forma muito respeitosa. (...) O Candomblé, já é justamente pelo fato da 
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Natureza ser o nosso Deus. Do nosso Deus morar na Natureza. Então a 

gente tem que zelar, realmente tem que cuidar, preservar” (E1). 

 

“O Candomblé tem o principal culto de cuidar da Natureza. (...) Hoje 

mesmo eu fui na mata. Fui buscar folha para fazer essa da Yaô de Ossaim, 

inclusive. Então assim, eu venho, eu vejo muda, eu tiro com todo o 

cuidado. Trago, a gente planta, a gente faz todo mundo junto. Aquelas 

plantas, todas as plantas dessa casa foram levantadas por mim e pelos 

meus filhos. A gente planta, a gente cultua, a gente vai lá, vamos lá 

molhar, mesmo sem água, a gente pega um pouco de água e molha. Vamos 

cuidar porque é nosso, nossa energia. E sem aquilo ali, é igual eu falo, as 

folhas salvam até vida. Você toma um banho de folha, você despacha um 

Egum. Você toma um banho de folha, você tira as suas negatividades do 

seu corpo. Então a folha, a Natureza, a ecologia é muito importante para 

o Candomblé acima de tudo” (E2). 

 

“Por exemplo, nós estamos fazendo um Yaô, você não vai meio-dia pegar 

folha. Porque o sol já está quente, a folha já pegou a quentura do sol. 

Então a gente tem que sair no raiar do dia, é como se pega folha para 

fazer um Yao perante o Orixá. Então tudo isso a gente tem um devido 

cuidado de pegar, a gente tem uma temática. Que tem uma oração, a gente 

tem a quantidade correta. Você não vai chegar lá e quebrar o galho todo 

da árvore, só se tira o necessário. Você tem que preservar hoje para ter 

amanhã, porque se você não preservar hoje, você não vai ter amanhã. Isso 

é regra, regra que tem que estipulada” (E3). 

 

“Nós Babalorixás e Yalorixás, abordamos a temática ambiental dentro da 

Casa de Candomblé de que forma? É, aqui em Casa que eu ensino aos 

meus filhos, as pessoas que frequentam a Casa que são simpatizantes da 

religião, que a Natureza é o elemento primordial para o culto aos Orixás, 

para a prática do Candomblé. Porque dentro do nosso aprendizado, a 

gente sabe que sem a Natureza não existe Candomblé, uma vez que todos 

os Orixás representam as forças da Natureza. Por exemplo, Oxum é a 

dona das águas doces, então eu tenho que cuidar das águas doces para 
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que eu possa cultuar o meu sagrado em um lugar limpo, um lugar bem 

organizado, que vá me trazer Axé e não doenças. Então o culto do 

Candomblé ele sempre leva a preservação, o cuidado com a Natureza. (...) 

A gente precisa ir recolher folhas para fazer um determinado ritual dentro 

da Casa. Então, a gente ensina que quando vamos entrar nas matas temos 

que pedir Agô, que significa licença aos donos daquele elemento. Daquela 

parte da Natureza que são as folhas, que são as árvores, a gente pede 

licença a Ossain. Então você nunca vai entrar dentro das matas, colher 

uma erva de forma desrespeitosa. Você tem que pedir licença, né! Ao dono 

do ambiente, tem que conversar as folhas e tudo com muita delicadeza, 

cuidado. Você tem que se preocupar com o plantio, com criar novas 

mudas... Então, essa consciência ela vai sendo gerada no dia a dia, dentro 

dos fundamentos do Candomblé, todas as vezes que nós precisamos de nos 

reportar a Natureza, nos reportamos de uma maneira muito respeitosa. Se 

você precisa fazer algum ritual dentro das cachoeiras, você não vai para 

lá levar pertences seus, vai sujar a Natureza. Ao contrário, é costumeiro 

da gente levar saquinhos para colocar a sujeira que as pessoas deixam, 

porque nós somos contra. Eu como ser humano, como Alline, 

independente de ser Yalorixá, eu sempre fui contra, eu fui criada desde 

muito nova sempre cultuando o nosso meio ambiente, cuidando. Tanto que 

eu sempre morei em chácara, sempre morei em lugares grandes e a gente 

sempre cuida muito da Natureza. Porque, vamos dizer assim, é o nosso 

maior bem, é o nosso bem mais precioso para nós que somos de 

Candomblé. Sem ela o Candomblé não existe, eu preciso da água de 

Oxum, dos mares de Iemanjá, eu preciso das pedreiras de Xangô, eu 

preciso das ervas de Ossain, eu preciso da caça que está dentro das matas 

de Ossain, enfim, eu preciso de toda a Natureza trabalhando como se fosse 

uma máquina, uma máquina cheia de engrenagens, se uma das 

engrenagens se engripar, e ela estragar, o restante não funciona. (...) 

Exatamente porque nós vemos a Natureza como o ponto principal para o 

culto ao Orixá, sem Natureza não temos Candomblé. Porque com vamos 

fazer o Candomblé sem folha? Como vamos cultuar os nossos Orixás, 

sendo que não tem uma água doce limpa? Como vamos cultuar os nossos 

Orixás, se você não tem um mar que não está despoluído? Então nós 
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criamos essa moral religiosa ecológica, para que tenhamos um bom culto 

ao Orixá, nós precisamos estar sempre preocupados com a Natureza, em 

como estamos tratando a Natureza. “Kosi Ewe Kosi Orisa” sem a erva, 

nós não temos Orixá. Sem a Natureza não tem como o Orixá nascer. Então 

se não preservarmos a Natureza, acabou o Candomblé” (E5). 

 

Olhar não só para a ancestralidade no passado, mas também para as gerações 

futuras: a sustentabilidade flui pela energia do Axé: 

“O Candomblé não cultua Egum, nós somos lessé Orixá. Iessé quer dizer 

estamos aos pés do Orixá, não aos pés de Egum. Egum todo mundo tem. 

Egum é um esqueleto, é ser esqueleto. Então “Ai, eu tenho medo de 

Egum”, as pessoas têm essa coisa, né? Gente, é o esqueleto que todo 

mundo carrega dentro. Se ele sair de você, você cai. Não tem estrutura 

para ficar em pé. Esse é o Egum da gente. Então no Candomblé não se 

cultua, mas não se esquece. Você não vai esquecer um tio que já morreu, 

avó que já morreu, né? Se não fosse por ele, você não estaria aqui. Então 

a gente não cultua, mas a gente não esquece. É uma religião muito 

completa. Quando eu vi essa importância, realmente. Se você for, não tem 

nem o que pensar, não tem nem mais o que discutir quando você escuta 

isso. (...) A gente tem que zelar, realmente tem que cuidar, preservar. Para 

que isso possa ficar de herança para os que vierem posteriormente. 

Quando a minha volta acontecer a Orum. Isso tudo, não é só uma 

preocupação momentânea, de agora. A gente já pensa justamente nos 

nossos descendentes” (E1). 

 

E essa preocupação com uma Natureza ameaçada que pode comprometer a 

essência do Candomblé se reflete com a preocupação com ervas extintas: 

“Tem ervas que não tem mais, ficaram extintas. Existem ervas que foram 

trazidas da África, ervas que realmente são usadas para o nosso culto. 

Então fica cada vez mais difícil. Por isso que a gente apela, ‘gente, não 

vamos desmatar a Natureza. Não desmata nossos rios, não desmata as 

nossas matas’ porque tá difícil demais. Hoje mesmo eu tive que andar tipo, 

três lugares diferentes para buscar uma folha que eu precisava para fazer 

o fundamento da minha filha. Porque sem essa folha não existia, não tinha 
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como fazer. Então assim, vai em um lugar, vai em outro, você anda a 

cidade inteira, você anda as matas da redondeza inteira para poder, para 

conseguir, às vezes, achar uma folha (...). Orixá nenhum nasce em folha, 

né? Todos os Orixás têm as suas folhas principais. As folhas são de quem? 

De Ossaim. Então esse provérbio ‘Kosi Ewe Kosi Orisa’, ‘Sem folha não 

existe Orixá’, são palavras ditas do próprio Ossaim. Então não existe 

Orixá iniciado no nosso culto sem folha. Então não dá vida um Orixá pode 

ter, pode faltar, que nem as pessoas falam, o sacrifício do animal, mas a 

folha não pode faltar. O Candomblé corre o risco de ser extinto por conta 

do desaparecimento das ervas, sabe por que? Porque hoje existem Orixás 

que não se fazem mais no Brasil. Porque realmente o culto, as ervas 

realmente se tornaram, aquilo que eu falei, né, elas são cada vez mais 

extintas. Por conta da falta de cuidado, falta de zelo que realmente sempre 

teve, mas realmente sempre teve um ou outro que não cuidou. E assim, 

realmente as próprias folhas vão acabando mesmo. Tipo aquilo: um lugar 

que você tira e não coloca, acaba. E vai se tornando cada dia mais extinto, 

entendeu? Existem folhas que estão cada vez mais extintas, existem Orixás 

que não se faz mais no Brasil porque nós não temos folhas mais para poder 

raspar aquele Orixá, que realmente não pode ser feito por conta falta da 

folha. E está cada vez mais extinto e eu tenho medo de acabar. Eu até falei 

esses dias lá em Casa: gente, quem tiver que fazer santo, faz. Porque daqui 

a pouquinho, entendeu? O que a gente vai ter para fazer folha de Santo é 

folha de manga, entendeu? Que é uma folha que não acaba nunca. Então 

assim, com folha de manga você não se faz Santo nenhum. É de um Orixá, 

do Orixá Ogum, se não se faz sem realmente ter ela também. Mas está 

cada vez mais extinto. Cada vez mais extinto. Dá um medo. Igual eu te 

falei hoje, eu tive que ir em três, quatro lugares para poder procurar uma 

folha para Ossaim que eu não estava achando ela. Numa mata que eu já 

era acostumado a pegar. Rodei, entrei, saí, voltei e não achei ela de novo. 

Não achei ela. É isso que eu fui buscar folha tipo mês passado, para você 

ver a diferença, tão pouca, tão curta, entendeu? Hoje lá não tinha. A chuva 

também ajuda muito a manter as folhas e esse tempo ultimamente ficou 

muito seco, muito calor e vai morrendo mesmo. Das árvores aqui de casa, 

dá um medo danado. Nossa, eu tenho tanto medo de perder minhas folhas, 
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que eu fico: Meu Deus do céu, tem que chover! Não chove às vezes, que 

aqui tem um problema muito grande de falta de água aqui na minha casa. 

Aí, às vezes eu falo: vamos encher as garrafas PET, a gente deixa as 

garrafas PET para quando chegar água. Tem vezes que quando você 

chega aqui, está lotado aquela cozinha lá de cima, que a gente usa para 

molhar as plantas. Não deixo minhas plantas morrerem. Nossa, a galinha 

comeu meu Uirapuru, eu quase quis matar ela, a galinha do vizinho. Nossa 

Senhora, foi difícil, porque são folhas difíceis. Meu Obá-obá, meu Iroko, 

Deus me livre. Minha folha da costa. Com uma, duas, três folhas, você faz 

o banho. Não se prepara um Yaô, porque tem que ter fundamento, tem que 

ter bastante folha, né? Então assim, existe a possibilidade sim do 

Candomblé se tornar extinto por causa desse tipo de folha. É certo, é certo. 

Cada dia está ficando pior. Igual eu estou te falando” (E2). 

 

A preocupação ambiental no Candomblé é inerente a esse universo religioso de 

base natural, por isso ela sempre existiu. E se consolidou com mais força diante do grave 

estado de degradação ambiental planetária: 

“No Candomblé, isso já acontece desde que a religião surgiu, em terras 

africanas. O respeito à mata, à Natureza. (...) Para nós vem desde que o 

mundo é mundo, porque quando o africano viu o primeiro raio riscar o 

céu, ele já cultuava Oyá. Ele já cultuava o Orixá do raio. Então ali ele não 

entendia, não sabia o que era, mas aprendeu a cultuar. A agradar, fazendo 

suas comidas prediletas, com seus horários prediletos. E assim foi também 

com todas as outras divindades. (...) As pessoas realmente se 

preocupavam, a gente sabe que sim. Porque a religião existe há milhões 

de anos. Essas pessoas estavam sempre preocupadas e zelando dessa 

parte tão importante, tão fundamental para nós” (E1). 

 

“Eu acho que essa abordagem ela é mais assim do século 21 do que 

outrora. É claro que assim, a gente sempre teve essa concepção de que os 

Orixás são energias da Natureza e que a gente cultua a Natureza. Essa é 

uma concepção milenar creio eu. Só que de uns tempos para cá, ela tem 

sido mais incisiva mais contundente em relação à questão ambiental” 

(E3). 
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Enquanto que para os não-praticantes do Candomblé, o despertar global da 

preocupação é recente, devido à crise ambiental planetária: 

“Outros segmentos, a maioria da sociedade em si, a gente sabe que não se 

preocupava. Esse despertar só acontece em função das grandes 

queimadas, de grandes enchentes, de grandes catástrofes ambientais que 

passaram a ocorrer. Então hoje, o mundo inteiro despertou para a questão 

ambiental, para a necessidade de atenção para o lado ambiental” (E1). 

 

No compasso da influência da preocupação com o estado de crise ambiental 

planetária, as práticas ecológicas presentes nos rituais litúrgicos das Casas de Santo 

evoluíram na direção da biodegradabilidade dos recipientes, do manejo do fogo, da coleta 

dos resíduos, da preocupação com a contaminação da fauna nativa local, do plantio das 

ervas litúrgicas. Adota-se agora a mesma filosofia do ecoturismo ‘Leave No Trace’, do 

mínimo impacto ambiental; porque o que importa mesmo, não é tanto a oferenda, mas 

sim a troca de energia na reverência respeitosa à divindade: 

“Muitas vezes, até muito entristece a gente que cultua Orixá, era gente de 

próprios correligionários nossos. Então as pessoas despacham garrafas 

de champanhe, velas, plásticos. Aquilo, uma cutia sai do mato, uma raposa 

sai do mato, vai ali, come aquilo ali, morre. Deixa a vela acesa. Pega fogo, 

mata floresta toda, mata o Orixá que está ali. Então, o quê que a gente 

faz? Muitas vezes a gente fazia isso. Hoje, não estou encontrando tanto 

assim. Você vê que muita sujeira que você encontra na beira da mata é de 

gente mesmo que não respeita, as pessoas que não respeitam. Mas essa 

coisa da consciência ecológica ambiental, muitas Casas realmente já 

estão absorvendo isso. O respeito aquele elemento, aquele lugar, a 

energia que emana daquilo tudo. E você vê, a gente ter que limpar uma 

área para depois vir oferecer, e sempre usando ali, coisas que são 

biodegradáveis. Eu não vou deixar um copo de vidro, eu não vou deixar 

um alguidar e barro. Vai desmanchar? Vai desmanchar. Mas não é dali, 

aquilo não pertence ali. A folha de mamona, é um prato para nós. A gente 

bota o alimento na folha de mamona. Eu posso deixar um líquido ou numa 

cabaça, que é o que a gente mais usa aqui, ou num coco. Eu abro o coco 
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e faço a cuia. Ou até num copo de papel. Já sei que aquilo vai se 

desaparecer, a Natureza vai absorver aquilo ali” (E1). 

 

“Na minha Casa, sim, por que eu deixo bem claro a importância da 

Natureza. Tanto que, na minha Casa é proibido qualquer tipo de agressão 

à Natureza. Então para a gente, tanto que é até bom citar esse ponto 

porque hoje, dentro da minha Casa e da Casa do meu Pai de Santo, porque 

a gente tinha mania de arriar as oferendas em panelas de barro, pratos de 

barro. A gente tirou tudo isso porque a gente não quer que suje a Natureza. 

Mesmo sendo uma oferenda, a gente leva no prato e põe numa folha de 

mamona, que está dando para a energia. E o que a gente despacha nesses 

cultos, nesses nossos caminhos aí, são alimentos. Então alimento vira 

adubo. Alimento nunca está sujando a Natureza. Eu não deixo [o 

alguidar]. Traz de volta. Se eu achar um, eu ainda trago para casa. Sabe 

por que? Eu falo “para de ‘destruir’ a Natureza, gente. Para com isso!” 

Mais amor, uma palavra de Mãe Stella, no último livro dela: mais amor e 

menos oferenda. Então vamos sujar menos a Natureza. Vamos dar a nossa 

oferenda, mas vamos sujar menos a nossa cidade, a nossa Natureza. É 

uma coisa assim: sempre que o mundo existe, o Candomblé sempre foi 

muito conservador da Natureza. Mas teve uma época que realmente 

banalizou muito. Vamos dizer assim, as pessoas estavam fazendo e não 

estavam nem aí. Entendeu? Eu acho que hoje, realmente a conscientização 

está maior. Hoje, né. Porque as pessoas estão muito assim. Hoje você vê 

pouco. Até mesmo em Salvador, até mesmo no Rio (de Janeiro), que são 

lugares onde o Candomblé é muito forte, você vê poucas oferendas na rua, 

você vê poucas oferendas em lugares. Você vê muito mais, hoje em dia 

está muito mais na Natureza sem prato, só na folha, só nas coisas mais 

assim. Está diminuindo muito, realmente. Por nós mesmos estarmos 

cobrando. Então assim, se eu vejo um amigo meu eu falo ‘se foi você que 

colocou aquilo ali, por favor, não bote. Não bote porque além de sujar a 

Natureza, você acaba com a nossa religião’. Então assim, as pessoas têm 

que conscientizar muito mais. Hoje em dia estão mais conscientizados, 

mas tem que se conscientizar muito mais. (...) Eu cuido muito, lá em Casa 

a gente cuida muito. Aqui eu tenho folha nessa frente e tenho folha atrás 
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do quarto. Folha que eu plantei todas. Todos os meus filhos plantaram 

todas. A gente quando chegou aqui a gente não tinha folha nenhuma. 

Como não tinha barracão, não tinha nada construído, não tinha folha 

nenhuma e eu fui plantando tudo. Todas, todas as folhas eu plantei” (E2). 

 

“Até pouco tempo, você ia para uma cachoeira, facilmente se encontrava 

alguidares, gamelas, bacias de ágata, copo, prato, garrafa de champanhe, 

espelho. Então assim com o tempo e com essa essência de preservação e 

com avanço tecnológico, as pessoas começaram a ter uma consciência, 

diferente da década de 70, por exemplo se eu vou fazer um despacho 

qualquer que eu necessito da vela, antes de sair eu apago a vela. Por 

exemplo, se eu for ofertar qualquer comida para o Orixá, eu coloco na 

folha de mamona. Antes de Mãe Stella morrer, ela tinha pedido para que 

as pessoas não jogassem flores. Porque uma coisa é você sozinho, você e 

a sua casa de Orixá, entregar umas flores para Iemanjá para Oxum no 

rio, agora multidão de milhares de pessoas no Rio Vermelho no dia 2 de 

fevereiro jogando aquela imensidão de flores no mar, no mar tem flor? 

Não, então a flor é um intruso ali. Ele atrapalha a respiração dos peixes, 

os peixes vão comer aquilo ali, então faz mal e degrada. Mas tudo depende 

da quantidade. Tudo tem o impacto. Mas é a quantidade, por exemplo 

todas as casas de Candomblé de Planaltina, vamos fechar aqui, marcar 

um dia só, e for no mesmo córrego, aí dá ruim. Porque o lugar que tem 

mais Casa de Candomblé por metro quadrado é Planaltina. Então assim, 

se juntar todo mundo aí dá ruim, mas um ou outro, dependendo de como 

for fazer tudo tem impacto, mas nosso trabalho hoje em dia dentro dessa 

consciência ambiental, é trabalhar de um modo que o impacto seja o 

menor possível. A pessoa que tem Orixá em casa, por exemplo a gente vai 

lá no rio, todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo adora. Mas 

você vai lá, entregou uma flor, rezou, cantou. É isso que o Orixá quer. É 

a sua entrega ali, não é a comida, até porque se você for lá, jogar a comida 

de qualquer jeito, o Orixá não vai dar a mínima pra você. Vale mais o seu 

bem estar, a sua dedicação, a sua vontade de estar ali, entoando, rezando, 

pedindo e agradecendo, do que ir lá entregar uma comida. Todo mundo 

já ouviu a história da Iansã que comeu acarajé frito no óleo, aliás acarajé 
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de farinha, que a mulher estava passando fome e não tinha o que comer. 

Ela foi lá, fritou uns bolinhos no óleo e entregou para Iansã. Essa 

consciência é muito recente, é muito recente até para nós mesmos” (E3). 

 

“Na minha Casa sim, eu não posso dizer na Casa das outras pessoas. Mas 

aqui em Casa sim, aqui em Casa quando vamos fazer oferendas, quando 

vamos fazer ofertas seja para qualquer Orixá, seja para um Nkisi, seja 

para um Catiço, não deixamos coisas que estragam a Natureza. Por 

exemplo, costumamos fazer nas folhas, nas próprias folhas das árvores. 

Usamos a mamona, a folha da bananeira para não deixar um prato, para 

não deixar um copo, para não deixar um vidro que vai estragar” (E5). 

 

“Se vamos para a cachoeira e chegamos lá está sujo, já limpamos o local 

e o nosso lixo já colocamos na sacolinha. Por onde passamos, temos a 

consciência ecológica de que nós temos que tornar o nosso ambiente 

ecológico melhor. (...) Mas infelizmente como em todo meio, temos 

pessoas que não tem consciência. São pessoas que estão preocupadas com 

o próprio umbigo, são pessoas que não querem ter trabalho, porque você 

ter uma consciência ecológica significa que você vai ter que ter trabalho. 

Na hora que você estiver montando uma oferenda, vai ter que se 

preocupar como vai entregar aquela oferenda para não agredir o meio 

ambiente. E tem pessoas que acham muito mais fácil pegar uma garrafa 

de pinga, uma garrafa de Marafo jogar lá e deixar, como se a 

espiritualidade precisasse disso. Ele precisa da energia” (E5). 

 

 

4.2. Candomblé e o prestígio feminino 

 

 O Candomblé gira em torno do prestígio feminino, por questões essencialistas de 

vínculo entre a mulher e a Natureza, o feminino ocupa uma posição central e de destaque, 

considerando inclusive o protagonismo dos rituais e do papel educador proporcionado 

pela mulher na Casa de Santo. E se revela aqui outro traço distintivo com relação à 

questão de gênero, no contexto dominado por um mundo patriarcal machista e misógino, 

onde o Candomblé também vai despontar como uma possibilidade de resistência 
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decolonial afirmando que nessa religião não se cultua a opressão de gênero atualmente 

tão escancaradamente escandalizada pelos índices de feminicídio e agressão à mulher: 

“Entrando na importância da mulher, esse é o fator principal na religião. 

O Candomblé é uma religião extremamente matriarcal, então as mulheres, 

elas têm total poder sobre essa religião. A maioria dos Orôs, as coisas 

internas, têm que ser e devem ser por mulheres. Existem muitas Casas 

como essa aqui, que são dirigidas por sacerdotes masculinos, mas sempre 

são elas que estão na vanguarda de tudo. Existe coisa que eu não posso 

fazer. Vou na cozinha, por exemplo. Às vezes ela até me “xota” de lá, né? 

Então assim, eu sou o dono da Casa mas não tenho palavra lá dentro. Por 

quê? A cozinha é o útero do Terreiro. É de lá que sai tudo. Determinadas 

cantigas, determinadas rezas que despertam a força do Orixá naquele 

momento, tá? Então a cultura, ela ACONTECE dessa forma. A religião, 

ela é viva por isso. Você tem uma religião que foi passada de forma oral, 

a oralidade que é a nossa “Bíblia”, né? Então tudo está contido na minha 

mente, no meu subconsciente. E isso a gente vai escutando, tudo o que 

você escuta, está lavando uma louça e escuta uma reza. Está varrendo 

uma casa? Escuta um Ebó e assim você vai guardando tudo na sua mente. 

Nos momentos que são raros que você pode sentar e conversar com um 

mais velho, você tem a oportunidade de aprender muito mais. Então a 

maioria das pessoas que passam isso, são mulheres. Por quê? É, para você 

ver, uma roda de mulher, roda de Candomblé é bonita quando tem mulher, 

não quando tem homem. Então as baianas, as roupas, é uma forma de 

mostrar toda a inteligência, a criatividade da mulher dentro no 

Candomblé que pegam o tecido morim, que é o tecido mais humilde, mais 

barato, abre ele e faz rendas maravilhosas. Torna aquele tecido simples, 

uma peça de renda caríssimo, de rara beleza. Isso vai muito mais além. 

Em determinados fundamentos, só podem ser feitos por mulheres. Então o 

homem, ele na verdade é um apoio em tudo ali. As Casas são dirigidas por 

zeladores masculinos, mas eles, com certeza, toda Casa, se não houver 

por trás daquilo tudo, ou na vanguarda também, mulher, ali nada 

acontece. Até porque, o ventre é a cozinha, e lá, quem domina, quem 

comanda, são as Yabás, são as mulheres” (E1). 
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“Sem mulher não existiria Candomblé. Já começa aí. Porque a mulher, o 

Candomblé é matriarcal. O Candomblé foi inventado por quem? Por uma 

mulher, por Oxum, que é dona da nossa vida, dona dos nossos rios, dona 

das águas doces, dona dos nossos corações. A primeira de Yaô de Oxum 

foi uma Cocá por isso que, hoje em dia, o Cocá é um dos bichos mais 

sagrados dentro do Candomblé. É o bicho mais sagrado. E aí Oxum deu 

a determinação que era ser cuidado por mulheres. Antigamente, era só 

mulheres que tomavam a frente. Na verdade, antigamente não existia Pai 

de Santo, Zeladores de Santo. Eram só as Zeladoras de Santo. Com o 

tempo, como o homem foi entrando dentro do Candomblé, começou a dar 

vazão, começou a dar entrada para os homens entrar também. Porque 

antigamente, os homens só eram para culto do atabaque, só era Ogã. 

Homem fazia o serviço pesado do Candomblé. E as mulheres tomavam a 

frente. As mulheres que rezavam, as mulheres que cultuavam, as mulheres 

que eram iniciadas. Homens só eram iniciados para Ogã, homens não 

eram iniciados para Adouxo. Como hoje é muito, porque houve 

necessidade iniciado também, porque as matriarcas, as antigas, as 

mulheres antigas até hoje têm um pouco de receio de deixar homem entrar 

no quarto delas. Tanto que homem na cozinha não entra quando está 

fazendo rito de Santo, comida de Santo, só mulher. Então, a importância 

da mulher é tudo. A mulher que gera, a mulher que tem útero, a mulher 

que deu vida, a mulher que dá a luz, o seio. A mulher no Candomblé para 

a gente é tudo. Sem mulher não existiria Candomblé. Na verdade, nas 

outras religiões a mulher ocupa um lugar, o mínimo em tudo o que puder. 

Na verdade, a mulher tem pouca importância dentro de qualquer outra 

religião. Só de matriz africana que ela realmente é a dona, é a “Bam, bam 

bam”. Ela chega e comanda. Existem Casas de Santo que hoje, só quem 

faz roda são mulheres. Na nossa Casa, não. No nosso Axé, homem e 

mulher. Mas existem Casas, Casas antigas, que só mulheres acompanham 

a roda. Casa Branca, Gantuá. Que na verdade todos saem a Casa Branca, 

né. Todas as outras Casas saem de dentro da Casa Branca. Aí vem ou 

outros Axés. Mas na Casa Branca homem não entra em roda, no Gantuá 

homem não entra em roda, entendeu? E vários outros Axés que também 

homem não entra em roda. Mas homem tem o seu lugar. Homem virado 
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de santo entra. Mas, nessas Casas de meio tradicional antigas, homem 

não entra em roda. Na verdade eu falo que elas são até um pouco 

machistas, porque elas realmente não deixam homem mexer em nada que 

é delas, mesmo. Falo que o homem ganhou muito espaço, mas elas 

realmente são bem turronas, em questão de homens no culto delas mesmo. 

Hoje é bem tranquilo. Porque muitas casaram, muitas tiveram filhos, e 

então, para poder deixar a família toda junta, acabam tendo que liberar a 

entrada de todo mundo. Existe cargo dentro da hierarquia do Candomblé 

que só pode ser dado a mulheres e cargos que só podem ser dados a 

homens, como existem cargos que só podem ser dados a Adouxos que 

rodam com santo, e não a Adouxos que rodam com santo” (E2). 

 

“Até hoje dentro da Casa Branca não se inicia homem. Ele serve para 

cuidar da proteção da Casa, do serviço braçal. Diferentemente do culto 

aos Orixás africanos, o Candomblé brasileiro é matriarcal, como eu já 

falei as três senhoras (Esta comunidade foi fundada por três negras 

africanas cujos nomes são: Adetá ou Iyá Detá, Iyá Kalá, Iyá Nassô e os 

Babalawos Assiká e Bangboshê Obitikô). Tanto que nas Casas 

tradicionais nas três principais Casa Branca, Gantois e no Ilê Opô Afonjá, 

homem não senta no trono, só mulheres. Só herdam mulheres, não têm pai 

de santo, no Axé Oxumarê já tem. Quando eu saí da casa do meu pai, 

quando eu disse que não ia mexer com Candomblé mais. Eu fiquei uns 

quatro anos sem nunca mais ir em Candomblé. Aí quando eu falei assim, 

vou retomar, agora quem for cuidar de mim vai ter que atender pelo menos 

três requisitos: tem que ser mulher, tem que já ter uma certa idade pelo 

menos mais de 40 e tem que ter filhos carnais. Porque a gente que procura 

uma religião de núcleo familiar, sem querer a gente procura um núcleo 

familiar. A gente quer esse acolhimento familiar, é isso que a gente busca. 

E aí, é uma coisa que eu falava para o meu pai várias vezes, porque o meu 

pai carnal eu chamava-o pelo nome. Então a palavra pai pra mim tem um 

peso muito grande, que pra ele não tinha, não tinha essa importância. 

Agora eu sei que para uma mãe, que é mãe de fato, porque também tem 

que Deus me livre, parece que saiu de chocadeira. A mãe que é mãe de 

fato, que se reconhece no papel de mãe de um filho, que pariu aquele filho, 
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e que abre uma Casa de Candomblé, ela tem em sua essência esse cuidado 

de mãe, que é o que a gente quer. Quando a gente procura uma casa de 

Candomblé, a gente que ter esse cuidado. Eu não quero alguém para tirar 

Ebó em mim, para ir lá cortar para o Exu. Não, eu quero um cuidado 

materno, eu quero um cuidado familiar. Quero brigar com meu irmão e 

depois fazer as pazes, porque é assim na minha casa” (E3). 

 

“A mulher dentro da nossa religião de Candomblé é muito importante, é 

de total importância dentro do Candomblé. Se inicia [o homem], ele vai 

passar sete anos dele sentado, ele não participa da roda de Candomblé, 

não entra na cozinha, ele não faz nada. Aí você me pergunta assim ‘mas 

por que Pai Aurélio ele tem uma Casa’? Mas aí a Casa é dele, mas se fosse 

para ele hoje, com a morte da Mãe Stella, se viesse alguém e falasse ‘Não, 

por Pai Aurélio, por ele ser do Ilê Opô Afonjá, ele vai assumir o trono’. 

Isso nunca vai acontecer, isso pode acontecer comigo, porque eu sou 

mulher. Aí Xangô coloca lá, Rosely, aí eu iria ter que sair de Brasília e ir 

para Salvador. Porque o trono é específico a mulher” (E4). 

 

“Vou dizer uma palavra que eu acho que ela é muito boa para exemplificar 

isso ‘a mulher está para o Candomblé, assim como o Candomblé está para 

a mulher’. O Candomblé nasceu através de três negras que vieram da 

África, Iyá Detá, Iyá Kalá e Iyá Nassô. E elas fundaram as três principais 

Casas de Axé no Brasil, né! E foi assim que fundado o Candomblé, foram 

três princesas e elas vieram para o Brasil. Elas já vieram com essa 

titularidade e status de princesas. Então, foi-se criado o Candomblé onde 

a mulher é a única e verdadeira fertilizadora, começou a cultuar os Orixás 

aqui dentro e a mulher passou a ser a maior mestra, onde o papel dela 

seria o de gerir as Casas de Candomblé, de ordenar e coordenar o que 

deveria ser feito e como ser feito. E os homens por sua vez eles tinham o 

papel de proteger as Casas. Porque o papel do homem sempre foi de 

proteger as Casas e participar do trabalho mais pesado, aquele trabalho 

que era mais difícil para as mulheres. Até mesmo porque as mulheres que 

sempre fizeram a comida, e tudo dentro do Candomblé gira em torno do 

fogão e foi o momento em que a mulher pode dar o seu grito de liberdade, 
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quando ela diz assim ‘agora está na hora de mostrar quem sou eu’. E isso 

vem vindo, esta mudança no comportamento feminino já é de muitos anos 

e o Candomblé fortaleceu isso, mas também encontrou muitas 

resistências. Porque é lógico que os homens não concordavam, né?! E as 

mulheres continuaram trabalhando e se impondo em cima disso” (E5). 

 

 

4.3. Confrontando o Cristianismo nas responsabilidades ambientais 

 

No mito de origem do Candomblé, não há nada equivalente à expulsão do Paraíso, 

e por causa disso, mantém-se o elo sagrado entre humano e natureza, ao contrário do 

Cristianismo, que ao expulsar o humano do jardim do Éden, provoca a dicotomia 

‘original’ ao desfazer a comunhão entre humano e criação. O ser humano, ao mesmo 

tempo que é retirado da Natureza, é colocado em um plano mais próximo de Deus. E para 

preencher o vazio da ruptura com a expulsão do Paraíso; o Cristianismo (que afastou não 

apenas o humano da Natureza, mas todo universo sagrado, levando consigo os espíritos 

protetores da Natureza para o reino dos Céus), trouxe ele para perto de Deus. Fica aqui 

na Terra, a Natureza espiritualmente morta, dessacralizada. Nessa condição desalmada, 

fica desprotegida e vulnerável ao saque, já que agora dessacralizada, pode ser profanada, 

já que o sustento material e o sustento espiritual do ser humano foram separados pela 

visão de mundo cristã. Há uma relação causal direta entre sagrado/profano e 

respeito/agressão à Natureza e é nesta relação que se (des)encontra o Candomblé e o 

Cristianismo. 

Na balança comparativa entre as religiões, o Candomblé se mostra na vanguarda 

eco religiosa, julga parcimoniosamente o Catolicismo como uma religião que tem uma 

relação não tão próxima com a Natureza, e compreende que o Cristianismo conseguiu 

ultimamente se colocar presente no campo ambiental, embora a igreja evangélica ainda 

não: 

“A questão ambiental, o Cristianismo, eles têm, não só o Cristianismo, 

mas o mundo em geral, tem descoberto há um certo tempo atrás, a 

importância da Natureza e realmente, cuidado mais, zelado mais dessa 

parte. A religião católica, o Cristianismo em si, eu não vou poder falar 

por eles por não pertencer a esse segmento. Mas eu fui católico muitos 

anos, cheguei a crismar até, porque quando o meu Orixá me cobrou 
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iniciação do Candomblé, então eu convivi em um grande período da minha 

vida, sou de berço católico, minha família toda veio de berço católico, mas 

eu vejo que hoje em dia, pelo o que a gente vê na mídia, realmente, o Papa, 

muitos representantes do Catolicismo e do Cristianismo também. Eu digo 

mais pelo lado do catolicismo, nem falo tanto pelo lado do protestantismo, 

as religiões evangélicas, porque você não vê também a importância, que 

isso seja importante para eles. Eu não vi até hoje, nenhum pastor 

envolvido com alguma questão ambiental. E a gente não vê. E olha que a 

gente participa de seminário, vários eventos relacionados à preservação 

do meio ambiente, da natureza. Você vê católico, você vê padre, você vê 

bispo, mas evangélicos, pastores, não é visto, a gente não vê” (E1). 

 

“O Candomblé cuida bem mais, com certeza, do que o Cristianismo. 

Porque nós do Candomblé, não aceitamos em hipótese alguma a poluição. 

Para a gente, é uma facada. Para a gente, ver desmatando, está matando 

Oxum. Para a gente, ver o mar sendo poluído nessa história do petróleo, 

para a gente foi muito dolorido, porque ali mora Olokun, que é o pai de 

Iemanjá. E Olokun deu domínio a Iemanjá. Então para a gente, Iemanjá 

está ali dentro, os peixes. Existem seres vivos ali dentro. Então, para a 

gente é muito mais importante do que o Cristianismo. Não desmerecendo 

eles, claro. Mas para a gente é muito mais importante porque é dali que 

vem a nossa energia. É dali que vem nosso culto, é dali que vem para 

poder nos tomar em corporação. (...) Nosso culto realmente foi primeiro, 

o primeiro culto e realmente é onde a gente cultua mais a Natureza do que 

qualquer religião. Não tenha dúvida disso” (E2). 

 

“Normalmente as religiões pagãs têm um vínculo mais forte com a 

Natureza do que a religião cristã. Por exemplo, a religião Wicca tem todo 

um processo, os budistas também fazem oferendas com elementos da 

Natureza. Então as religiões cristãs não têm esse vínculo como as religiões 

de origem pagã. Elas têm um vínculo mais ecológico de que as religiões 

por exemplo a cristã” (E3). 
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“Não sei como o católico vê a parte ecológica. Mas o que eu vejo é os 

católicos dentro de uma igreja, fazendo as orações, eu não vejo um 

católico dentro de uma mata como a gente vai, eu não vejo um católico no 

rio. Então eu acho que são duas como se fossem a água e o vinho, elas 

não dão para se misturar, até mesmo porque os Orixás eles são a própria 

força da natureza. Jesus Cristo dentro do Cristianismo, não, foi um 

homem que esteve na Terra, que foi SA-CRI-FI-CA-DO pelos homens da 

Terra, ou será que ele foi imolado? Eu não creio que ele foi imolado, 

porque na imolação e na sacralização nós temos respeito pelo sagrado, 

onde a gente não deixa que haja o sofrimento e Jesus Cristo sofre do 

começo ao fim” (E5). 

 

 

4.4. O ‘Sacrifício’ animal e o abate ritualizado: abençoar o alimento a ofertar aos 

deuses 

 

 Aqui entra um assunto tabu no repertório dos preconceitos contra as religiões de 

matriz afro-brasileira: a ideia do ‘sacrifício’, algo de conotação bárbara e incivilizada, 

que ficou associada a tortura e maus tratos animais, no processo cultural de demonização 

da religião. Ideia essa totalmente desvinculada do ritual sagrado de agradecimento pelo 

alimento, como manifestação do respeito à divindade pela dádiva, lembrança da gratidão 

pela Vida, compromisso em honrar o sacrifício aproveitando integralmente o animal, sem 

desperdício. Por sinal, também esse assunto recebe atenção na perspectiva da narrativa 

da resistência cultural decolonial, que denuncia a hipocrisia da acusação, na medida que 

se correlaciona o mesmo hábito do alimento no mundo moderno ocidental, carnívoro, 

mas que o abate é totalmente desumanizado: 

“A importância do sacrifício para a gente, é o alimento, né? Existe um 

fundamento que não pode ser falado, porque é uma coisa muito interna de 

Quarto de Santo, que é usado. Mas é importante para a gente, e o mais 

importante é o alimento, que a gente usa, a gente faz o sacrifício dos 

bichos, mas a gente faz o Ajeum deles, que é o alimento, que a gente come 

eles, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente doa para pessoas que 

não tem condições. Então assim, o frango, geralmente, usa muito frango. 

Geralmente, foi uma obrigação grande, quando não cabe, os filhos de 
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Santo levam. Os filhos que são carentes, que passam algum tipo de 

necessidade, leva para casa. E a gente usa para nos alimentar. É como se 

você fosse comprar um frango no mercado, como se você fosse comprar 

uma carne no mercado. Foi matado, tirado tudo para poder comer. 

Alguém come animal vivo? Ninguém come animal vivo. Então assim, as 

pessoas que realmente criticam muito, que tem preconceito, “ah, vocês 

matam bicho”. A gente mata bicho porque é um ritual que a gente faz, mas 

que a carne do bicho é comida, como alimento para a gente. A gente come, 

serve para todo mundo” (E2). 

 

“A importância do sacrifício de animais dentro da religião é o fator 

significativo da existência disso tudo até hoje, né? Por quê? As Casas 

tradicionais na verdade, elas são elementos de resistência desde as 

primeiras tribos africanas. Então quando você imola um animal com a 

determinada divindade, aquele ato tem o contexto mais importante que eu 

digo, no sentido de preservação da religião, porque, é o ato de você 

alimentar, não só o seu sagrado, mas a sua prole, a sua comunidade. 

Então tudo daquele animal é utilizado. A gente não desperdiça 

absolutamente nada daquele bicho. E ele é muito bem tratado até aquele 

momento. Às vezes ele recebe um banho, o último alimento dele. Então ele 

vai descansar. Ele é enfeitado com laços, porque você vai agradar o Deus 

que mora dentro de você. Então, o respeito total à vida daquele animal, 

ele é fundamental nessa hora, para que tudo dê certo. Se o animal ajoelhar 

na hora do Ibossé, ele é soltado vivo. O Orixá está falando que ele não 

precisa daquele bicho. Você solta o animal vivo. O couro vai cobrir os 

atabaques, que são instrumentos que fazem com que as divindades venham 

para dançar, para distribuir Axé entre seus filhos. Dos ossos, a gente faz 

Atins, Efós, que são pó para a saúde, para amor, para resolver uma 

contenda na família, uma discussão, apaziguar determinadas situações. 

As vísceras, a gente enterra. Ou entrega em águas, onde os peixes vão se 

alimentar. Embaixo da terra vai virar adubo, então já vai dar força para 

uma árvore. Tudo, tudo, tudo daquele bicho. Nada é desperdiçado. Então 

a carne, vai para a comunidade. As pessoas vão comer, vai saciar a fome. 

E é uma carne diferente das outras que a gente compra no açougue, 
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porque aquela carne, ela contém Axé, ela contém a força daquela 

divindade que recebeu aquela oferenda, aquele sacrifício” (E1). 

 

“Então, vamos começar da seguinte forma. Nós que somos de Candomblé, 

nós não vemos com o nome de sacrifício, primeiro porque não é um 

sacrifício, tá? Eu vou deixar uma coisa clara aqui, que na Bíblia já se fala 

do cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Que nada mais é do 

que uma oferenda, uma sacralização de um animal para o sagrado, tá? 

Tanto que o Orixá é um ser divino, ele é sagrado. Então tudo que nós 

vamos fazer para o Orixá é uma sacralização, jamais um sacrifício. Até 

mesmo porque nós que aquele animal que vai ser imolado, ele já veio com 

essa missão, para ele é uma honra servir ao Orixá. Tanto que 

normalmente, quando vamos usar esse animal, você vai comprar, vai 

adquirir ou você está criando, o próprio animal ele se apresenta para o 

sacrifício. É algo muito engraçado, pode ter dez galinhas e de repente eu 

estou precisando de uma galinha e ela vai ciscar no meu pé, o galo vai 

cantar perto de mim, ele vai chegar perto de mim. Então são todas atitudes 

que demonstram para nós que temos a nossa fé, a nossa ritualística que 

aquele animal ele está se apresentando para a sacralização, que é uma 

coisa muito normal é muito banal gente. Eu não sei porque que existe toda 

essa celeuma por trás da sacralização ou da imolação. O significado da 

utilização, da sacralização do animal ele não é mais do que uma troca 

energética, só que ela é uma troca energética abundante. Seria a mesma 

coisa, ao invés de tomar uma aspirina, eu tomar um antibiótico muito 

potente. E ele nada mais é do que uma transfusão de sangue, para nós, 

nós vemos como uma transfusão de sangue, mas é uma transfusão de 

sangue espiritual, é uma transfusão de sangue onde vai se retirar a 

energia. O fluido energético daquela emulação. Então o significado para 

a gente é de renovação, é de vida, saúde, vamos dizer assim, de 

positividade. Tudo que um sangue sendo feito a transfusão dá em uma 

pessoa, então é vida, positividade é tudo isso” (E5). 

 

De toda forma, falar sobre sacrifício animal é falar também sobre preconceito e 

racismo religioso sobre o Candomblé. São dois assuntos intrinsecamente indissociados. 
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Ainda sobre a questão do sacrifício animal, dois entrevistados ressaltam a polêmica do 

preconceito e racismo em torno desse tema, que alcançou os tribunais da justiça em 2010, 

argumentando sobre a hipocrisia e intolerância da sociedade que recorre indiferentemente 

aos animais sem nenhuma cerimônia de respeito e compromisso com o bem-estar animal, 

mas que acredita-se na posição de julgar o Outro – a religião ancestral – como criminosa: 

“E até, para você ver, as pessoas que questionam isso, no julgamento a 

gente esteve lá presente em todos os julgamentos, todas as audiências. E 

o quê que acontece? Quando o Doutor Édimo, que foi o advogado que 

representou as comunidades tradicionais, a frase que ele chegou e falou 

de primeira, é “Que tiro foi esse, senhor juiz?”, que era uma música que 

estava em evidência na época, por que? Porque as pessoas que entraram 

com a ação para tentar tirar de nós esse direito, que é nosso, adquirido. 

A gente tem direito sobre isso, todos usavam cinto de couro e sapato de 

couro de animal. É mole um negócio desse? E outra, mesmo as pessoas 

que são, qual a outra palavra agora? Pessoas que não comem carne? 

Vegetarianos e veganos, entendeu? Elas esquecem que a planta é um ser 

vivo. Quando você corta um pé de alface, você matou ele. Você pegou uma 

cenoura, tirou ela da terra, você acabou de matar ela. Vai matar aquela 

vida, estagnar aquela vida. Então isso tudo não é levado em conta, não é 

respeitado. O interessante para eles também, não é isso, é justamente 

atacar de forma criminosa, porque preconceito e discriminação é crime 

às religiões mais antigas. Esquecem que antiguidade é posto e o 

Candomblé merece respeito. Dos dogmas do Candomblé, surgiram todas 

as religiões que hoje estão por aí. Algumas, claro, foram evoluir de forma 

errada onde visam apenas o poder aquisitivo das pessoas, o dinheiro. 

Então o Deus, dê, se você tocar é dólar, real, é dinheiro, é moeda, e isso 

aí para eles é o que é fundamental. Não, hoje não. Muitas religiões 

muçulmanas. Em Jerusalém, os católicos mesmo, os muçulmanos, na 

época da quaresma, sacrificam o cordeiro e fazem cruz nas portas dos 

cristãos com o sangue do cordeiro. Então, isso até hoje é vivo. Outra, olha 

o caos que seria no mundo todo: o Brasil é um dos maiores exportadores 

de carne bovina, né? De frango, entendeu? E aí? Todas as pessoas vão 

perder seus empregos. Olha o caos que iria virar esse país” (E1). 
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“Primeiro, eu não gosto de usar esse termo sacrifício, porque não é um 

sacrifício. É o que chamamos de sacralização, nós iremos sacralizar o 

alimento. Por que essa é uma questão também que teve uma retomada 

recente, porque eu já vi muita galinha morta na encruzilhada, isso por 

falta de conhecimento, falta de discernimento do que é o processo do 

ritual. Então, tem, às vezes é necessário, dependendo do ritual. Mas assim, 

o processo da sacralização do animal, ele é, estou oferecendo para o 

Orixá aquilo do que eu vou me alimentar. Então antes daquele processo 

do animal, eu ofereço primeiro para o Orixá. E aí naquele processo, entre 

aspas ‘sacrifício’, o Orixá abençoa aquele animal que vai servir como 

alimento para a comunidade de Candomblé, que vai se alimentar dele. 

Então hoje é uma retomada importante, por que durante bastante tempo 

na década de 90, começo dos anos 2000, muitos pais e mães de santo 

gostavam de ostentar. Preconceito nesse caso aqui, ele não parte por 

conta de uma visão distorcida do ritual do Candomblé, as pessoas 

entendem muito bem qual é a função do sacrifício, porque ele existe em 

outras religiões, o nome disso aqui não é preconceito, aqui seria o racismo 

religioso. Porque não é intolerância religiosa, sabe por que? Porque você 

não vê o crente ou o católico falando mal do judeu, você não o crente ou 

o católico falando mal do budista. Trata-se do racismo, porque é uma 

religião que veio com os negros, então a religião que foi demonizada, 

porque era uma religião de negros. Porque o culto ao Orixá é uma religião 

tradicionalmente negra, então assim, não é porque a gente mata a galinha, 

mas é porque o preto mata a galinha. Se fosse o loiro do olho azul, que 

tivesse matado a galinha não teria essa visão, porque ninguém fala mal 

do budista, porque ninguém fala mal do judeu. Você já viu alguma notícia 

na TV assim ‘Sinagoga foi invadida em São Paulo, foi queimada’, ‘templo 

budista foi apedrejado por comunidade evangélica x’. Eu nunca vi isso, 

você já viu? Então assim, o nome disso é racismo religioso. Não é por 

conta do sacrifício, é sim por conta de quem está fazendo” (E3). 

 

“Aí eu pergunto, por que ninguém fala da religião católica? Porque 

quando se lê a Bíblia, fala-se que foi feito um ritual de um cordeiro para 

Deus ninguém causa estranheza? Por que quando nós vamos fazer uma 
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sacralização de um animal dentro do Candomblé todos fazem esse 

alvoroço? Eu queria conseguir compreender o que são esses dois pesos e 

duas medidas, uma religião pode tudo, tudo é permitido e a outra sempre 

está sendo subjugada, por que? Por que foi uma religião que foi 

construída nas bases da minoria? Então fica essa pergunta para todos 

vocês. Será que é por isso que o Candomblé é tão mal falado, tão mal 

querido? Porque é uma religião que foi construída nas bases da minoria 

e a catolicismo não. O catolicismo ele veio de uma outra base, então a 

minha pergunta é essa, porque existe tanto essa compreensão e 

desconhecimento em relação a nossa religião. E eu quero acrescentar 

mais uma coisa, será que existe crueldade no sacrifício dos frangos da Só 

Frango? Existe crueldade nos bois da Friboi? Qual a diferença deles para 

nós? Existe muita diferença, porque nós trabalhamos com o sagrado, com 

a sacralização. Cada animal que vai ser abatido, este animal antes é 

rezado por ele, esse animal tem que ser lavado. Porque existe um Itan, um 

conto que diz que o animal tem que ter dignidade na hora que vai fazer a 

passagem dele. Toda ritualística que fazemos desde a faca que nós 

utilizamos para imolar o animal, ela é sacralizada, eu não posso pegar 

uma faca da minha cozinha e fazer a sacralização, é uma faca que ela é 

separada exclusivamente para este fim e tem muito mais do que isso. A 

grande maioria destes animais que são imolados, eles servem de alimento 

para uma comunidade, para o que nós chamamos de Ebé que para a 

sociedade que está ali dentro daquela casa. Existem pessoas que vão para 

a Casa de Candomblé que não jantaram na noite anterior porque não tem 

dinheiro, porque são pessoas que não tem condição financeira, então ela 

encontram dentro dos Terreiros, dentro das nossas Casas de Axé, o 

conforto para a barriga dela através desse animal que foi sacralizado com 

todo o cuidado, honra e pompa para que ela possa se alimentar de um 

animal puro, então o que acontece é que as pessoas não sabem o que se 

passa dentro de uma casa de Candomblé, então elas supõem o que 

acontece e elas ficam jogando pedra nas nossas vidraças. Mas não se 

esqueça, você também tem vidraça na sua casa, então respeite para ser 

respeitado” (E5). 

 



47 

 

 

 

 

4.5. O racismo e o preconceito e a superação da ignorância 

 

“Se você sair de branco no meio da rua, e você é pobre, eles vão pensar 

que você é açougueiro. Agora se você tem cara de rico, você é enfermeiro 

ou é médico” (E3). 

 

“As características são muitas é o racismo, é o preconceito diante das 

pessoas que estão na religião. A gente sai com uma roupa branca, as 

pessoas já te olham. É macumbeiro. Se você sair com uma conta, não pode 

sair com uma conta no pescoço” (E4). 

 

A ignorância dos não praticantes é vista como estando na raiz do preconceito tão 

arraigado contra esta tradição religiosa. O desconhecimento da pureza e beleza do 

Candomblé seria derivado da ignorância, e é aí que se ancora o preconceito, por causa de 

um imaginário religioso cristão intolerante que demonizou e estigmatizou a religião do 

Povo de Santo, ao ter difundido uma interpretação distorcida e desqualificadora no 

contexto da expansão colonialista europeia cristã, ofendendo o praticante da religião de 

matriz africana como ‘macumbeiro’ que presta um ‘culto satânico’ ao demônio. Nada 

menos que a própria encarnação do Mal na doutrina cristã. Não é por acaso que os Povos 

de Santo vivem marginalizados e sob ameaça constantemente, como se fosse o mesmo 

cenário da ‘caça às bruxas’ no período medieval contra o paganismo europeu; agora na 

condição de vítima do racismo estrutural presente na sociedade brasileira. 

E não é por acaso que uma forma muito explícita de superação do preconceito seja 

justamente o processo dialógico educacional, pacífico, demonstrando o que de fato é a 

religião de matriz afro-brasileira: 

“O preconceito ele vem da falta de conhecimento e muitas vezes de 

aceitação daquilo que é diferente de mim. Então, as pessoas elas são 

condicionadas a serem preconceituosas. Elas não nascem assim. Então a 

vida vai passando e elas vão se tornando isso. Vão vendo mais 

importância na vida do vizinho do que na delas. Então eles não se 

preocupam às vezes em evoluir, em progredir e não entendem que são 

diferentes também, até dos pais, dos irmãos deles, mas procuram sempre 
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atacar por se sentirem afetados pelas religiões de matriz africanas por 

não conhecer, por pura ignorância. Por não saber a pureza de tudo isso. 

O respeito que existe dentro de tudo isso. O grande universo que é tudo 

isso. E o benefício que isso traz para nós, para a Natureza. O Candomblé 

transforma pessoas. Aqui em Casa mesmo, muitas pessoas chegam aqui 

em situação de risco. Então a gente vai abordar a vida daquela pessoa. É 

um processo todo, a pessoa vive em que condições, entendeu? Muitos hoje 

até mãe de Santo daqui de Casa, viveu com o tráfico, participou desse 

convívio. E hoje é uma sacerdotisa. Então isso tudo, a partir do momento 

que você passa a conhecer, a respeitar, muitos têm até um caminho 

espiritual. Atacam e desmerecem o Candomblé e agem de forma 

criminosa, com atitudes preconceituosas extremas, até muitas vezes por 

terem um lado espiritual não desenvolvido. Nós somos dois. Eu era assim 

também. Essa minha história conta isso também. Ontem mesmo, chegou 

um, não sei se era pastor evangélico, um senhor com uma Bíblia aqui. Ele, 

bem na hora do, a gente estava bem corrido, porque foi um dia bem 

corrido aqui, dia de Egum, dia de finados, de lembrar dos nossos 

ancestrais, e aí ele veio, sentou ali. Mas essa é a segunda vez que ele vem, 

sempre meio arrogante, né. E eu “pois não, meu senhor. Alguma coisa?”, 

“se eu lhe der essa Bíblia, o senhor vai ler?”, e eu falei, vou ser bem 

sincero com o senhor: não, não vou ler, entendeu? Porque a minha 

religião é outra. Eu já tenho a minha Bíblia. Olha, o senhor tem que 

procurar pessoas que não tem direcionamento nessa vida. Pessoas que 

estão perdidas, que não encontraram a real fé deles nessa vida. Nós aqui 

já estamos todo mundo, nós já nos encontramos, já temos o seguimento, 

que acreditamos, que é real, que é fiel. Então procura alguém que esteja 

realmente precisando de ajuda, tá? Não precisa o senhor vir aqui. Porque 

é uma afronta para as pessoas, entendeu? Receber o senhor aqui para o 

senhor tentar impor uma fé, que não condiz com a nossa, que não bate 

com a nossa, entendeu? Então eu convido o senhor, gentilmente e 

educadamente a se retirar da minha Casa. Aí saiu resmungão, né? E foi 

embora. É essa questão dos rituais, justamente em função disso aqui. 

Então acham que a gente cultua Orixás de forma maléfica. Eles criam 

entidades que existem só na cabeça deles, na mente deles. Não pertence a 
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nós. E tentam impor de todo jeito, de toda forma, essa situação na cabeça 

das pessoas que não conhecem. Então aí, você já não conhece. Tudo o que 

você não conhece, você já tem um pé atrás. A pessoa ainda vem, te faz uma 

lavagem cerebral. Então as pessoas realmente que são inteligentes, 

curiosas, que passam a conhecer a religião, como eu tenho três irmãos 

que são pastores. E muitas vezes, quando precisam, eles vêm aqui em casa, 

no Terreiro de Candomblé. Então quando você entende que a religião na 

verdade, para nós, é uma filosofia de vida, no contexto de ‘Religare’, o 

Candomblé vai muito além disso. Eu posso ir num templo budista, numa 

Igreja Evangélica, numa Igreja Católica, nunca, nunca o Orixá vai me 

abandonar por conta disso. Ele vai comigo dentro da minha cabeça. 

Agora muitas religiões demonizam os Terreiros, demonizam nossa 

cultura, nossa religião de forma a criar elementos extremamente 

violentos, com atitudes extremamente violentas contra as pessoas de 

Candomblé, os iniciados, as pessoas que professam essa religião. Muitas 

vezes o pessoal ataca elas na rua e nem sabe porquê. Eu vou com fio de 

conto, eu vou de roupa de Santo no banco, no mercado, em tudo quanto é 

lugar. E se me maltratar, e se me discriminar, eu prendo na hora. Não por 

ser policial, mas qualquer cidadão pode dar voz de prisão a uma pessoa, 

se se sentir discriminado. Não é possível que a gente tenha uma carta 

magna que rege isso. O artigo 5º fala que todos nós temos direito à 

religião. E é um crime você vilipendiar um quarto de Santo, um Terreiro, 

uma Casa tradicional. Mas a questão do preconceito vem disso daí. As 

pessoas, elas foram condicionadas a isso. Então as pessoas não aceitavam 

por ser diferente, nos veem sempre como minoria, que eu não sei também 

se somos. Muitas pessoas têm medo de assumir em público que é de Santo, 

que é de Candomblé, com medo de serem alvo de ataques. Então a gente 

ainda não sabe ao certo quantos no total, nós somos no país. Porque 

muitos têm medo de falar. “Ah, você é o quê? Sou católico”, para não 

perder o emprego. Olha, eu fui de Kelê, eu raspei em 91 no mês de agosto. 

Então em setembro eu já estava trabalhando. Mês quente demais aqui em 

Brasília, abafado. Eu usava por debaixo da minha farda uma calça 

branca, uma camisa branca e um por debaixo da boina. Porque tinha que 

ser essa roupa. Então duas roupas, imagina. Mais todo o armamento e os 
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apetrechos do militarismo. E foram três meses assim. Eu comia de mão, 

eu comia agachado. Pegava o meu prato, eu tinha rancho naquela época. 

Eu ia para um cantinho, ficava meio agachado e comia ali daquele jeito. 

As pessoas riam, caçoavam. Eu ficava ali. Não estava ouvindo nada, não 

estava vendo nada. Eu pedia muito a Odé que me desse paciência, e me 

deu. Quando eu cheguei no quartel, um amigo meu era evangélico, já 

chegou no meu Kelê. “O que que é isso?” Ele já foi pegando. E eu peguei 

a boleira aqui, e falei opa, isso aqui é uma coisa tão sagrada, meu amigo, 

que você nem imagina o tanto. E ninguém a não ser eu ou o meu sacerdote 

pode botar a mão. Tirei a mão dele e então, eu passava muito isso para as 

pessoas. O que acontece também é que nós de Santo, a gente tem que saber 

conversar com essas pessoas. Então eles têm uma mente doentia, precisam 

de tratamento. A gente é esse tratamento, é a gente é o remédio para eles. 

Então é chegar e não atacar também. Ele te atacou? Vamos ter paciência, 

vamos ter calma, né? Educação. Para justamente tirar essa cortina de 

preconceito deles. De achar que nós somos todos perturbados 

psicologicamente, loucos, lunáticos. Não, isso aí a gente sabe que a 

maioria, na verdade, são eles. Nem todos, né. Muita gente tem estudo, 

informação e sabe que nossa religião realmente é antiga e merece respeito 

pela sua antiguidade. É de não aceitar o que é diferente dele. E você não 

tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com a sua vida. Nós que 

somos de Candomblé, sabemos disso. Então a gente não vai nas portas 

das igrejas procurar briga, confusão. A gente não vai de porta em porta, 

pegando filhos no laço como eles fazem. As pessoas vêm com suas 

próprias pernas quando elas têm esse despertar. Então isso é muito bonito. 

Você não é obrigado a nada, o Orixá te dá essa opção, aos escolhidos. Eu 

no caso também, não tive muita opção, outra escolha. Mas eu abracei. 

Quando eu vi o respeito que há por dentro disso tudo e a verdade, a 

veracidade do que acontece, realmente, você não tem como resistir. Na 

época, o Seu Antônio, o Sacerdote que me iniciou, eu falava muito: “Pai 

Antônio, eu estou passando por um problema no quartel, o pessoal fica 

falando ‘isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, Aurélio’, então eu 

preciso de argumento para falar com as pessoas. Eu era novo de Santo 

demais. Até questionei uma vez, criar um grupo direcionado ao público 
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negro, às pessoas negras que trabalham que não tem o valor devido aí 

fora. Quando um evangélico tem um serviço para fazer na casa dele, ele 

tem dois pedreiros: um evangélico e um candomblecista. Ele vai escolher 

quem? O evangélico. Sem pensar duas vezes. “Não, ele trabalha pior. Não 

quero saber, eu quero porque ele é evangélico”. Então a gente tem que ter 

esse pensamento de valorizar os nossos. Eu contrato, mas se não tiver 

outra opção. Porque é claro que você tem que abraçar os seus. Olha, eu 

trabalhei a vida inteira com evangélicos na Polícia Militar. Todos eles que 

trabalharam comigo, hoje tem uma nova visão do Candomblé. Quando eu 

chegava, o tratamento era ríspido. Muitos nem queriam. Chegavam lá e 

falavam ‘eu não quero trabalhar com Aurélio, porque eu sei que ele é 

macumbeiro’. Mas aí, Odé é um Orixá muito bom, que sempre me botava 

com essas pessoas. E como eu estava no comando, já chamava as pessoas 

e falava ‘olha, é o seguinte: cada um no seu quadrado, tá bom? A gente se 

respeita, você me respeita, eu te respeito, e estamos bem’. Levava um 

acarajé, tinha uma barraca de acarajé aqui em Planaltina, e quando eu 

levava esse acarajé, as pessoas não comiam, né? E eu cansei de às vezes 

levantar para tomar água, levantava três, quatro vezes a noite, estavam 

comendo os acarajés escondido na cozinha. Aí eu sentava e ia conversar 

com a pessoa: ‘está vendo? Isso não é comida de demônio. Isso é comida 

de senhoras que trabalharam, que suaram para fazer. De senhores que 

plantaram esse feijão, que suaram para ganhar esse pão de cada dia, 

entendeu? E fizeram isso aí com o maior amor, com o maior carinho. Olha 

aí, você está comendo, matou sua fome. Pode ficar tranquilo que demônio 

nenhum vai te pegar’. E comecei a tirar essa cortina. É bonito isso. É 

dessa forma que a gente consegue ir vencendo” (E1). 

 

“A falta de conhecimento é o principal ponto. Falta de conhecimento, falta 

de instruções, não há instrução dentro de casa, porque ninguém nasce 

odiando uma pessoa. A gente odeia uma pessoa porque realmente alguém 

falou ou a pessoa fez algo para você. Mas assim, eu não nasci, você não 

nasceu odiando a cor, a pessoa pela cor da sua pele, a pessoa na época 

dos nossos ancestrais, na época dos escravos, eles odiavam os negros por 

que? Eles taxavam o negro como escravos, faziam os negros trabalharem 
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como escravos, eram escravizados por que? Todos os que nasciam já 

nasciam com aquela instrução. Então assim, realmente, eu acho que é 

falta de instrução, falta de, vamos dizer assim, de realmente buscar, 

entendeu? Porque eu acho que para criticar, você tem que buscar pelo 

menos saber o que é, de onde que veio. Então assim, igual eu mesmo te 

falei, que eu já quebrei muitas barreiras em questão do culto do 

Candomblé com pessoas que realmente, e existem pessoas cabeça-dura 

demais. Pessoas que você não consegue enfiar na mente delas porque elas 

têm uma mente totalmente formada, sabe, ao avesso do que você pensa, e 

mesmo assim eu estou insistindo. Então tem pessoas que você começa a 

conversar e ele começa a ter curiosidade. Como existem pessoas que eram 

muito católicas, muito evangélicas, que hoje em dia são do Candomblé. 

Porque realmente viu a importância. Então vocês têm um grande defeito, 

vocês criticam sem conhecer. Teve até essa situação, não sei nem se foi 

uma situação, mas eu vou falar aqui, dessa situação da Porta dos Fundos 

(canal do YouTube), o pessoal que fizeram na Netflix. Claro que, para bom 

entendedor, aquilo ali foi realmente, vamos dizer assim, a arte deles, o 

trabalho deles. Mas para bom entendedor, eles realmente fizeram o que, 

os católicos se fecham, demonizam todas as entidades ao culto do 

Candomblé e não é intolerante. Eles não são intolerantes. Aí agora 

quando realmente viu que o culto deles fora afetado, porque botou um 

Jesus gay, botou um José malcriado, botou os três reis magos, bandidos, 

vamos dizer assim, mau-caráter. Doeu agora? Eu até fiz um post, até botei 

um texto falando dessa mesma coisa que eu estou te falando aqui. Agora 

dói, né? Dói porque quando é com os outros, não dói. Mas quando é com 

nós mesmos, dói. Hoje vocês estão aí lutando contra a intolerância 

religiosa, uma coisa que a gente está lutando contra desde quando o 

mundo é mundo. Então assim, realmente, quando o caldo apertou para o 

lado deles, eles viram que realmente precisava do crime contra a 

intolerância religiosa. A gente pode rir à vontade, porque não é nosso. A 

gente nunca acha que vai acontecer com a gente. O mal do ser humano é 

isso também. Nunca acha que vai acontecer com a gente. Aí aconteceu 

agora, começaram a criticar, começaram a falar. E eu falei até para as 

minhas amigas, falei assim ‘para vocês verem, sabe o que é que é? O tanto 
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que a gente sofre intolerância religiosa. O tanto que a gente sofre quando 

a gente está tocando o nosso atabaque, quando a gente está invocando a 

nossa ancestralidade, que chega polícia, que chega bandido querendo 

quebrar tudo, que chega católico, que chega evangélico na nossa porta 

pedindo para dar a palavra, entendeu? Pelo amor de Deus, gente!’ Esses 

dias na Casa do meu Pai tinha ido um evangélico lá umas três vezes, 

testemunha de Jeová. Aí foi na primeira vez falou ‘não, não, a gente é culto 

africano, a gente é de Candomblé’. Segunda vez, na terceira vez, a gente 

falou: ‘Olha cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, entendeu? 

Você já veio aqui várias vezes, falei para você ir e você falou ‘vamos 

aceitar Jesus’. Jesus é Odé. Meu Jesus é Oxalá, entendeu?’ Então você 

cultua o seu Jesus que eu cultuo o meu Jesus” (E2). 

 

“Eu vejo que as pessoas têm preconceito porque elas não conhecem a 

religião, porque elas não tiveram contato com o sagrado e elas acham que 

é suficiente ouvir dizer ou o que elas veem na internet. Então o preconceito 

ele é sustentado pela falta de conhecimento do nosso, pela falta de respeito 

ao próximo, pela falta de tolerância. E o preconceito não é só com a 

religião em si, é com a religiosidade e com as pessoas que frequentam. 

Existe preconceito dentro do próprio Candomblé, quando um branco 

começa a frequentar o Candomblé em alguns lugares, as pessoas se 

assustando. Porque as pessoas falam ‘mas isso não é uma religião de 

negro? O que você está fazendo aqui?’ E o culto ao Orixá pra mim, ele 

não tem raça e não tem cor, o que ele tem é a vontade de conexão com o 

sagrado. Seja ele da forma que for. Ele está associado a compreensão 

distorcida sim, porque quando a pessoa começa a ter contado e a 

conhecer, como que é a forma que trabalhos, a forma da nossa ritualística, 

o nosso respeito pelo sagrado, ele começa a compreender que não é isso 

que é veiculado nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes 

sociais, né?! E isso influencia muito, porque aquilo que é desconhecido 

para você, te causa repulsa ou estranheza” (E5). 
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Importante salientar que a marginalização do Candomblé provocou a 

invisibilidade do caráter ecológico e da indissociabilidade entre sagrado e Natureza 

inerentes à religião, ante o imaginário eurocentricamente colonizado no país: 

“Até meados do século 20, final do século 20 anos 70, anos 80, o 

Candomblé era uma religião muito de gueto. Então o que a gente via 

muito? Eram Babalorixás, Yalorixás que eram marginalizados, 

analfabetos que não tinham muita vivência intelectual e cultural e a gente 

não tinha muito essa fala, esse conceito de gestão ambiental, preservação 

da Natureza que tem hoje. Então o Candomblé, depois do fim da proibição 

no final da década de 70 que começou, até embora na Bahia, no Rio de 

Janeiro, ele sempre tem sido frequentado por intelectuais; aqui a gente 

vivia uma marginalização, quem falava que era de Candomblé ou de 

Umbanda, de religião de matriz africana, a pessoa era marginalizada. 

Hoje é que você vê pessoas que são formadas, que tem mestrado, que estão 

mais dentro do Candomblé, esse conceito começou a ser mais 

fundamentado agora no século 21. E aí tem sido trabalhado com mais 

frequência, com mais contundência, creio eu” (E3). 

 

 

4.6. Resistência cultural e a educação decolonial 

 

A Diáspora e o extermínio das sociedades africanas marcam profundamente o 

sentido histórico dos Povos de Santo. E esse cenário trágico parece ser determinante para 

o estabelecimento da resistência cultural ancestral tão comprometida. E diante do atual 

cenário de crise ambiental, parece que se entende o caráter vanguarda do pensamento 

ecológico no Candomblé como uma poderosa forma de combater a desinformação e 

romper o preconceito. No acalorado debate da crise ambiental contemporânea, o 

Candomblé desponta ‘naturalmente’ no conjunto das forças sociais alinhadas com a 

sustentabilidade e o respeito à Natureza, o que não pode ser dito sobre o Cristianismo. A 

rigor, um praticante iniciado no Candomblé pode ser equivalente a um sujeito ecológico 

espiritualmente orientado pela sustentabilidade. Se o mundo hoje demanda uma 

ampliação da consciência ecológica para fazer face ao desafio ambiental, isso já é um 

pressuposto entre os Povos de Santo, que sobressai como um poderoso argumento em 

defesa da valorização da religião: 



55 

 

 

“Na verdade, os Orixás que são cultuados no Brasil, não são nem uma 

gota no oceano, comparado a quantidade de Orixás que são cultuados na 

África. Então isso tudo vêm se perdendo. Orixás eram cultuados em 

lugares que nem existem mais. Oxóssi, né. Então Oxóssi era cultuado em 

Ketu e hoje, os sacerdotes africanos quando vão iniciar alguém para 

Oxóssi, eles vem buscar conhecimento na Bahia. Olha o fluxo disso daí, 

olha o que é que deu. Então é a questão da diáspora que acontece. Há 

muitas nações que não existem mais. Foram totalmente saqueadas na 

época escravagista. Muitos reis e rainhas, muitos sacerdotes e 

sacerdotisas que eram iniciados por determinada divindade que só eram 

cultuados naquela tribo, naquela aldeia. Então uns foram para o Brasil, 

outros foram para Portugal. E assim foram devastadas determinadas 

culturas, determinados cultos, determinadas divindades. Eu estive na 

Nigéria há três, quatro anos atrás, não lembro agora. Três anos atrás. 

Moroni, a gente não escuta aqui. Um Orixá de extremo poder feminino, 

de extremo poder lá para eles. Muito cultuado em Oyo, muito forte. E aqui 

não se ouve nem falar. Então esse é um exemplo. Uma cultura muito forte 

que poderia estar sendo também cultuada aqui conosco. Mas não, então 

justamente por causa disso aí. Não só o extermínio de determinadas áreas 

e florestas, mas também, determinadas tribos, aldeias, não sei como que 

se falavam antigamente” (E1). 

 

“A questão da Natureza, ela é tão importante para nós sacerdotes, 

iniciados, pessoas já de idade no Santo, e os que entram agora também já 

começam a ter essa noção de importância. Os saberes ecológicos eles são 

transmitidos tanto para os cargos hierárquicos, como também, para 

muitas pessoas que às vezes vem em busca, de aprendizado, de alguma 

coisa. Isso acontece muito aqui em Casa. Essa questão da moral religiosa. 

É até as crianças. Então a gente já educa logo os nossos descendentes, 

nessa questão de respeitar, de tentar não estragar nada que não seja ele 

que não tenha feito, então tudo o que brota da Terra é sagrado. O que eu 

ia falar, é que muitas vezes, a questão de você iniciar pessoas, iniciar 

Eleguns, é justamente para dizer na cabeça daquela pessoa a importância 

daquele elemento da Natureza que vive dentro dela. Então isso já faz com 
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que ela realmente desperte nela esse valor, essa importância. E já seja 

também mais um elemento de passagem desse conhecimento, e assim as 

coisas vão acontecendo. Porque é um trabalho de formiguinha. Você vai 

passando para as pessoas. (...) “Kosi Ewe Kosi Orisa”, “Sem folha não 

há Orixá”. Com certeza. É um ensinamento preservacionista sim. Porque 

desperta naqueles que escutam, naqueles que entram, e que muitos às 

vezes nunca nem prestaram a perder um certo tempo de sua vida para 

cuidar de uma árvore, para molhar uma planta. Então isso desperta 

muitas pessoas. Muitos dentro do Candomblé nunca aguaram uma planta. 

Então quando eles começam a ver o respeito que a gente tem por 

determinadas árvores. (...) Então aí, para quem realmente não conhecia e 

passa a saber disso tudo, desperta-se nessas pessoas um interesse de 

preservar, de cuidar. Justamente pela questão de perpetuar o sagrado” 

(E1). 

 

“Sim, sim. Eu levo esse ensinamento, porque eu tenho muitos amigos 

católicos, muitos amigos evangélicos. Eu levo esse ensinamento para 

todos. Até mesmo porque é uma forma de você explicar o porquê da 

importância do Candomblé, o por quê, até porque o Candomblé existe até 

mesmo para quebrar preconceitos. Porque teve pessoas que já chegaram 

com sete pedras na mão: “Ah, o Candomblé isso, o Candomblé aquilo”; 

e eu falei: Você cultua a Natureza? Sabe esse chão que você pisa, essa 

terra que você pisa, existe um dono? Esse ar que você respira existe um 

dono? Sabe a água que veio da sua torneira, do seu chuveiro, para você 

tomar banho, existe um dono? E todos eles são do culto do Candomblé? 

Eu já quebrei muita barreira com amigos meus católicos e evangélicos 

dando esse discurso” (E2). 

 

“O Candomblé está com uma retomada de consciência agora nos anos 

2000 muito mais forte em vários aspectos, não só na questão ambiental, 

mas na questão política, na questão social, na questão de um espaço de 

resistência. Que é uma coisa que as pessoas não têm consciência. Que a 

gente ainda vê muito pouco. Eu ainda conheço gente de Candomblé que é 

racista. Mesmo você cultuando um Orixá de origem africana, que você 
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sabe que era negro, né! Mesmo você sabendo que o Candomblé ele só se 

manter em função dos negros que vieram escravizados, mesmo sabendo 

que é uma religião de resistência a pessoa ainda se entende. Por quê? 

Porque é uma questão que vem a enraizada, é cultural. E as pessoas não 

param para ter essa visão. Então como você pode cultuar uma religião 

que é de resistência, e marginalizar o negro dentro dela? Uma religião 

que é praticamente matriarcal, eu não sei em África, mas aqui o 

Candomblé é uma religião matriarcal. Porque quem trouxe foram três 

senhoras. Por exemplo na casa em que me tornei Egbome, eles tinham o 

costume de usar muito descartável, e usar descartáveis não é nada 

sustentável” (E3). 

 

“Hoje, nós como pai ou mãe de Santo, estamos aqui para ensinar, porque 

futuramente vocês ensinarão aos seus filhos. Vocês irão passar esses 

ensinamentos aos seus filhos, entendeu? Então você precisa ter esse 

ensinamento para você usufruir dele, amanhã, você vai usufruir da 

Natureza. A gente usufrui perante o Orixá 80% em relação a tudo da 

Natureza então a gente com o pai e a mãe dos nossos filhos a gente está 

aqui para ensinar vocês Abians e Yaôs para futuramente vocês passarem 

a ser um Babalorixá ou uma Yalorixá” (E4). 
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5. Conclusão: sem Natureza não tem Candomblé 

 

O Candomblé é uma religião que tem uma relação muito íntima com a Natureza, 

e tem muito contribuir em termos de cultura e valoração da Natureza. O Candomblé se 

caracteriza por ser uma religião em que as divindades cuidam das pessoas, e a energia 

vital dessas divindades pode ser reconhecida através das forças da Natureza: os Orixás, 

com seu Axé, são entidades sagradas. Ou seja, o Candomblé, por definição, é uma religião 

que manteve a sacralização ancestral da Natureza, e enquanto ente sagrado, a religião 

estabelece a norma da interdição de acesso ao universo do profano. Para o Candomblé, a 

degradação ambiental representa uma profanação do sagrado. 

A partir desse trabalho de pesquisa pode-se concluir que o Candomblé realmente 

tem um respeito pela Natureza, porque a Natureza para eles significa Orixá. Como já dizia 

“kosi ewe kosi orisa”, sem folha não há Orixá. Então esse ensinamento, esse respeito é 

aprendido e ensinado desde que uma pessoa decide ser de Candomblé, porque o Orixá ele 

é nada menos do que o ar que respiramos, a água que bebemos, aquela brisa que bate no 

nosso rosto, aquela paz que sentimos quando tomamos um banho de cachoeira, aquela 

calmaria que sentimos quando escutamos o som de um pássaro cantando. 

Um assunto que gera muita polêmica e preconceito em relação à prática do 

Candomblé é o ‘sacrifício’ animal, ou melhor dizendo ‘sacralização’, porque não é um 

sacrifício. E essa sacralização também ocorre em outras religiões, por exemplo o peru que 

é tradicionalmente comido no Natal, aquele peixe que se come na sexta-feira Santa porque 

não pode comer carne vermelha neste dia, de acordo com a crença cristã. O preconceito 

já começa quando a ação de uma religião por ser cristã não causa nenhum desconforto e 

enquanto a prática de outra religião causa revolta. Durante as entrevistas, pude constatar 

que a sacralização que ocorre, ela pode ser entendida como uma troca de energia, para 

com a pessoa que está oferecendo aquele animal. E é feito todo um ritual antes do animal 

ser entregue ao Orixá, para que ele não fique estressado. Todo esse cuidado ritualizado 

não ocorre nos abatedouros industriais no Brasil, onde muitas vezes o animal é abatido, 

sacrificado com muito estresse. Muitos que falam sobre o ‘sacrifício’ em religiões de 

matriz africana, não pensam em como aquela carne que ela come todos os dias foi parar 

no açougue, não pensam na situação do animal, mas se incomodam cinicamente com o 

‘sacrifício’ que ocorre no Candomblé. Quando se tem a sacralização de um animal em 

uma casa de Candomblé, tudo daquele animal é utilizado, tudo se aproveita. O couro do 

animal é usado nos atabaques, que são responsáveis por conduzir os Orixás, ou seja, é um 
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instrumento sagrado. A carne é distribuída para toda aquela comunidade que ali está 

presente, ela é repartida entre pessoas que muitas vezes não tem o que comer em casa. 

O desconhecido muitas vezes desperta curiosidade e medo, medo por não ter o 

conhecimento necessário para se entender aquele tal desconhecido, e essa falta de 

conhecimento muitas vezes traz consigo o preconceito. O conhecimento é sempre 

importante e bom para nós, um dos meus intuitos para a realização deste trabalho de 

pesquisa é trazer o conhecimento sobre o Candomblé, para desmistificar a visão negativa 

que muitos têm. Nos momentos das festas de Candomblé, pode-se ver como o sentimento 

de familiaridade entre as pessoas é imenso, chega a ser nítido a alegria das pessoas 

cantando e louvando cada Orixá. 

Além do mais, pode-se ver como a mulher é importante dentro das Casas de 

Candomblé, como ela traz a beleza e feminilidade e representa um modelo de organização 

social diferenciado em relação ao patriarcado tão presente no tempo atual da 

modernidade. Diferentemente das outras religiões, o Candomblé foi criado no Brasil, por 

volta do séc. XIX por três princesas que viviam o Brasil na condição de escravas Iyá Detá, 

Iyá Kalá e Iyá Nassô. Mesmo com toda dificuldade e preconceito que era muito presente 

na época, elas não se deixaram abater. Sem a mulher, não existiria o Candomblé. A 

mulher no Candomblé tem grande importância, já que é uma religião matriarcal, uma 

religião construída por mulheres. Existem condições que só a mulher pode ocupar, então 

esse respeito é dito desde a sua criação. 

Espera-se que esse trabalho de pesquisa seja uma ferramenta de conhecimento, 

para aqueles que têm curiosidade em saber o que é o Candomblé, o que é essa religião 

que é regida por mulheres; é rica em muitos aspectos, sejam eles em termos de 

conhecimento, cultura, respeito pela Natureza ou até mesmo pelo sentimento de 

pertencimento familiar e comunitário que se tem nas Casas de Candomblé. 

O resultado alcançado no final desse trabalho de pesquisa foi ter obtido um retrato 

da visão dos candomblecistas para com o meio ambiente, com o intuito de desmistificar 

a questão do sacrifício animal na religião e também a importância que a mulher possui na 

religião. 

 Pelo Candomblé ser uma religião onde se tem um cuidado maior pela natureza, 

onde a prática da educação ambiental se faz presente, por ter uma visão preservacionista 

em sua prática e também em sua vivência, e de suma importância que o gestor ambiental 

tenha conhecimento dessa relação, de uma religião que contribui para a preservação da 

Natureza, de uma forma muito natural. Onde esse ensinamento e respeito pela natureza 
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parte primeiramente de um fundamento religioso, onde o ser humano se sente parte da 

Natureza, não havendo a separação entre a Natureza e o ser humano, por meio do 

sentimento de pertencimento, de resgate à ancestralidade. Sendo assim, a partir dos 

ensinamentos que são aprendidos dentro das Casas de Candomblé, a prática desses 

ensinamentos ajuda a com que as pessoas de terreiro continuem tendo essa consciência 

ambiental como cidadão, mesmo não estando no ambiente religioso. Ou seja, os 

ensinamentos fazem parte da formação de um cidadão mais consciente. 

 

Em tempos de crise ambiental global em que se anuncia o colapso dos sistemas 

ecológicos de sustentação planetária da vida, o Candomblé pode ter na mensagem 

ecológica uma importantíssima oportunidade de superação do preconceito e do racismo 

religioso. São poucas as visões de mundo religiosas que atualmente ainda são orientadas 

pela ética da Vida, pelos princípios ecológicos, e o Candomblé é certamente uma delas. 

Mais do que resgatar uma tradição religiosa amaldiçoada, orgulhar-se de possuir valores 

que fazem parte do conjunto de soluções da crise ambiental, é o caminho a seguir. O 

Candomblé é uma religião educadora, ecologista e feminista. 
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6. Considerações Finais: Candomblé e a Educação Ambiental Decolonial 

 

Não era nosso propósito investigar em detalhe o ato pedagógico da transmissão 

dos conhecimentos e valores do Candomblé, mas os dados evidenciaram que dentro 

dessas Casas onde vivem os entrevistados da pesquisa, pratica-se um modelo pedagógico 

que possui muitas interfaces com a Educação Ambiental Decolonial. 

A superação do preconceito no Candomblé parece apontar para o caminho da 

Educação de face Decolonial. 

Tudo indica estarmos diante de uma prática educativa ambiental que visa superar 

o pensamento colonial (KASSIADOU, STORTTI e SANCHEZ, 2016); nessas Casas de 

Candomblé, parece que se pratica um fluxo contínuo de uma Educação Ambiental 

Decolonial de Base Comunitária, exatamente como descrevem Stortti e Sanchez (2019). 

O meio da mensagem é o amálgama eco religioso, é essa comunhão que naturalmente 

mescla o sagrado e a Natureza. E essa mensagem de cunho eco religioso ecoa como um 

grito de resistência decolonialista, uma vez que esse discurso, no seu lugar de fala contra-

hegemônico, interage com a mensagem hegemônica e opressora de uma religião que 

rompeu e fraturou a comunhão entre sagrado e Natureza. No limite, trata-se de um caso 

em que o som de resistência decolonialista dos atabaques mostra que a não separação 

dicotômica entre cultura e Natureza e portanto, a não dessacralização da Natureza que 

abriu caminho à sua exploração predatória, é uma possibilidade de superação do 

preconceito e opressão histórica a que essa tradição religiosa foi submetida. Difícil 

continuar silenciando a importância desse discurso, exatamente em tempos de colapso 

ambiental. O eco dessa Educação Ambiental Decolonial que emerge das Casas de 

Candomblé convoca a questão ambiental como a pauta da ressignificação da agenda 

religiosa, e o que o Candomblé tem a dizer aqui, e com muito orgulho, é uma lição de 

Vida. 
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8. APÊNDICE 1 – Roteiro das Entrevistas 

 

Como questões orientadoras da pesquisa, buscamos compreender como e porque o 

pensamento ecológico está presente no Candomblé 

 

1. Como os babalorixás e as yalorixás abordam a temática ambiental dentro das casas 

de candomblé?  

2. Como os filhos de santo veem a importância da natureza e a sua preservação? 

3. Como são transmitidos os saberes ecológicos entre os cargos hierárquicos do 

candomblé? Como é a visão ecológica desde os babalorixás e a yalorixás, até os 

abians e aos recém chegados a religião? 

4. Qual a importância e o significado do sacrifício de animais no candomblé? 

5. Qual a importância da mulher dentro da religião? E como ela vem conquistando 

o seu lugar? 

6. Pensando na perspectiva da questão ambiental, o que na sua opinião é diferente 

entre o cristianismo e o candomblé? As duas matrizes religiosas podem ser 

consideradas “ecológicas”? 

7. Existe uma moral religiosa no candomblé? 

8. Se os Orixás são manifestações da natureza, seria correto dizer que o candomblé 

é uma religião ecológica? 

9. O provérbio iorubá “KÒ SI EWÉ KÓ SI ÓRISÁ”, pode ser considerado como um 

ensinamento preservacionista, para que a natureza seja preservada? 
10. Com o atual cenário da crise ambiental, você acredita que se continuar 

desmatando e degradando a natureza o candomblé pode acabar? (acabar pela falta 

de recursos para dar continuidade aos ritos). 

11. Seu terreiro desenvolve algum tipo de projeto de recuperação ambiental ou de 

educação ambiental junto aos praticantes?  

12. Sendo o candomblé uma religião ecológica, seria correto dizer que os praticantes 

do candomblé são pessoas naturalmente preocupadas com a degradação 

ambiental, e que adotam um estilo de vida sustentável mais comprometido do que 

em relação a praticantes de outra religião? 

13. De que forma concretamente o candomblecista age no dia a dia como um sujeito 

ecológico? Que exemplos poderia dar de atitudes ecológicas quanto ao praticante? 

14. Quais são as características do preconceito contra o candomblé? 

15. O preconceito contra o candomblé está associado a uma compreensão distorcida 

dos rituais em função do sacrifício animal (ligado a crueldade) e as oferendas 

(ligado a poluição do meio ambiente)? 
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9. APÊNDICE 2 - Glossário de Termos do Candomblé 

 

Abian - pessoa que chegou recentemente na religião e ainda não passou pelo rito de 

iniciação. 

Adoxú - pessoa que passou pelo processo de iniciação para o Orixá, que passou por todos 

os preceitos existentes durante a feitura no Candomblé. 

Ajeum - refeição comunal no Candomblé. 

Agô - dizer “agô!” significa pedir licença ou permissão respeitosamente. 

Atim - o mesmo que pó. 

Axé - termo de origem iorubá, com múltiplos significados. Fundamentalmente, é a força 

vital que está em todos os seres e todas as coisas. Seus demais significados derivam desta 

ideia. 

Babalorixá - o mesmo que pai de santo, zelador de santo. 

Baobá - árvore nativa da África. Pertence à família das malváceas, parente dos hibiscos 

e da malva. 

Catiço - como são chamados, no Candomblé, guias espirituais como caboclos, exus, 

pretos-velhos etc. 

Cocá / Galinha d’Angola - ave muito usada no culto a Orixá, seja no Candomblé ou na 

Religião Tradicional Iorubá. 

Dankó - Orixá que vive nos grandes bambuzais, e que sempre vem em socorro em 

momentos difíceis, entre a vida e a morte. 

Ebé - significa iniciação no Candomblé. 

Ebó - pode ser entendido como uma limpeza, um rito feito para o melhoramento seja na 

saúde, na busca de emprego ou entre outras questões. E também por oferendas que são 

ofertadas aos Orixás em agradecimento por bênçãos recebidas. 

Ejé -  significa o mesmo que sangue. Nos Terreiros, também é comum dizer menga com 

o mesmo significado. 

Efó - comida ofertada à Orixá Nanã. 

Egbome - candomblecista que atingiu a sua maioridade dentro do Candomblé, tendo sete 

anos como yaô. Assim já tendo feito a obrigação de sete anos "odu ejé". 

Egum - espírito ancestral. Pessoa que veio falecer e passou desse plano espiritual para 

outro. 

Elegum - assim são chamadas as pessoas que são iniciadas no Candomblé. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%A1rvore/482704
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%81frica/480539
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Exu - Orixá oboró (homem) ligado a comunicação, a linguagem. É o mensageiro entre o 

homem e os Orixás. 

Iansã/ Oyá - Orixá yabá (mulher) ligada aos ventos, tempestades e aos trovões. 

Ibosé – nome que se dá ao rito em que o animal é sacralizado. 

Iemanjá - Orixá yabá (mulher) que habita os mares, as águas salgadas. Orixá dona de 

todas as cabeças. 

Iguiopé - dendezeiro. 

Itan - história, contos. 

Iroko - é um orixá oboró (homem) do Candomblé da nação de Ketu. No Brasil, é 

associado à árvore conhecida como gameleira.  

Kelê - colar que é confeccionado com miçangas e é usado pelo yaô durante a sua iniciação 

no candomblé. A palavra significa aliança, ou seja é uma ligação que o iniciado cria com 

o Orixá. 

Marafo - cachaça. 

Nkisi - é o mesmo que Orixá, porém essa palavra é usada na nação Angola. 

Odé / Oxossi - Orixá oboró (homem) ligado a caça, que habita nas matas. 

Odudua - patriarca mítico do povo Yorubá, considerado o “primeiro ocupante de uma 

terra antes desabitada”. 

Ofó - palavra de origem Yorubá (ofò), que designa o encantamento através da palavra, 

que pode ser expressa por versos ou cantigas. 

Ogãn - homem responsável por tocar o atabaque e que também desenvolve outras funções 

dentro de uma casa de Candomblé. 

Ogum - Orixá oboró (homem), que está diretamente ligado ao ferro e também é o Orixá 

da tecnologia. 

Olokun - Orixá do oceano, representa o mar em seu estado mais temido, pois é a 

profundidade cheia de segredos. É pai-mãe de Yemanjá. Sempre é representado com 

máscara, pois os vivos não o olham diretamente no rosto. 

Olorum - Orixá que governava o Orun, o céu. 

Orô - rito onde ocorre a sacralização animal.  

Ossaim - Orixá oboró (homem) que detém o segredo das folhas.  

Oxalá - Orixá oboró (homem) responsável pela criação do universo, da humanidade. 

Oxum - Orixá yabá (mulher) que remete a fertilidade. Ligada às águas doces, rios, 

cachoeiras. 
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Sasanha - Rito onde se extrai a força vida das folhas, toda pessoa que é iniciado na 

religião de candomblé passa pela sasanha. 

Xangô - Orixá oboró (homem) dono da justiça, Orixá do fogo, dos raios, dos trovões e 

também da lava vulcânica.  

Yabá - mulher. 

Yalorixá - mãe de santo, zeladora de santo. 

Yaô - iniciado no candomblé, que incorpora o Orixá e que ainda não tomou a obrigação 

de sete anos. 

Yorubá - nome de uma das maiores etnias do continente africanos em significância 

populacional, também é dito como uma língua. 
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