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Maria, Maria 

É um dom, uma certa magia 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar 

Como outra qualquer do planeta 

Maria, Maria 

É o som, é a cor, é o suor 

É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta 

Mas é preciso ter força 

É preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha 

É preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 

De ter fé na vida 

Composição: Fernando Brant / Milton Nascimento 
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RESUMO 

 

Na segunda metade do século XX, Feira de Santana passou por grandes transformações 

urbanas e tensões no campo religioso católico e candomblecista. Essas tensões crescem em um 

contexto, no qual a população urbana está em ascensão e as crenças populares ganham cada vez 

mais visibilidade, sendo mal vistas pela Igreja Católica. Analisamos as representações sobre 

mulheres a partir dos mitos da Pombagira, um Orixá feminino identificado pela sensualidade e 

irreverência no Candomblé, e da Virgem Maria, a mãe de Jesus, símbolo de pureza e abnegação 

feminina no Catolicismo. As transformações sociais são percebidas a partir da incorporação de 

debates acerca dos contraceptivos, aborto, amamentação, namoro e visibilidade dessas 

mulheres no jornal Folha do Norte. O campo religioso na cidade possui aspectos marcantes que 

podem ser percebidos pelas festas, crenças e rituais religiosos que são reconhecidos pelo poder 

público, além de possuir ampla adesão popular. Compreende-se que o conservadorismo feirense 

aos poucos foi dando espaço para as mudanças no comportamento, nas vestimentas e hábitos 

das mulheres, porém percebe-se que ainda existem permanências de vários mecanismos de 

subalternização das mulheres na cidade. 

 

Palavras chaves: Candomblé, Catolicismo, Mulheres, Pombagira e Virgem Maria. 
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ABSTRACT 

 

In the second half of the 20th century, Feira de Santana underwent major urban transformations 

and tensions in the Catholic and Candomblé religious field. These tensions arise in a context in 

which the urban population is on the rise and popular beliefs are gaining more and more 

visibility, being frowned upon by the Catholic Church. We analyze the representations of 

women from the myths of Pombagira, a female Orixá identified by sensuality and irreverence 

in Candomblé, and the Virgin Mary, the mother of Jesus, symbol of purity and feminine 

abnegation in Catholicism. Social transformations are perceived from the incorporation of 

debates about contraceptives, abortion, breastfeeding, dating and visibility of these women in 

the Folha do Norte newspaper. The religious field in the city has marked aspects that can be 

perceived by the festivals, beliefs and religious rituals that are recognized by the government, 

in addition to having broad popular support. It is understood that the conservatism of Feirense 

gradually gave way to changes in behavior, clothing and habits of women, but it is clear that 

there are still several mechanisms of subordination of women in the city. 

 

Keywords: Candomblé, Catholicism, Women, Pombagira and Virgin Mary. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os mitos da Virgem Maria e da Pombagira serão utilizados como parâmetro para 

analisar e perceber o processo de manutenção e disseminação dos discursos misóginos, é 

criando uma dicotomia comportamental para as mulheres, sendo categorizadas a partir de traços 

comportamentais marianos dos quais podemos citar o cuidado, fragilidade e a pureza. Enquanto 

aspectos femininos associados à liberdade sexual, comportamental e as vestimentas mais 

ousadas fazem com que elas sejam associadas à influência das Pombagiras. Investigamos essas 

representações sobre as mulheres na sociedade feirense  

De acordo com Soihet1, as críticas masculinas e os mecanismos de deslegitimação 

usados contra mulheres ao longo dos últimos séculos são reações associadas ao medo 

inconsciente da perda de poder entre gêneros. Para compreender o pensamento dessa autora é 

necessário perceber como os mecanismos de dominação masculina estão disseminados em 

nossa sociedade. Ao longo deste trabalho buscamos perceber como as formas de manipulação 

simbólicas estão disseminadas em Feira de Santana e as estratégias utilizadas para minimizar 

os impactos destes, ao ressignificar conceitos disseminados socialmente. 

Metodologia 

 

De acordo com Eliade2, o mito pode ser compreendido como um retrato religioso da 

sociedade, no qual as definições de verdade são mutáveis, sendo a sua crença reafirmada pelo 

grupo da qual ele faz parte, enquanto que os indivíduos externos ao padrão de crença da 

comunidade expressam dificuldades em compreender o seu sentido e a sua importância. O mito 

é um mecanismo presente das manifestações religiosas ao estabelecer explicações sobre os 

principais aspectos da vida humana, tornando-se, portanto, uma história sagrada. Sena afirma 

que a religião é uma leitura da sociedade que se inicia a partir do momento que é estabelecida 

uma diferenciação entre sagrado e profano3. Essa dicotomia entre sagrado e profano se 

evidencia no Catolicismo, com a presença de representações cristãs como a Virgem Maria que 

passam a ser caracterizadas como sagradas enquanto que as crenças de outras denominações 

não cristãs passam a ser tipificadas como profanas.  

                                                             
1 SOIHET, Rachel. O corpo feminino como lugar de violência. Proj. História. São Paulo. (25), dez. 2002. 
2 ELIADE, Micea. Mito e realidade. Ed. Perspectiva. São Paulo, 1998. 5 ed. 
3 SENA, Ronaldo de Salles. Feira de Encantados: uma panorâmica afro-brasileira em Feira de Santana: 
construções simbólicas e ressignificações. Feira de Santana: UEFS. Editora, 2014. 
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De acordo com Soihet4, entre os séculos XVI e XVIII ocorreu uma mudança 

comportamental nas relações de gênero, uma diminuição gradativa da violência bruta, no qual 

as mulheres eram vítimas e foram surgindo novas formas de coerção à medida que as lutas 

passaram a serem travadas no campo simbólico, sendo atribuído representações de 

características comportamentais que deveriam ser seguidos por essas mulheres.  

Para Chartier5, as representações são fruto do processo que visa estabelecer uma 

dominação de um determinado grupo sobre outro, estabelecendo uma subordinação em meio 

às relações de poder. Essa dominação estabelece uma hierarquia entre homens e mulheres, na 

qual elas estão em posição de submissão, sendo estimuladas a partir das ações da instituição 

religiosa e do poder público a desenvolverem a vocação materna, narrativa construída pela 

Igreja Católica e pelos médicos para diminuir as taxas de letalidade e abandono infantil.6 Existe 

ainda a valorização da virgindade, submissão ao marido e a exigência do recato e pudor que 

deveriam ser seguidos por essas mulheres, demonstrando como como os modelos culturais 

femininos eram elementos que reforçam as desigualdades e a subalternidade das mulheres nas 

relações de gênero. Essas mulheres não devem ser colocadas em uma redoma intransponível ao 

serem categorizadas enquanto vítimas, é um fato inegável dizer que a violência simbólica e 

física era um fato comum, porém é válido afirmar que essas mulheres também buscavam 

desenvolver estratégias que lhes permitissem viver na sociedade, surgindo assim uma 

perspectiva de interesses compartilhados, ainda que os interesses masculinos se sobrepusesse.   

 Os mitos utilizados neste trabalho pertencem a duas religiões que possuem um papel 

relevante na História do Brasil e da sociedade feirense, porém cabe afirmar que além do 

Catolicismo e do Candomblé, Feira de Santana possui uma grande diversidade em seu campo 

religioso, dos quais também podemos citar os protestantes e kardecistas que possuem relevância 

na cidade.7 Para compreender as dimensões da fé é necessário percebê-la como uma cidade 

permeada pelas disputas, no qual os sistemas simbólicos são disseminados e apropriados pelos 

grupos religiosos, atribuindo práticas sagradas específicas a depender da comunidade religiosa.  

Analisar o campo religioso é percebê-lo como parte “numa relação de interdependência e de 

reforço recíproco, a saber a constituição de um campo religioso relativamente autônomo e o 

                                                             
4 SOIHET, Rachel. O corpo feminino como lugar de violência. Proj. História. São Paulo. (25) , dez. 2002. 
5 CHARTIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Trad. de Maria Manuela Galhardo. 

Lisboa: Difusão Editora, 1988, 244 p. 
6 RODRIGUES, Andréa da Rocha. A infância esquecida Salvador 1900 – 1940. Universidade Federal da Bahia 

Departamento de Filosofia e Ciências Humanas. Mestrado em História. Salvador, BA. 1998. 
7 SILVA, Elizete da.  O Campo Religioso Feirense: Notícias e Reflexões Preliminares. Sitieenbus (UEFS), Feira de 

Santana,2009, v. 1  
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desenvolvimento de uma necessidade de sistematização das crenças e práticas religiosas.”8 O 

sistema simbólico existente nas religiões estabelece um sentido à vida humana, e com isso abre 

um espaço de disputas em suas narrativas à medida que as religiões buscam expandir sua 

influência e adquirir novos membros. 

Religiões como o Candomblé e o Catolicismo são manifestações claras do processo de 

disputa no campo religioso na cidade à medida que a Igreja Católica passou a condenar as 

práticas religiosas candomblecistas, chegando ao ponto de pôr fim a algumas práticas 

ritualísticas da tradicional festa de Nossa Senhora de Sant'Ana devido à presença das baianas e 

a realização de práticas de matrizes africanas, consideradas heréticas pela igreja. É inegável 

dizer que as relações entre o Catolicismo e o Candomblé em Feira de Santana são marcadas por 

tensões, no qual a Igreja Católica detém um poder que lhe permite nortear e ditar as ações e 

práticas religiosas, tendo o aval e apoio da elite local, cabendo aos adeptos das Religiões Afro-

brasileiras os lugares de subalternização social, na medida em que são originariamente grupos 

religiosos trazidos por afrodescendentes escravizados. 

Esta pesquisa analisa o período que corresponde aos anos de 1980 a 1990, no qual 

ocorreu um fortalecimento das discussões feministas no País, que possibilitaram a criação de 

políticas públicas com recorte de gênero, assim como também propiciou a inclusão de novos 

hábitos socioculturais nas relações entre homens e mulheres. O município de Feira de Santana 

vivenciou amplamente essas transformações, a medida que foi surgindo a industrialização, 

crescimento populacional, aprofundamento dos conflitos religiosos e a luta pelas políticas 

públicas para mulheres.   

Dias considera a violência como um fenômeno cultural e histórico que ocorre no espaço 

público e privado, independentemente da raça, classe, credo e instrução social. As relações de 

gênero se manifestam como relações sociais que identificam e caracterizam homens e mulheres. 

Essas relações impõem uma divisão sexual sócio cultural entre os indivíduos que determina os 

papéis de homens e mulheres, onde cabe a mulher manifestar atributos relacionados a sedução, 

maternidade e sexualidade.9 Em meio as desigualdades sexuais, ao longo do século XX o 

movimento feminista reivindicou pela criação de políticas públicas e direitos para mulheres no 

Brasil. As políticas públicas tem como objetivo proteger, minimizar e reverter processos de 

violência contra mulher, conferindo a elas direitos sociais que outrora lhes eram negados. Com 

                                                             
8 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo, Editora Perspectiva, 1974. p.34 
9 DIAS, Acácia Batista. Da iniciação sexual à gravidez na adolescência. Sexualidade, gênero e reprodução na 

juventude ST. 28. Universidade Estadual de Feira de Santana/ MUSA-UFBA. 2017. 
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isto, reivindicações em prol dos direitos reprodutivos, igualdade de gênero, igualdade salarial e 

a criminalização da violência doméstica e sexual passaram a fazer parte das pautas em prol de 

melhores condições de vida das mulheres.10  

 

Fontes 

 

Podem ser percebidas através de debates relacionados a amamentação, contracepção e 

aborto no jornal Folha do Norte na década de 1980 e 1990. O jornal é uma fonte riquíssima de 

pesquisa, que permite o desenvolvimento de uma exploração significativa de dados, 

possibilitando o surgimento de novos olhares e interpretações historiográficas. Através do 

Folha do Norte podemos perceber as transformações no comportamento social feirense, mas 

também é preciso evidenciar que essa fonte não é neutra, sendo assim, ela também propaga 

ideais que fazem parte dos interesses da elite dominante do período.   

 

A História Oral é um recurso precioso e sem ela não seria possível esta pesquisa, pois é 

a partir da realização de entrevistas que podemos nos aproximar do período analisado, 

compreendendo dimensões que são suprimidas das narrativas existentes nas fontes escritas. 

Tania Gandon utiliza o conceito de etnotexto, pois ela considera que este método  

 
seja um bom instrumental norteador de pesquisas: o prefixo “etno” foi escolhido para 

reforçar o caráter cultural do discurso que se visa a obter através de entrevistas 

gravadas que resultam em “textos” orais. Etnotextos são, portanto, documentos 

reveladores do discurso que uma comunidade ou um grupo cultural elabora quando 

fala sobre si.11 

 

Através do etnotexto o pesquisador passa a ter acesso a um conjunto de discursos de 

uma comunidade, isso permite perceber diferentes olhares e relatos de uma mesma realidade, 

mas que se diferenciam devido a subjetividade dos entrevistados, utilizando como peça 

fundamental. A História Oral é um método de suma importância nessa pesquisa, pois através 

dela conseguimos obter informações e relatos oriundos das memórias dos entrevistados, e seus 

múltiplos olhares sobre a temática pesquisada. Utilizar esse método é um trabalho delicado que 

envolve empatia e respeito em relação às vivências e a trajetória dos entrevistados 

                                                             
10 BARSTED, Leila de Andrade Linhares. EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO: Mulher e políticas públicas no Brasil 

1983-1993. Estudos Feministas, 1994. 
11 GANDON,Tania Risério d’Almeida. Etnotexto e identidade cultural na construção da memória. Revista da 

FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 14, n. 23, p. 227-233, jan./jun., 2005. P. 229. 
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compreendendo como pessoas enquanto sujeitos históricos ativos, que nos permitem delinear e 

entender as transformações ocorridas na cidade e as suas implicações da realidade das mulheres 

feirenses, que estamos pesquisando. As entrevistas concedidas para essa pesquisa foram 

utilizadas como fontes norteadoras para que pudéssemos compreender aspectos temáticas 

sensíveis e que possuem escassez bibliográfica e de fonte escrita.12  

A História Oral não é um método que pretende impor uma verdade absoluta, cabendo 

ao pesquisador delinear possibilidades interpretativas para que as experiências das entrevistadas 

pudessem ser aproveitadas da melhor forma ao abrir possibilidades que seriam impossíveis 

nessa pesquisa sem o uso desse método. Ao longo deste trabalho foram utilizadas entrevistas 

com Ilda e Graça, duas sacerdotisas de Candomblé e com a Irmã Rosa e Celeste, freira e monja 

católica. Ao longo desta pesquisa utilizaremos os nomes religiosos e utilizados cotidianamente 

por elas.13  

 

 

 

  

                                                             
12 ALBERTI, Verena. FONTES ORAIS: Histórias dentro da História. Fontes históricas / Carla Bassanezi Pinsky, 

(organizadora). — 2.ed., I a reimpressão.— São Paulo : Contexto, 2008.  

13 Ibidem. 
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CAPÍTULO 1: DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO EM FEIRA DE 

SANTANA. 

 

O surgimento da cidade de Feira de Santana remonta ao século XVII com o 

desmembramento da sesmaria de Tocós, que possibilitou que o bandeirante João Peixoto 

Viegas viesse a comprar a propriedade e iniciar uma série de embates com os indígenas Paiaiá 

enquanto realizava a ocupação da terra com o estabelecimento da atividade pecuária na região. 

Essas terras posteriormente foram divididas em fazendas que possibilitaram o surgimento do 

primeiro povoado local.   

O comércio e a pecuária feirense remontam ao século XVII, no qual iniciou-se o 

surgimento do povoado, com isso surgiram as primeiras feiras que visavam a comercialização 

do gado e posteriormente foi agregando uma paga de produtos manufaturados como as 

vestimentas de vaqueiro, sapatos, malas, selaria, móveis, fumo e outros.14 As feiras do arraial 

de Santana dos Olhos d’ Água ganharam cada vez mais destaque ao longo dos anos, agregando 

cada vez mais a presença de tropeiros e comerciantes ao ponto de em 1881 passar a ser 

conhecida como Feira de Santana devido ao destaque regional que suas relações comerciais 

possuíam. Devido a comercialização do gado que se intensificou com o fim da feira de 

Capuame, localizada no norte do Recôncavo, novas rotas foram criadas para facilitar o acesso 

e a comercialização de gado e produtos, com isto, em meados do fim do século XIX e início do 

século XX a cidade se tornou o principal entroncamento viário e polo econômico do interior da 

Bahia. Com a facilidade de acesso, a população flutuante se tornou intensa, pois além dos 

moradores havia o trânsito cada vez maior de viajantes em busca de comercializar ou adquirir 

produtos para o consumo.  

No século XX ampliou-se o processo de interiorização industrial no Brasil, sendo 

disseminadas ideias em busca da modernização e da modernidade no interior do País. A 

modernidade pode ser compreendida “através do processo de modernização industrial, isto é, 

uma visão geográfica do território, uma compreensão sobre a integração dos espaços através do 

sistema produtivo, e das economias territoriais”15. O objetivo do governo era minimizar as 

                                                             
14 SILVA, Aldo José Morais. A feira e o mercado: notas sobre a inserção de Feira de Santana na economia baiana. 

Cultura, sociedade e política: ideias, métodos e fontes na investigação histórica. Org. Elizete Silva e Erivaldo 
Fagundes Neves. Feira de Santana:  UEFS Editora, 2014. 
15 FREITAS, Nacelice Barbosa. Desenvolvimento territorial e modernização industrial: uma leitura sobre o 

sertão brasileiro. Revista Geográfica de América Central Número Especial EGAL, 2011- Costa Rica II Semestre 
2011.  
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disparidades existentes entre os estados e regiões do país, com isso ocorreu o investimento na 

infraestrutura, possibilitando que a população tivesse mais acesso aos mercados. 

A cidade passou por um processo de modernização, e em meio a esse processo, no início 

do século XX, diversos mecanismos foram criados para educar e orientar os cidadãos, impondo 

comportamentos, atitudes e hábitos à população, condizente com o projeto republicano da 

época, tornando-as alvo dos meios de comunicação, sendo através dos jornais orientadas a 

seguir um código moral, assim como os bons costumes. As mulheres, portanto, mesmo em um 

contexto de transformações sociais, permaneciam sujeitas aos estigmas masculinos, sendo 

esperado delas a subserviência, obediência e o recato.16   

É nesse contexto que em 1919 a cidade recebeu um epíteto que lhe marcaria nas décadas 

seguintes ao ser chamada por Rui Barbosa de Princesa do Sertão17. Esse termo está diretamente 

associado ao ambiente urbano, em oposição clara à zona rural, compreendida como um lugar 

de atraso. Essa nomenclatura foi amplamente disseminada pelos meios de comunicação da 

época, sendo o jornal Folha do Norte um dos difusores. Utilizá-lo era uma forma de demarcar 

de Feira de Santana como uma cidade moderna e progressiva que estava na vanguarda, ou seja, 

à frente dos demais municípios.  

De acordo com Nacelice Freitas, o processo de desenvolvimento territorial pode ser 

compreendido  

a partir das mudanças que ocorrem no espaço como resultado da aplicação de políticas 

públicas governamentais. Trata-se de um desenvolvimento local, oriundo da 

articulação entre o Estado e a sociedade civil organizada, com o propósito precípuo 

de fomentar o planejamento, a implementação da autogestão e o fortalecimento e 

dinamização das atividades econômicas.18 

Com isto, o surgimento dos investimentos públicos em obras como a implementação do 

Centro Industrial Subaé (CIS), que ocorreu na década de 1970 em Feira de Santana e que viria 

a se tornar um dos polos industriais mais importantes do interior da Bahia, o Centro Industrial 

Subaé surgiu através do incentivo econômico da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene), que buscava minimizar a desigualdade existente entre as regiões Nordeste 

e Sudeste. O CIS contou com o apoio do Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR) que 

                                                             
16 RAMOS, Cristiana Barbosa de Oliveira. Timoneiras do bem na construção da cidade princesa: mulheres de 

elite, cidade e cultura (1900-1945). Santo Antônio de Jesus, 2007. 
17 Santos, Aline Aguiar Cerqueira dos. Diversões e civilidade na “Princesa do Sertão” (1919- 1946). Dissertação 

(Mestrado em História)– Universidade Estadual de Feira de Santana, Programa de Pós-Graduação em História, 
Feira de Santana - BA, 2012. 
18 FREITAS, Nacelice Barbosa. Desenvolvimento territorial e modernização industrial: uma leitura sobre o 

sertão brasileiro. Revista Geográfica de América Central Número Especial EGAL, 2011- Costa Rica II Semestre 
2011 pp. Pág.: 04 



18 
 

concedeu incentivos fiscais que possibilitaram a implementação do polo indústria ao torna-lo 

atrativo. A instalação do Centro Industrial Subaé (CIS) no município de Feira de Santana 

exerceu um importante papel no desenvolvimento urbano de Feira de Santana, que passou a ser 

também um entroncamento rodoviário, com importantes rodovias como a Feira-Salvador (BR 

– 324) e a Rio-Bahia (BR – 116) que tinham como objetivo escoar a produção destinada ao 

consumo nordestino e a passagem de fluxos migratórios do Nordeste para o Sudeste.19 

A cidade passou, então, a se modernizar industrialmente, alcançando um destaque 

regional à medida que dinamizava sua economia ao dar prioridade aos setores comerciais e 

industriais em detrimento da agricultura e pecuária, que estavam identificadas como principais 

atividades da economia feirense. Vale destacar que esses avanços econômicos não alcançaram 

a população mais pobre e nem mesmo possibilitou a melhoria das condições de vida da 

população que constantemente denunciava no jornal Folha do Norte a falta de infraestrutura da 

cidade. A criação do polo industrial, disseminou a necessidade por uma cidade mais moderna 

e progressiva, com isto pode-se dizer que a urbanização feirense é fruto da industrialização que 

por sua vez favoreceu o fortalecimento e expansão do comércio local que culminou no acumulo 

e concentração de renda em um grupo minoritário em detrimento da população trabalhadora.20  

Com as mudanças na infraestrutura da cidade, houve um aumento significativo de 

migrantes que passaram a fixar residência em Feira de Santana entre as décadas de 1970 e 1990, 

porém, vale destacar que esse elevado fluxo migratório para cidade não é um fenômeno que se 

restringe apenas a esse período. Entre os anos de 1960 até 1991 a urbanização se intensificou 

ao ponto de a população aumentar expressivamente, saindo de 69.884 para 349.557 habitantes. 

Ainda nesse período, a população rural sofreu uma redução significativa, saindo de 71.873 em 

1960 para 56.890 em 1991.21 Essa mudança é explicada por Brito como um processo no qual 

as pessoas “buscavam sair de suas casas em busca de melhores oportunidades de empregos, 

cansados de viver na miséria, outras vezes fugindo das secas ou ainda, para se juntar aos 

familiares que já haviam saído em intemperes naturais anteriores”.22 

                                                             
19 OLIVEIRA, Ana Maria. Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, imagens 

e práticas do cotidiano (1950-1960). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco. 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Recife, 2008. 
20 OLIVEIRA, Ana Maria. Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, imagens 

e práticas do cotidiano (1950-1960). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco. 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Recife, 2008. 
21 BRITO, Charlene José de. Da assistência à resistência: ecumenismo presbiteriano, mendicância, migração e 

luta pela terra na Bahia (1968-1990). Salvador: Sagga, 2016. 
22 Ibidem. 
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O elevado fluxo migratório acarretou no surgimento e ampliação de diversos problemas 

urbanos na cidade, como a mendicância, desemprego, prostituição, habitações insalubres, 

prostituição, marginalização social, falta de transporte público e outros. Com o aumento 

populacional e a urbanização, ocorre a tentativa de modificar os hábitos e disciplinar a 

população, redefinindo as funções e espaços públicos.23 Porém, os problemas urbanos também 

ganharam projeção, sendo cada vez mais presente a ausência de educação, violência, sujeira, 

transporte e lazer.24 A população que buscava fixar residência em Feira de Santana era em sua 

maioria negra e solteiros, sendo o mercado formal e os postos de trabalho do centro industrial 

ocupados majoritariamente por homens. Porém havia ainda um pequeno contingente de homens 

que migravam com suas esposas e filhos em busca de melhores oportunidades de vida.25 

As ações da Prefeitura eram excludentes e não pensavam na melhoria das condições de 

vida das comunidades periféricas, até o centro da cidade era um local no qual a ação da 

Prefeitura era questionável, à medida que beneficia a elite econômica local ao privilegiar as 

obras públicas em locais próximos a grandes empreendimentos comerciais. Ainda na década de 

1980, após negociações com a Prefeitura e reivindicações populares e greves em prol da 

melhoria e da ampliação no acesso às habitações, foram construídos diversos conjuntos 

habitacionais como o Feira X, Feira V, Conjunto Centenário e tantos outros. Esses conjuntos 

poderiam ser compreendidos pelos trabalhadores como uma possibilidade de alcançar melhores 

condições de vida, porém, de acordo com Valter Zaqueu, essa também foi uma estratégia 

utilizada pelo poder público local para manter a população próxima dos locais de trabalho e 

assim ter mais possibilidade de exploração dessa mão de obra, além de baratear os custos com 

transportes ao mesmo tempo que criaram uma rede de empresários para explorar o transporte 

urbano de bairro para o centro em Feira de Santana. Havia ainda bairros como a Rua Nova, que 

em meio ao aumento populacional, surgiu de forma desordenada sem nenhum apoio público e 

sem diretrizes, tendo uma estrutura extremamente precária que viria a torná-lo um dos locais 

                                                             
23 OLIVEIRA, Ana Maria. Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, imagens 

e práticas do cotidiano (1950-1960). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco. 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Recife, 2008. 
24 SILVA, Valter Zaqueu Santos da. “E foi um Deus nos acuda”: migrações, urbanização e lutas de classes na 

terra de Lucas, 1977 -1990. Dissertação. Universidade Federal de Alagoas. Instituto de Ciências Humanas, 
Comunicação e Artes. Programa de pós graduação de Maceió, 2015. 
25 BRITO, Charlene José de. Da assistência à resistência: ecumenismo presbiteriano, mendicância, migração e 

luta pela terra na Bahia (1968-1990). Salvador: Sagga, 2016. 
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mais estigmatizados da cidade, em que pese que a população que passou a residir nele era 

majoritariamente negra e trabalhadores informais.26 

No século XX as mulheres brancas e da classe média feirenses já conseguiam acessar 

espaços voltados para o trabalho formal, atuando como secretaria, datilografa e escrituárias, 

tornando-se até mesmo funcionárias da prefeitura, porém a remuneração ofertada a elas era 

inferior à dos homens que exerciam as mesmas funções. Aos poucos os cursos de formação 

foram sendo ocupados por mulheres, mas ainda entre as classes mais pobres haviam mulheres 

com baixa escolaridade, que em sua maioria eram negras e atuavam no mercado informal como 

lavadeiras, cozinheiras, feirantes e outros, exercendo atividades remuneradas que se 

aproximavam do ambiente doméstico. Nas feiras elas comercializavam produtos de fabricação 

caseira e de matéria prima regional, e devido ao trabalho estar localizado nas ruas do centro da 

cidade, elas tinham uma maior liberdade para se locomover na cidade. Muitas dessas mulheres 

eram mães solo, ou seja, não possuíam maridos e ainda precisavam trabalhar para sustentar seus 

filhos, o que favorecia para que muitas desenvolvessem habilidades para exercer diferentes 

tipos de atividades laborais já que as dificuldades de adquirir trabalho e a desigualdade salarial 

era constante em relação aos homens.27 

Em 1977 foi construído o Centro de Abastecimento de Feira de Santana e de acordo 

com Pacheco sua construção 

surgiu como cerne para conclusão de objetivos que há muito vinham já sendo 

construídos como: organização do comércio de grande porte, “limpeza” do centro da 

cidade e abertura das vias centrais para o trânsito de veículos, padronização comercial, 

incluindo-se relações de trabalho, sistema de créditos, pagamento de impostos e 

controle do comércio informal, além de políticas de controle de preços dos produtos 

de primeira necessidade.28 

Após a sua inauguração, ele se tornou o principal núcleo de vendas atacadistas da cidade e da 

região. A construção do Centro de Abastecimento também foi motivada pelos interesses dos 

lojistas através da Associação Comercial de Feira de Santana, pois se preocupavam com as 

constantes críticas sobre o lixo acumulado durante a feira e a concorrência gerada pelos 

                                                             
26 PINHO, Deise Karla Santana. ÊTA RUA NOVA DOS DIABOS! Representações sobre um bairro pobre na 

cidade de Feira de Santana. (1970 a 1980). Universidade Estadual de Feira de Santana Feira de Santana. Feira 
de Santana, 2010. 
27 PORTO, Thaia Conceição. Modernização, segregação e prostituição em Feira de Santana: 1930-1960. 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Centro de artes, humanidades e letras programa de pós-graduação. 
Mestrado profissional em História da África, da diáspora e dos povos indígenas. Cachoeira – BA, 2020. 

28 PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. Trabalho e costume de feirantes de alimentos: pequenos 

comerciantes e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990). Dissertação (Mestrado). 
Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, 2009. P. 28. 
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feirantes, o que tornava a realidade da cidade oposta a almejada modernização. A preocupação 

com a possibilidade de perder clientes que frequentavam as joalherias e casas de moda reforçou 

as reivindicações em prol da mudança do centro da cidade, identificado como um local sujo, 

tornando-se um problema para a saúde pública. Havia, ainda, as reclamações relacionadas a 

dificuldade de mobilidade no centro devido a presença da feira nas ruas, o que impedia a 

circulação dos carros. A feira livre era uma alternativa para a sobrevivência dos núcleos 

familiares, além de favorecer o surgimento de oportunidades de trabalho que devido ao seu 

caráter informal nem sempre aparecem nos dados oficiais do poder público, geralmente 

realizados por mulheres trabalhadoras.29  

   

Do terreiro à igreja: representações e práticas femininas em Feira de Santana 

 

Para os adeptos do Candomblé, só se inicia na religião quem é destinado30, portanto não 

existe proselitismo, já que cabe apenas ao Orixá a capacidade de escolha dos novos adeptos. 

Esta é uma religião que, apesar de ser muito festiva, possui em sua organização uma estrutura 

muito rígida que preza pela seriedade e comprometimento dos seus adeptos. Muitos 

candomblecistas possuem uma trajetória na qual o trânsito religioso entre a Umbanda e o 

Candomblé é uma realidade. O processo de conversão da sacerdotisa Mãe Graça, professora 

negra feirense e dirigente do Ilê Axé Jilódefan situado no interior do Município de Oliveira dos 

Campinhos foi marcado por essa transição da Umbanda para o Candomblé que segundo ela, 

7 anos eu passei na Umbanda! Quando eu era da Umbanda eu recebia esse caboclo 

meu (Sultão das Matas) e na Umbanda eu era de Oya com Ogum, ai depois que eu 

passei quase uns 5 anos e meio, foi que a Mãe de Santo de lá fez o ritual no dia 26 de 

julho pra Nanã, e ai Nanã me pegou lá. [...] E lá com essa criatura eu recebi Nanã, e 

ai eu já tinha não sei quantos anos lá, quase sete anos lá, recebendo Oya e Ogum [...] 

mais lá, ela sempre dizia que eu ia ser sacerdotisa, que algum tempo eu ia abrir casa 

mais eu nem cá dei pra pensar como, por que eu nunca cai, nunca bolei lá, nada! 31 

 

Em Feira de Santana, o culto a Orixá Nanã era algo muito comum e respeitado devido 

à sua relevância para o panteão afro brasileiro e por ela ser associada diretamente a Padroeira 

da cidade, algo que marcava os festejos culturais de Feira de Santana. A Orixá Nanã, segundo 

a mitologia afro-brasileira, é considerada a Deusa mais velha do Candomblé e a primeira orixá 

                                                             
29 PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. Trabalho e costume de feirantes de alimentos: pequenos 

comerciantes e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990). Dissertação (Mestrado). 
Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, 2009. 
30 Depoimento da sacerdotisa Graça. Entrevista concedida em:  9 de setembro de 2018. 
31 Ibidem. 
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feminina e por isso ela é respeitada pelos demais orixás. Ela representa o nascimento e a morte, 

a fecundidade e a riqueza, estando diretamente associada aos idosos e pessoas respeitáveis por 

ser considerada uma Orixá que representa uma grande sabedoria.32 Para Sena, a ausência de 

cultos a natureza no Catolicismo fez com que o Candomblé ganhasse relevância, pois esta se 

baseia em prática ecológicas33.  

Muitos membros do Candomblé já participaram ou conhecem em alguma medida a 

Umbanda, porém, apesar de possuírem similaridades, o Candomblé em muito se diferencia da 

Umbanda, apesar das entidades espirituais de ambas religiões serem próximas, existem 

diferenças em seus rituais. Quando frequentava a Umbanda, segundo a Yalorixá Graça, ela já 

manifestava o Caboclo Sultão das Matas, porém mesmo sendo revelado que ela seria uma 

sacerdotisa de Candomblé, a mesma teve dificuldades em acreditar pois ela nunca havia bolado, 

ou seja, ela nunca havia caído no chão, em estado de êxtase, devido a presença do Orixá. 

Segundo ela, inicialmente a busca pelo Candomblé ocorreu por intermédio da dirigente de 

Umbanda da casa na qual ela frequentava e por necessidades de saúde, pois não sabia o que 

seria os constantes desmaios, mesmo com certa resistência por não achar que manifesta o 

santo34, ela acabou bolando no Ilé Axé Silangí, localizado em Humildes, demonstrando a 

necessidade da feitura do santo, ou seja, da iniciação no Candomblé.  

A iniciação no Candomblé é considerada um rito de passagem que busca estabelecer 

uma conexão entre o iniciado e o seu Orixá e o Orixá da casa que pertenceria ao sacerdote e 

dirigente. É através da iniciação que o iniciado se torna parte da comunidade do terreiro, esse 

procedimento também é conhecido como feitura de Santo, no qual se assenta o Orixá no Ori, 

ou seja, no topo da cabeça do iniciado. Esse processo é feito lentamente e envolve um tempo 

de recolhimento no qual o adepto deve limitar sua interação social para estabelecer uma relação 

mais profunda com as divindades. Realiza-se vários rituais de limpeza e oferendas que devem 

ser acompanhadas de boas intenções e pensamentos pelo adepto durante o firmamento de 

compromisso com o Orixá, pois este é considerado um período de renascimento no qual o 

iniciado deixa de ser quem era e passa a se tornar uma nova pessoa que vive para o Orixá. 

E ai quando eu fui pra casa dessa minha sacerdotisa, que eu já conhecia ela há muito 

tempo [..] ela sempre foi de Candomblé mais eu não era de Candomblé, [...] e ela me 

falou que eu era desse santo, de Nanã, [...] ai eu falei que não eu sou desse santo aqui, 

ai eu tinha que fazer uma limpeza, ai eu fui, no dia que eu fiz o ebó, eu fiz a primeira 

                                                             
32 OLIVEIRA, Rennan Pinto de. Sant’Ana dos olhos d’água: fé e celebração entre a igreja e o largo (1920 – 

1987) Feira de Santana: UEFS Editora, 2016. 
33 SENA, Ronaldo de Salles. Feira de Encantados: uma panorâmica afro-brasileira em Feira de Santana: 

construções simbólicas e ressignificações. Feira de Santana: UEFS. Editora, 2014. 
34 Manifestação do Orixá 
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limpeza na casa dela, quando terminou a limpeza eu entre tomei banho e tal, que levou 

pra passar a pemba, aquele ritual todo que fez eu cai! E bolei sem toque, sem festa, 

sem nada!35 

 

Mesmo não sendo ainda de Candomblé, a sacerdotisa Graça realizou todos os rituais de 

limpeza, fazendo com que ao final ela bolasse sem nenhum som, o que lhe surpreendeu, e após 

receber os cuidados da sacerdotisa, ela voltou para a sua casa. Uma preocupação que lhe marcou 

nesse momento foi que a idade da filha, que tinha apenas 3 meses, ainda era muito dependente, 

gerando uma preocupação em relação à possibilidade de se afastar da criança.  

O termo bolar é utilizado para indicar a queda, ou seja, é quando o Orixá realiza o 

contato com o Abiã (simpatizante) e este cai no chão devido à forte energia espiritual, sendo 

necessária a interferência do Sacerdote da casa. A prática de bolar é o primeiro passo em prol 

da feitura, no qual o adepto tem o seu corpo coberto com um pano branco e é encaminhado para 

um local reservado. Com isto, a noção de corpo vai se modificando e o Abiã passa a ter mais 

compreensão do próprio corpo além de perceber cada vez mais a ligação com o Orixá. O terreiro 

é o local apropriado e que é permitido que o adepto bole, sendo entoadas canções para que o 

Orixá se manifeste caso o adepto ainda não tenha certeza de qual é o Orixá que possui afinidade 

espiritual. Ao bolar no terreiro, inicia-se também um vínculo entre o Abiã e o terreiro.36  

 

No mês de dezembro ela mandou me chamar, que era pra mim ir lá, [..] quando eu fui 

eu cai de novo, e lá eu fiquei, quando eu acordei ela já fez o santo então é eu, [..] e ela 

muito sabiamente assentou Ogum e assentou Oya, por que já era meu caminho. E o 

caboclo sempre foi esse e nunca mudou, já o Exu me pegou depois de 7 anos de 

obrigação paga já, e ai um dia o Exu me pegou e pronto, também não me pega muito, 

direto não.37 

 

Um outro elemento que chama a atenção é a variação em relação aos Orixás da qual ela 

seria filha, o que segundo ela foi resolvido pela decisão sábia da sua Mãe de Santo.  Em 

dezembro de 2018, a professora Maria das Graças Ferreira Santos, popularmente conhecida 

como Mãe Graça, completou 28 anos de iniciação no Candomblé, tendo pertencido também a 

Umbanda por 7 anos, porém sem ocupar cargo religioso. 

[..] todo e qualquer ato religioso tem que ser acompanhado do pai de santo, do pai de 

santo que iniciou ela, aí assina o termo de responsabilidade e essa pessoa não pode 

iniciar ninguém por que mesmo que ela seja mãe de santo de 50 anos e, de, Umbanda, 

se ela fizer o santo hoje, ela é Iaô. Ai (a casa) continua, só que com o sacerdote dando 

                                                             
35 Depoimento da Ialorixá Graça. Entrevista concedida em:  9 de setembro de 2018. 
36 TEIXEIRA, Anderson Rodrigues. “O abiã é o começo, o pé da história” : performances do noviciado no(s) 

candomblé(s). Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de 
Ciências Sociais, 2017. 
37 Ibidem 



24 
 

apoio a ela, quem é que vai fazer o filho de santo? A sacerdotisa, vai fazer pra ela! 

Até ela completar os 7 anos de santo dela e receber a sua liberação pra fazer.38 

O Candomblé é uma religião que possui uma estrutura religiosa muito rígida em relação 

às obrigações, que são rituais que são realizados em diferentes espaços temporais e que possuem 

grande importância para a organização e estrutura do Terreiro de Candomblé, sendo eles a 

iniciação, ou feitura do Santo seguida pela obrigação de 1 ano, de 3 anos, de 7 anos, 14 anos e 

21 anos fechando o ciclo de obrigações. Mesmo o recém iniciado sendo um dirigente de 

Umbanda e desenvolva uma posição sacerdotal, ao iniciar-se no Candomblé, ele precisa abrir 

mão das suas atividades ritualísticas na Umbanda, passando a ser supervisionado pelo seu 

Babalorixá ou Ialorixá, pois segundo a tradição religiosa candomblecista, um Iaô só pode abrir 

uma casa e realizar rituais religiosos após o cumprimento da obrigação de 7 nos após a liberação 

dos orixás.  

De acordo com Sena39, as manifestações afro-brasileiras em Feira de Santana são 

diversas e em suas pesquisas ele pode observar algumas dessas manifestações, contando entre 

elas o Candomblé Católico, que seria um culto que não cumpre obrigação vinculada aos orixás, 

sendo considerado um Candomblé de caboclo, ou seja, de encantados. As manifestações 

religiosas dos Caboclos na Bahia pertencentes a 5 categorias, sendo identificados pelos nomes 

indígenas, caboclos com nomes aportuguesados; caboclos com características do continente 

africano, caboclos do mundo oriental e os boiadeiros, que estão diretamente associados ao 

vaqueiro nordestino.40 Segundo Erivaldo Sales Nunes, o boiadeiro é fruto de uma hibridização 

entre o índio e o vaqueiro, que passou a incorporar vestuários oriundos da cultura nordestina 

como as cordas, couro, lança e o grito de aboio nos ritos religiosos. 

O Candomblé Católico não realiza a feitura do Orí e os trabalhos dos caboclos são 

respaldados pelos santos católicos. Curas miraculosas, caridade, paz, busca pela saúde e 

prosperidade são uma realidade constante desse grupo que acredita que os Caboclos seguem as 

orientações dos Orixás e estes são subordinados aos santos católicos. O Candombe Católico 

não possui a presença do orixá Exu, pois este era visto como manifestação do Diabo.  

Haveria ainda o Povoá, que não faz o Ori, ou seja, a cabeça e o líder religioso também 

não teria vínculo com outros.  No Povoá acredita-se que os Orixás são indígenas africanos e os 
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santos são os guias dos caboclos e não é praticado processos de cura, cabendo a incorporação 

apenas ao líder religioso. Eles não praticam o toque do tambor, mas utilizam o pandeiro em 

suas práticas que possuem o cântico de ladainhas católicas. Seus adeptos são benzedeiras, 

rezadeiras e devotos de santos católicos. 

De acordo com a Sacerdotisa Graça, o candomblé é uma religião afro-brasileira que 

“veio ao Brasil trazida pelos negros africanos que chegaram aqui trazidos por navios negreiros, 

acorrentados e sofridos e os que chegaram muito sabiamente introduziram a religião dos Orixás 

no nosso país”41. Esse relato remonta a história da escravidão da população negra no Brasil 

Colonial, no qual africanos foram submetidos a migração forçada devido a demanda portuguesa 

por mão de obra escrava. Após a chegada desses povos, iniciou-se o processo de culto e difusão 

da fé nos Orixás, Inquice e Voduns, manifestações espirituais oriundas do culto ancestral de 

diversos povos africanos e que passaram a fazer parte do campo religioso brasileiro, sofrendo 

a influência dos cultos indígenas e católicos que existiam no território brasileiro.42 O processo 

de difusão dessas crenças foi acompanhado por um processo repressivo nos poderes dominantes 

locais sendo que 

A ação repressiva ao Candomblé, para além de uma tentativa de impedir as práticas 

de cura, buscava barrar o desenvolvimento cultural de elementos afro-brasileiros que 

poderiam definir uma comunidade e identidade distinta, fugindo do padrão ocidental 

cristão de religiosidade.43 

A desvalorização e perseguição dos cultos afro-brasileiros pode ser compreendida 

através da própria história do continente africano e da desvalorização e exploração direcionada 

a ele, enquanto o catolicismo e o kardecismo possuem uma melhor aceitação devido a sua 

origem está atrelada ao continente europeu.44 De acordo com Júlio Braga, o candomblé é um 

sistema religiosos que composto por um sistema civilizatório negro-africano, o que contrapõe 

o sistema hegemônico ocidental existente na sociedade brasileira.45 O Código Penal de 1940 

buscava criminalizar e perseguir os cultos afro-brasileiros em Feira de Santana, sendo esse um 

dos elementos que podem ser utilizados para compreendermos a influência do Catolicismo no 

Candomblé. Muitos feirenses se autodeclararam católicos como uma forma de subverter o 

                                                             
41 Depoimento da Ialorixá Graça. Entrevista concedida em 12 de junho de 2021. 
42 SENA, Ronaldo de Salles. Feira de Encantados: uma panorâmica afro-brasileira em Feira de Santana: 

construções simbólicas e ressignificações. Feira de Santana: UEFS. Editora, 2014. 
43 SILVA, Gabriela do Nascimento. Na Terra de Nanã: Candomblés, Territorialidade e Conflito em Feira de 

Santana (1890-1940). (Mestrado). Universidade do Estado da Bahia/Campus- V/2016. Santo Antônio de Jesus/BA 
– 2016. 129p. Dissertação. 

44 Ibidem. 
45 BRAGA, Júlio. Na gamela do feitiço: repressão e resistência nos Candomblés da Bahia. Salvador: EDUFBA, 1995.  



26 
 

sistema que marginaliza os adeptos do Candomblé, algo que se contrapunha com a realidade 

dos Católicos, que eram associados a um ideal progressista, que se contrapunha às práticas afro-

brasileiras.46 Com isto, surgem várias manifestações que mesclam influências Católicas e 

Candomblecistas, como o catolicismo popular, Candomblé católico e do Povoá.  

Os cultos do Candomblé católico e do Povoá reproduzem sacramentos da Igreja 

Católica, como o batizado e o casamento.  Existem ainda os agentes sem feitura de cabeça, que 

possuem influência da Umbanda e estão localizados em casas simples, sendo chamados de 

tendas. Seus centros possuem nomes de caboclos ou santos católicos, sendo as manifestações 

de Orixás caboclizadas recebendo nomes como o de Ogum de Ronda.47  

 

 As religiões de Matrizes Africanas cultivam práticas de cura. De acordo com a 

sacerdotisa Graça, 

Antes eu só vivia muito doente, mas era uma doença assim, não era uma doença... [..] 

eu caia tanto, como se fosse desmaio, né, até o dia que eu adoeci e depois ao sair do 

hospital descobri que meu problema era todo de mediunidade, religioso, eu tinha que 

cuidar! [..] com Candomblé é que eu tenho saúde, eu pude criar meus filhos todos 

dentro da religiosidade, [..]não somos ricos por que também Orixá não dá riqueza a 

ninguém, mas a gente nunca falta o nosso pão de cada dia.48 

Mesmo não tendo sido desejada, a iniciação ao Candomblé foi um ritual que a 

sacerdotisa teve que realizar, sendo percebido rapidamente os seus efeitos ao restituir a saúde 

para a mesma que vinha sofrendo com desmaios constantes. Segundo ela, a religião não 

conferiu riqueza material, porém não lhe falta nada, fazendo com que ela se sinta realizada na 

religião assim como os seus filhos e netos. 

Sobre a continuidade da religião e do culto aos Orixás na sua família, a sacerdotisa Graça 

falou que 

 

...eu acho que a religião não pode acabar, e por conta disso meus netos são iniciados, 

minhas filhas todas são iniciadas, só uma que vai ser iniciada agora, [..] mais todos os 

meus filhos é iniciado a Ogã, então a gente tem que botar a família, [..] eu sou de 

Candomblé, como é que eu sou de uma religião que eu não quero que meu filho e nem 

meus netos participem? Então eu estou, eu mesmo estou com preconceito com minha 

religiosidade, entendeu? [..] meus filhos, todos gostam, início todo mundo, meus netos 

todos gostam. 
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Levar os filhos para o Terreiro de Candomblé e iniciá-los desde a infância é uma prática 

existente na religião como forma de preservar as crenças, gerando um processo na qual as 

relações familiares são reforçadas pela religião, pois agora o adepto não apenas possui uma 

família consanguínea, ao realizar o ritual de iniciação no Candomblé ele passa a ser parte de 

uma família de santo, expandindo as relações parentais e agregando laços espirituais na 

comunidade religiosa. No entanto, a entrevistada crítica que muitos sacerdotes acabam 

reproduzindo o preconceito ao não estimular seus filhos e netos a fazerem parte, algo condenado 

pela mesma, que percebe a religião como um forte elemento de identidade e pertencimento, 

sendo o seu papel o de fomentar a perpetuação da religião em sua casa e em sua família.  

 

Sobre a sexualidade, a sacerdotisa Graça afirma que 

 

Lá no meu Terreiro como em todos os terreiros de Candomblé, Candomblé abraça 

tudo e todos, têm homossexuais? Tem! Mais tem a maioria hétero, mas o desrespeito 

no Candomblé, eu não aceito de jeito nenhum. Eles sabem que lá dentro eles são bem 

tratados não tem discriminação, mas dentro do Terreiro tem que ter o respeito tanto 

pra hétero quanto pra homossexual, dentro de Candomblé, lá na roça não tem esse 

negócio de você tá se pegando, por que lá é o meu sagrado.49 

 

O Candomblé é uma religião na qual a participação de homossexuais é constante, 

possibilitando uma interação entre diversos sujeitos com gêneros, classe e raça diferentes, pois 

devido a sua história de resistência e preservação, a religião possibilita a seus adeptos construir 

sua autoestima reforçando suas identidades sem discriminá-las.50 A compreensão e os limites 

do respeito estão sempre presentes nessas relações para que haja sempre reciprocidade.  

De acordo com  Reginaldo Prandi, 

Os cultos dos orixás no Brasil, dos quais excluo em grande parte a umbanda, pela 

dimensão kardecista-católica que compõem seu plano de moralidade, [..] têm sido, 

pelo menos desde os anos 30, e ininterruptamente, verdadeiros redutos homossexuais, 

de homossexuais de classe social inferior.51 

 

Segundo Prandi, todos os adeptos podem adquirir um cargo sacerdotal, e suas 

preferências sexuais não impedem que isto ocorra, o que faz com que não exista a necessidade 

de seus membros ocultarem as suas preferências sexuais.52 No Povoá, a presença de 

homossexuais não é bem aceita, já no Candomblé Católico a presença deles abre a prerrogativa 

para exercer atividades que antes eram restritas às mulheres, como a realização da comida. 
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Uma das pessoas entrevistadas foi a Senhora Ilda: a sergipana Maria Vasconcelos de 

Araújo, também conhecida como sacerdotisa Ilda, é moradora do município de Feira de Santana 

há mais de 30 anos, ela veio para a cidade com seu marido e filhos devido a motivos 

profissionais do marido. Ela relata que em sua infância frequentava a Igreja Batista e os seus 

pais eram umbandistas, mas na casa que frequentavam não era permitido o acesso de crianças. 

Aos 12 anos ela passou a frequentar a casa de Umbanda com seus pais, desenvolvendo lá outras 

experiências e descobertas religiosas. Porém foi somente após anos de casamento que ela veio 

a se iniciar no Candomblé, em Feira de Santana tendo atualmente 30 anos de feitura do santo.  

Segundo o relato da sacerdotisa Ilda: “eu sou sacerdotisa de Orixá, eu não sou dona do 

Orixá eu cuido do Orixá, eu não faço o santo, a pessoa já vem com o santo e eu só preparo”53. 

De acordo com ela a vida de uma sacerdotisa de Candomblé não é fácil, sendo atribuída muita 

responsabilidade espiritual, além disso, o Candomblé é uma religião que requer recursos 

econômicos para o custeio de roupas, animais e outros elementos que compõe as práticas rituais 

, porém devido a dependência econômica que tivera do marido, já falecido, era muito difícil 

para ela exercer plenamente a religião, pois durante as em festas e rituais religiosos era preciso 

investimento o que reforçava ainda mais as relações de dependência em relação ao seu marido. 

A religião é pesada, você vai na igreja e você tem que pagar o dízimo, por isso esses 

pastor essas pastoras que agora tem pastora também né, bispa, 10 por cento do seu 

salário você tem que pagar, se tiver uma festinha ali, você leva o bolo e ainda paga o 

pedaço que comer, e essa minha religião que é rica e dá comida de graça? Não é 

pesado? Pra mim é, mais tô suportando, lhe digo que tô suportando graças a Deus e 

ao Orixá. 54 

 

A vida dessa sacerdotisa foi permeada pelo sofrimento devido ao cárcere privado, 

violência psíquica e moral, além do adultério do seu marido. Casada desde os 15 anos, ela teve 

a vida cerceada pelo marido, pois devido à sua dedicação exclusiva às atividades domésticas e 

a criação dos filhos, era ele que atuava no custeio das ritualística e dos materiais que ela 

utilizava no cotidiano religioso. Ela afirma que o marido era muito ciumento chegando a dizer-

lhe várias vezes antes de morrer que mesmo depois que morresse não sairia dos pés de sua 

cama, o que demonstra a relação de possessividade do mesmo com ela ao longo do 

relacionamento. 

O fato de pertencer ao Candomblé não necessariamente atribui a mulher elementos que 

lhe possibilite se libertar das amarras sociais, o relato da sacerdotisa Ilda é reflexo de uma 
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sociedade estruturada no patriarcado, onde a mulher é estimulada e educada a ser servil, 

dependente e subordinada ao marido, no caso sacerdotisa, a dependência dela se refletia na 

liberdade de locomoção e dependência econômica, porém a religião lhe dava um conforto 

espiritual na qual ela se sustentava em meio às adversidades. O candomblé é uma válvula de 

escape que permitiu a ela vivenciar sua liberdade e ter autonomia, mesmo que esta fosse restrita 

aos aspectos religiosos. Contrariando a sua vivência e a sua educação, ela afirma que “hoje eu 

digo às minhas filhas, ele foi o único homem da minha vida, mas hoje se não der certo, separe, 

trabalhe, construa seu alicerce, se torne independente. Eu era uma pessoa totalmente dependente 

dele”55. Devido a dependência econômica, a existência dos filhos e do matrimônio, ela manteve 

a relação com seu marido mesmo com suas constantes traições, sendo a sua morte encarada por 

ela como um momento de libertação.  

De acordo com a sacerdotisa Ilda, o que lhe mantém firme “é a minha fé em Deus e em 

Orixá! É o que me sustenta, porque senão eu já tinha chutado o pau da barraca nega, por que é 

muita coisa negativa, é muito disse me disse, é muita conversinha, e muito zum zum zum”. 56 

Além de ter que lidar com o relacionamento abusivo, ela era obrigada a lidar com as relações 

dentro da comunidade de santo que gerava muitos fuxicos que, de acordo com ela, atrapalhava 

e desestimulava muito o trabalho no Candomblé. O fuxico é uma prática muito recorrente nos 

Terreiros de Candomblé, atuando como um mecanismo que, apesar de atrapalhar e contribuir 

para o surgimento de conflitos entre os membros, ele também favorece na preservação e 

renovação dos diferentes saberes que permeiam as práticas religiosas Candomblecistas57. 

No Candomblé, o envelhecimento é compreendido de forma singular, sendo a iniciação 

religiosa um momento fundamental para o adepto, pois é neste momento que ele nasce para a 

religião. A medida que o iniciado adquire domínio e conhecimento ritualístico, ele vai 

envelhecendo e passa a ter a responsabilidade de orientar os mais novos.58  

A "idade de santo" era então dada pelo momento em que a pessoa era "iniciada no 

Candomblé". Essa é uma operação não apenas contextual de uma casa, mas um 

consenso dentro do que podemos denominar de Nações do Candomblé. É no momento 

da "iniciação" que sua "idade de santo" começa a ser contada, independentemente da 

sua idade cronológica.59 
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Os mais velhos são aqueles que iniciaram os ritos primeiro e mantém os conhecimentos 

tradicionais que foram acumulados ao longo de anos de iniciação na religião. Esses 

conhecimentos são oriundos da transmissão oral na qual os ritos são perpetuados através de 

conversas que são perpetuadas ao longo das gerações, cabendo aos mais velhos ensiná-los 

enquanto os mais jovens devem estar abertos a aprenderem.60 

 Os rituais de iniciação são distintos nas diversas religiões. Diferentemente do 

Candomblé, o batismo é uma prática presente no Cristianismo. O batismo passa a ser um marco 

na vida do cristão pois ele se torna um elemento de diferenciação entre católicos e não católicos, 

também chamados de pagãos, o batismo é o ritual de iniciação ao Cristianismo. Segundo a Irmã 

Rosa Aparecida, “o batismo lhe assegura que você está no mundo mais você não é do mundo, 

há tantas bobagens, há tantas picuinhas, você está no mundo mais você não é do mundo, então 

o batismo ele abre pra uma dimensão grande de vida”61. O batismo é um ritual que após ser 

feito não possui retorno, sendo ele o início da trajetória dos homens e mulheres na fé cristã, 

sendo possível após a sua realização, que os adeptos ocupem diferentes atividades na paróquia, 

não sendo mais um visitante mais um membro da comunidade religiosa. Além do batismo, 

existe também a necessidade de desenvolver cada vez mais a fé e os conhecimentos religiosos 

através da catequese e da crisma, elementos de doutrinação católica. 

Na Igreja Católica a presença majoritária é das mulheres, sendo atribuída a essas 

mulheres católicas uma forte relação com a família que se dá principalmente por meio da 

maternidade e dos valores marianos, porém de acordo com a Irmã Rosa Aparecida, essa 

maternidade ela pode ser vista por várias perspectivas, pois segundo ela 

a vocação da mulher é a maternidade, mais essa maternidade ela se apresenta no 

espaço onde você chega, eu por exemplo não me casei, não sou uma mãe biológica, 

mas eu me sinto uma mãe pelo coração de muita gente, [...]eu não perco minha 

dimensão de ser mulher, eu não estou perdendo a dimensão da minha maternidade, 

minha maternidade é espiritual, não é biológica, é a maternidade que traz que acolhe, 

que ajuda, eu procuro dentro do meu ser mulher me integrar com o ser religiosa.62 

 

A maternidade é percebida enquanto elemento biológico, no qual a mulher gesta, provê 

e forma para o convívio social, porém, um outro aspecto da maternidade é a que a irmã Rosa 

chama de espiritual que construiria a partir da ação social, no contato com as comunidades 

carentes e pessoas que não necessitam, em alguma medida, de ajuda ou acolhimento. Para ela, 
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cabe à mulher se integrar em todos os espaços da sociedade, porém cabe à mulher delimitar o 

que pode ou não fazer, seguindo os preceitos e valores cristãos. 

 Uma mulher religiosa, segundo a Irmã Rosa Aparecida pode ter uma vida plena, ou 

seja, uma vida comum como qualquer outra, porém existem práticas sociais que as demais 

mulheres fazem e que uma mulher religiosa não pode realizar como dançar e fazer coisas de 

uma mulher casada, como ter relação sexual. Ela acredita que “O amor de Maria consiste nisso, 

eu olhar para ela e buscar imitá-la63, pois não é Nossa Senhora que nos concede algo, ela vai 

até o seu filho interceder por seus outros filhos necessitados”,64, cabendo às mulheres vivenciar 

os preceitos religiosos sendo presente nas dinâmicas sociais e estabelecendo uma relação de 

abnegação, pois se assim como Maria que olhou por seu filho biológico e pelos seus filhos 

espirituais, as mulheres também podem se dedicar a viver na sociedade e buscar servir ao 

máximo para que o amor e a paz se tornem realidade a partir do auxílio da mulher devido a sua 

sutileza. 

 Para a Irmã Rosa Aparecida, o despertar para a vocação religiosa surgiu a partir dos 

primeiros contatos com Jesus, esse contato marcou sua vida a ponto de se dedicar totalmente a 

Jesus, a Igreja e os mais necessitados. Ela define sua relação com Jesus Cristo da seguinte 

forma: 

[...] ele encantou meu coração e procurei desde os meus primeiros anos de 

encantamento por ele [..] descobrir o que é que poderia agradá-lo, não é fácil, ele 

também tem palavras pesadas como essa: se você quer me seguir, tome a sua cruz 

todos os dias! Ou seja, tomar a cruz é abraçar as dificuldades [..] e eu peguei a cruz e 

não me arrependo pois eu não a carrego sozinha. 65 

 

 A cruz é um símbolo que nos remete ao sacrifício de Cristo, persistência e sofrimento, 

e nem sempre possuir uma vida religiosa isenta as mulheres de sofrerem com os problemas 

sociais, sendo necessário que carregam suas cruzes, em meio às adversidades pois, 

Tem 20 anos que fiz os meus votos, mas antes de iniciá-los, quando ainda frequentava 

as igrejas de Feira de Santana eu já sentia o preconceito, e ingressar na vida monástica 

não é tão diferente do que eu já passava nas igrejas, [...] percebi de alguma forma o 

preconceito que muitas vezes vinha das irmãs, da madre e até mesmo de alguns padres. 

Por ser de família pobre também sofria discriminação, pois as religiosas que possuíam 

melhores condições financeiras tinham prioridades.66 
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A irmã Celeste é uma monja, pertencente à congregação de São Benedito. Ela nasceu 

em São Paulo durante a migração de seus pais, porém ainda durante os primeiros anos de vida 

sua família retornou para Feira de Santana e passou a viver no bairro da Queimadinha, que 

possuía uma localização mais próxima do centro da cidade, mas que era composto por uma 

população carente e majoritariamente negra assim como ela. Pertencente a uma família católica, 

ela iniciou sua caminhada religiosa durante a infância, frequentando as missas e ajudando no 

altar, com o passar do tempo ela passou a frequentar grupos de jovens e a se inserir cada vez 

mais na dinâmica das relações internas da igreja, o que fez com que ela encontrasse sua vocação 

religiosa ainda durante a adolescência.  

Ao relatar ter sofrido descriminação de raça e classe, por ser uma mulher negra e pobre 

a Irmã Celeste nos propicia refletir que a Igreja Católica ao mesmo tempo que permite às 

mulheres vivenciar de forma plena a sua fé, também gera um processo na qual várias mazelas 

humanas se desenvolvem e são gestadas em sua estrutura propagando ações racistas e classistas 

que tornam essa cruz um fardo pesado de ser levado, sendo necessário constantes orações, 

segundo seu relato. Um outro elemento a ser discutido é o da identidade, essas mulheres negras 

e pobres que passam a questionar a sua identidade devido à falta de representatividade, a 

ausência de elementos que lhes possibilitem sentir-se integradas na dinâmica religiosa, a 

começar pelos principais cargos religiosos que são ocupados tradicionalmente por homens, 

cabendo às mulheres os cargos de instrução e cuidado, como a catequese. Compreender as 

dinâmicas que envolvem a identidade e a ausência de referenciais é importante pois são eles 

elementos que favorecem a propagação do sentimento de pertencimento entre esses sujeitos.
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CAPÍTULO 2: DE SANTA À LIBERTINA: AS CONSTRUÇÕES SIMBÓLICAS DO 

FEMININO EM FEIRA DE SANTANA 

 

 Possuindo uma trajetória marcada pela presença do Cristianismo, Feira de Santana é 

uma cidade permeada pela fé e crença no mito da Virgem Maria, sendo Nossa Senhora de 

Sant’Ana, avó de Jesus, considerada a padroeira da cidade. A crença e disseminação no mito da 

Virgem Maria originou o marianismo, que representa os bons costumes, a moral, a ética e a 

família, buscando a permanência de estereótipos cristalizados que atribuía a condição de 

passividade e submissão como atributos necessários à mulher cristã.  

O papel da mulher é ressignificado, cabendo a elas o sacrifício de renunciar a sua 

sexualidade latente e ocupar o papel de supermãe quando não podem mais exercer o papel de 

esposa-virgem. Em contrapartida, a Pombagira personifica a emancipação feminina, o domínio 

da sexualidade e da sensualidade, ela é uma das figuras mais emblemáticas do panteão 

candomblecista, pelo seu papel festivo e destacou a sua transgressão social.  

Na dissertação Do Axé à Aleluia: transformações do campo religioso cachoeirano 

(1980-2007), Lizandra Santana da Silva traz um estudo sobre o processo de conversão das 

mulheres Candomblecistas para as Igrejas Neopentecostais. Percebe-se que no contexto das 

Igrejas Neopentecostais, a mulher ex-candomblecista precisa passar por um processo de 

redefinição identitária na qual toda a sua identidade é descaracterizada, sendo a Pombagira 

demonizada e associada a transgressão social, tornando-se uma referência negativa do ser 

mulher, sendo necessário a libertação das mulheres vítimas desses espíritos malignos.   

Muitas mulheres em Feira de Santana possuem manifestações diversas de fé. No 

Candomblé, possível alcançar posições de destaque e privilégio, podendo zelar pelo sagrado, 

pela realização de rituais e dos fundamentos religiosos, pois “o terreiro é o espaço onde a mulher 

é geradora e, ao mesmo tempo, aquela que fortifica as ações junto do sagrado e da 

comunidade.”67   No caso das mulheres Católicas, as manifestações de fé são muito bem aceitas 

socialmente, sendo atribuída a elas as funções educacionais atuando como catequistas e funções 

devocionais, como a de madre superiora e de freira, enfim, as mulheres são muito mais limitadas 
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dentro da hierarquia Católica, porém mesmo assim elas ainda permanecem como indivíduos de 

grande relevância, pois são elas que auxiliam na propagação e manutenção da fé.68 

Ramos69 nos possibilita perceber a forma como foi difundida em Feira de Santana a 

violência simbólica a qual busca atribuir características restritivas e limitantes às mulheres, 

perpetuando com a disparidade de gênero. Nos cabe compreender como esses mecanismos 

foram ressignificados e reproduzidos, e como esses aspectos se aproximavam das 

manifestações religiosas do mito da Virgem Maria no Catolicismo, e da Pombagira no 

Candomblé. Evidenciar o sujeito feminino em um contexto religioso nos permite visibilizá-las 

historicamente, tendo em vista que as mulheres estão presentes nos cultos, ritualísticas e na 

manutenção da fé de diversas religiões, atuando como sacerdotisas, catequistas e zeladoras das 

comunidades religiosas.  

Os mitos são considerados como histórias sagradas, que ocorrem no tempo primordial, 

e a partir deles narram-se as façanhas dos seres sobrenaturais, de uma realidade que passou a 

existir, o cosmo, ou fragmentos humanos, animais e institucionais. O mito, segundo Eliade70, 

relata a atividade criadora e desvendam a sacralidade. A função do mito, portanto, é revelar os 

modelos exemplares de todos os ritos e atividades humanas, como o casamento, educação, 

trabalho, alimentação, arte e a sabedoria.71 

Neste contexto buscamos pensar o mito da Virgem Maria, exemplo de mulher abnegada, 

virtuosa, dedicada ao lar e a família, um ser que representa um ideal de mulher a ser seguido e 

alcançado pelas demais. Paralelamente temos o mito da Pombagira, que seria uma 

representação de mulher completamente oposta, na qual a vaidade, a independência, 

irreverência, apreciação pela beleza, estímulo à sexualidade, e destaque feminino, enquanto 

uma consciência individual e coletiva emancipadora que está a todo instante sendo reforçado, 

buscando romper com os limites do gênero, atribuindo a mulher o papel de escolha e de ação.  

Ambos os mitos possuem origens distintas, assim como seus ideais, o que nos leva a 

perceber que ao longo da História do Brasil houve a criação e difusão de diversas manifestações 

de fé, sendo a partir daí que ambos os mitos passaram a integrar os espaços socioculturais. 

 

                                                             
68 ARY, Zaira. Marianismo como "culto" da superioridade espiritual da mulher: Algumas Indicações da Presença 
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A Virgem Maria  

 

Salve Senhora Santana 

Nossa excelsa padroeira 

Com flores beijo seus pés 

Em louvor a nossa feira 

Com fé e amor 

Viemos aqui lavar 

Seu templo sagrado 

Salve Santana, padroeira do lugar. 

 

- Georgina Erisman 

 

 

O mito da virgem Maria existe no Cristianismo desde o período primitivo, sendo muito 

popular entre os adeptos da religião. Acredita-se que muitos aspectos de sua trajetória foram 

sendo aperfeiçoados com a oralidade, sendo projetado todo o tipo de sentimento, desde a 

maternidade até a figura maternal da Divindade.72 Em 431 d.C. durante o Concílio de Éfeso, 

seu culto foi aprovado, tornando-se a mais venerada entre todos os santos. No ano de 533 em 

Constantinopla foi definido que a descrença na maternidade da Virgem Maria seria um ato 

passivo de excomunhão, sendo o seu culto reforçado por escritores patrísticos, tornando-se em 

1854 através do Papa Pio VI imaculada, e em 1950, o Papa Pio VII afirmou a sua ascensão ao 

céu de corpo e alma, sendo o seu culto dogmatizado. Acredita-se que existam aproximadamente 

duas mil representações da Virgem Maria, sendo a cada uma delas atribuída características 

singulares que as diferenciam das demais, porém sem perder a identidade religiosa do culto.  

Os católicos acreditam que Maria seria responsável por interceder entre a Divindade e 

seus fiéis e filhos, tendo em vista que além de ser considerada a mãe de Jesus, o filho de Deus, 

passou a ser considerada também a mãe da Humanidade. A ela são atribuídos quatro dogmas 

que seriam a maternidade, virgindade, imaculada e assunção. A Igreja reconheceu Maria como 

“mãe de Deus’’, pois ela gerou Cristo em seu corpo humano, sobre a virgindade perpétua de 

Maria, se reconhece que ela foi virgem antes da concepção, durante e após o parto, sendo ela 

uma mulher eternamente virgem. Maria também é considerada imaculada pois ela não se 

contaminou com o pecado original de Eva, tornando-se a portadora da renovação e purificação 
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da Humanidade. A assunção foi o último dogma proclamado pela Igreja Católica, ao afirmar 

que após o término de sua vida, Maria teria se elevado aos Céus de corpo e alma.  

A Virgem Maria representa um ideal de mulher, sendo ela a escolhida entre todas as 

demais, para ser a mãe do filho de Deus e salvador dos homens, enquanto o mito de Eva seria 

o mais próximo da realidade das demais mulheres, consideradas potenciais pecadoras. Segundo 

a gênesis bíblica, o mundo teria surgido a partir da criação divina realizada em sete dias, sendo 

que após o seu término, Deus teria criado o primeiro homem, chamado de Adão, e através da 

costela masculina Deus teria criado a mulher, denominando-a Eva. Esse foi portanto o primeiro 

casal de humanos existente no planeta, sendo a Eva atribuída a função de ser esposa e 

companheira submissa a Adão, porém Eva aos poucos vai deixando de ser retratada enquanto 

uma mulher inocente e passa a ser a pecadora que induziu o homem ao pecado ao rejeitar os 

conselhos divinos, levando toda Humanidade ao pecado, sendo este um estigma que irá 

ultrapassar o espaço temporal e resvalar nas mulheres ao conviver em uma sociedade onde as 

mulheres serão consideradas seres passíveis de desconfiança e manipulação. As mulheres, 

enquanto herdeiras de Eva, seriam as culpadas pelo pecado original e consequentemente pelos 

males que existem na Terra. Em contrapartida temos as herdeiras de Maria, que buscam a 

remissão dos males causados por Eva, sendo revalorizadas, simbolicamente, como salvadoras 

da sociedade devido ao seu papel maternal idealizado.73  
Uma das características marcantes do Catolicismo é o culto à Virgem Maria e as suas 

aparições, sendo ela o caso mais sublime de pureza, abnegação, e castidade cristã.  A crença 

em Maria é um mito bíblico que foi disseminado na sociedade Ocidental, a crença nessa mulher 

tornou-se um mito ao agregar às características femininas o martírio, auto-sacrifício, submissão, 

maternidade e a condição de boa esposa, fazendo com que toda e qualquer característica que 

lhe seja contrária seja reprimida e repudiada. As mulheres são vistas pela Igreja Católica como 

sexo-objeto, sedutoras que tem o poder de corromper o homem e sua trajetória espiritual e 

racional, mas ao seguir o caminho mariano elas passam a ser salvadoras do sexo-sujeito 

devendo proteger os homens de outras mulheres de conduta questionável e de sua natureza 

sexualizada. De acordo com a Igreja Católica só resta a mulher dois caminhos, o de se tornar 

mãe ou celibatária, sendo necessário também que elas passem a se integrar cada vez mais na 

vivência social da Igreja tornando-se parte de alguma congregação para que possa se aproximar 

da santidade da Virgem.74   
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A Igreja Católica e o Protestantismo são considerados comunidades religiosas 

responsáveis pela manutenção e propagação das desigualdades de gênero75, sendo a crença em 

Maria um dos pilares utilizados para a sua perpetuação, pois ao divinizar a Virgem Maria como 

uma mulher com características divinas e atributos de submissão e subalternidade, legitima-se 

perante os fiéis a condição de dominação masculina. Além do mito mariano, as mulheres são 

ainda associadas a outros elementos que reforçam o processo de desigualdade social 

influenciados pela interpretação religiosa da Bíblia. As mulheres sofrem diversos processos de 

desvalorização, no Gênesis,76 por exemplo, ela aparece como um complemento masculino que 

foi criada a partir da costela de Adão, e por isso ela seria considerada um ser secundário. Ela 

seria considerada um sexo frágil, devido a uma construção discursiva de dominação, sendo 

necessária a valorização da virgindade feminina para evitar as possíveis tentações sexuais 

desviantes nos homens. Por fim, temos o mito bíblico da queda de Adão e Eva no paraíso77, que 

teria sido motivada pelo seu pecado original, iniciado pela mulher e que trouxe para o mundo 

os males e as dores para a humanidade, sendo exemplificado pelo parto e trabalho árduo 

masculino. É importante salientar que este trabalho busca evidenciar as diferenças existentes 

nas construções simbólicas, por isso é preciso compreender que a dicotomia entre bem e mal é 

constante no Catolicismo, porém esta não é uma prática atribuída ao Candomblé. 

 

A Pombagira 

 

Eu caminhava pela alta madrugada 

Sob clarão da lua, 

Quando ouvi uma gargalhada. 

Linda Morena formosa 

Me diga quem você é. 

Tu é a dona da rosa? 

És Pombagira de fé? 
 

- Domínio público 

 

As Pombagiras são entidades femininas cultuadas nas Religiões Afro-brasileiras, em 

específico no Candomblé e na Umbanda. Além de atuarem no âmbito da proteção, elas também 

são procuradas por adeptos e por visitantes para realizar adivinhações, de magia do amor e 
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outros, sendo, portanto, consideradas seres amorais, por atenderem a pedidos tanto do bem 

quanto do mal78.  As manifestações de uma Pombagira em um terreiro é algo singular, marcada 

por cores fortes (preto e vermelho), gargalhadas, maquiagem marcante e muitas bijuterias, 

sendo a ela oferecido diversos presentes, no qual a rosa vermelha e o perfume estão entre os 

mais habituais, ou seja, ela está relacionada a tudo que faz parte do universo feminino.79 

  Existem diversas ressignificações da Pombagira, sendo a mais famosa a Maria Padilha, 

considerada a mais poderosa e a que comanda as demais. É válido salientar também que cada 

indivíduo que passa pelo processo de transe possui uma manifestação única pois as entidades 

são diferentes entre si, ou seja, independentemente do nome que a Pombagira venha a ser 

denominada, cada entidade é única havendo traços distintos entre as manifestações religiosas 

caracterizadas pelos mesmos, sendo usado um nome genérico. 

O transe no Candomblé surge como uma manifestação do Orixá, e quando ocorre, o 

candomblecista perde a consciência de seus atos, pois segundo a crença afro-brasileira, durante 

o transe a fala e os movimentos são de responsabilidade do Orixá. Ao se manifestar o Orixá, o 

adepto passa a ser tratado e venerado como uma divindade materializada.80 

Conforme uma sacerdotisa de Candomblé: 

Elas sempre gostam muito de festa, se faz o ritual, é, o ritual que a gente faz do 

sagrado, é lá no quarto dela que é na, e depois a gente marca uma festa que é, uma 

festa com todas as pessoas do candomblé que são convidados e da casa que recebe 

exu eles também vem pra festa, trazem roupa, entendeu? E faz uma festa, com a de, 

com bebidas, com comidas, e é uma festa alegre, e é uma festa normal de música, e a 

festa que elas querem mesmo é no ritual que a gente faz no sagrado.81 

 

No Candomblé as Pombagiras possuem nomes genéricos diversos, e o seu verdadeiro 

nome só é de conhecimento dos adeptos do Terreiro, sendo utilizado apenas nos momentos 

ritualísticos. Suas festas são consideradas uma das que possuem mais convidados, podendo os 

candomblecistas que recebem a Pombagira participarem da festa e pessoas que não pertencem 

ao Terreiro também.  
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As Pombagiras representam um estado puro da natureza humana, na qual a 

sensualidade, a beleza, e o desejo são estimulados, sendo também associada a prostituição, pois 

a prostituição não é entendida apenas como um processo de comercialização do sexo, mas 

também a troca de parceiros sem uma finalidade especifica, ou seja sem uma troca não 

necessariamente financeira.82 Elas rompem com o imaginário social dominante relacionado a 

mulher, ao se reafirmar enquanto tal, sendo avessa às tentativas de opressão masculina, 

buscando portanto evidenciar a independência feminina assim como o seu poder, todavia 

existem tentativas de se moralizar as ações delas, pois ao se manifestar em um Terreiro, é 

necessário que ela respeite o Orixá da casa, obedecendo às diretrizes do Terreiro.83  

No Candomblé existe o culto aos Orixás, que são considerados ancestrais que passaram 

a ser divinizados e cultuados, após estabelecer vínculos que lhes garantiram um controle sobre 

certas forças da natureza. As manifestações das Pombagiras, segundo a crença candomblecista, 

estão diretamente associadas às Yabás, que seriam os Orixás femininos pertencentes ao panteão 

religioso do Candomblé, sendo as mais conhecidas: Oxum, Iansã e Iemanjá. Segundo a religião, 

as Pombagiras teriam como função atuar como mensageiras, tendo a permissão para ser um 

canal de ligação entre as Orixás e aqueles que lhes buscam, elas também são consideradas 

Eguns84, sendo esta a causa de elas poderem facilmente manter contato com as divindades e 

com os seres vivos.  

Existem diversas versões a respeito de sua origem, segundo Costa: 

A Pombagira apresenta traços de um processo sincrético que, com o passar do tempo, 

foi se adaptando de acordo com as transformações socioculturais e religiosas. A 

Pombagira expressa as múltiplas faces dos imaginários religiosos e culturais, ibéricos, 

ciganos e africanos, pois ela agrega as qualidades do inckice bombogira, divindade 

masculina do panteão banto, e de Lebará, divindade feminina yorubá. E agrega, 

também, as qualidades das feiticeiras ciganas andaluzas, e das bruxas europeias, 

revestidas do arquétipo da rainha Maria Padilha de Castela, da Espanha.85 

 

Na tese, A Pombagira: ressignificação mítica da deusa Lilith, Oli Santos Costa faz uma 

releitura do mito de Lilith a partir da Pombagira, segundo ele, a Pombagira possui o mito de 
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Lilith como origem, sendo ambas crenças femininas demonizadas pelo Cristianismo por 

questionarem a ordem androcêntrica, na qual o homem é o centro do mundo. O mito de Lilith 

surgiu na civilização suméria. Lilith era uma mulher retratada ora como deusa ora como 

demônio feminino, associada a volúpia, libertinagem, detendo todos os métodos de sedução. 

Lilith é considerada a primeira mulher de Adão, tendo sido criada, assim como o homem, a 

imagem e semelhança divina, acredita-se que Lilith ao ser criada a imagem e semelhança divina 

e portanto em igualdade com Adão, não aceitou a sua condição de submissão e passividade, 

tendo em vista que a relação sexual é um meio de dominação86, considerada uma subversora, 

“[...] Lilith passa a ser a guardiã dos desejos secretos femininos, e passa representar o ilícito, o 

sexo proibido, que leva ao fascínio a alma masculina, seduzindo o homem com seus poderes 

sensuais e perigosos”87.  

De acordo com Costa,  

  

A Pombagira, como uma ressignificação mítica da rebelde Lilith, assume o símbolo 

da vontade e da liberalidade extrema, reproduzida fielmente através de lembranças 

imemoriais, que ela traz intrínseca ao seu âmago. Reproduz o estereótipo da senhora 

da noite, da fêmea sensual, da dama contagiante e sedutora, e de mulher fatal. A 

Pombagira é a síntese da personalidade lilithiana, daquela que não aceita a dominação 

masculina, desde os primórdios da humanidade. Lilith traz a síndrome da mulher 

primeira, de realeza, da única que não aceita ser preterida nem dominada.88 

 

A Pombagira seria portanto uma ressignificação de Lilith, por representar uma nova 

perspectiva feminina na qual elas passam a ser donas de si, conscientes de seu próprio corpo e 

sexualidade, adentrando em todos os espaços mesmos aqueles em que são socialmente 

rejeitadas a presença das mulheres, o riso, os gestos, o vocabulário e a sua própria vestimenta 

formam um contexto de insubordinação.  

 

A presença feminina no Candomblé e no Catolicismo  

 

São poucas as mulheres que possuem destaque no Jornal Feira do Norte, estando entre 

elas a Irmã Rosa Aparecida, uma das coordenadoras da Instituição Filantrópica Dispensário 

Santana, sendo considerada uma religiosa de grande prestígio no município. Ela é oriunda do 

município de Uauá, mas viveu em Salvador, local onde pode terminar seus estudos no Colégio 
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Sacramentinas, graduando-se em seguida. Após se tornar uma freira, ela foi transferida para 

Feira de Santana e passou a trabalhar no Colégio Padre Ovídio, afastando-se posteriormente 

das atividades docentes ao se tornar a liderança do projeto social Dispensário Santana, que 

atende crianças, jovens e idosos há 35 anos. 

No cenário afro-brasileiro em Feira de Santana duas sacerdotisas que ganharam 

prestígio e notoriedade na sociedade: a sacerdotisa Maria do Socorro Romão, era conhecida 

popularmente como Mãe Socorro, ela possuía um terreiro que se localizava no bairro da Rua 

Nova e era frequentado pela elite política e econômica da cidade, recebendo médicos, 

advogados e o prefeitos de Feira de Santana. Mãe Socorro era, fenotipicamente, considerada 

como uma mulher com tons de pele mais claro, que ultrapassou os limites do Terreiro de 

Candomblé, sendo uma das principais lideranças das baianas na festa de Nossa Senhora Santana 

entre as décadas de 50 a 80. Ela era uma das organizadoras do cortejo em homenagem à Nossa 

Senhora Sant’Ana. Mãe Socorro comandava a saída das mulheres que desfilavam no cortejo da 

festa vestidas com trajes típicos do Candomblé, tendo como objetivo reverenciar a padroeira da 

cidade e a Orixá Nanã Buruku, considerada a orixá velha e uma avó segundo o panteão afro-

brasileiro.  

Em sua tese, Josivaldo Pires de Oliveira, traz informações sobre uma renomada 

sacerdotisa Helena do Bode, a imagem dessa mulher era associada à construção de mitos, e 

crenças populares89. Devido a sua imponência, a sacerdotisa Helena do Bode foi retratada em 

um cordel por Franklin Machado. A sacerdotisa possui um terreiro na Rua Nova, sendo muito 

procurada por pessoas que mesmo tendo medo das lendas que lhe cercava sobre o bode, ainda 

assim acreditavam em sua força devido a existência do animal que era considerado um ser 

místico, fruto de uma transformação do seu marido em um bode por desobedecer a 

sacerdotisa.90  

Ao analisar a autonomia feminina, devemos perceber que o Candomblé em Feira de 

Santana ao longo de sua trajetória passou a incorporar elementos africanos, indígenas, católicos 

e espíritas, sendo assim, torna-se imprescindível pensarmos também no culto às Pombagiras. 

No Candomblé, não há uma imposição religiosa relacionada à afetividade humana, um outro 

aspecto a ser considerado, é que o casamento não é um ritual ou sacramento entre o povo de 
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santo como é entre os católicos. Essa prática conjugal confere mais autonomia aos seus adeptos, 

principalmente as mulheres.  

A Igreja Católica está presente no território brasileiro desde o início da colonização, 

sendo até os dias atuais uma instituição forte e popular. Ao estudarmos o Catolicismo, 

percebemos a ausência de mulheres ocupando os espaços de destaque na hierarquia, elas são 

submetidas aos dogmas e moral cristã que impõe um conjunto de valores que devem ser 

cumpridos, estabelecendo a pureza e a virgindade como virtudes a serem desejadas e alcançadas 

por elas. Para a Igreja Católica o corpo e a sexualidade são definidos como tabu, cabendo à 

mulher o papel de mãe e esposa, e ao marido o papel de liderança familiar, e os líderes religiosos 

masculinos, o papel de liderança espiritual. A mulher é portanto excluída do poder sagrado91 

existente na religião, cabendo a ela a condição de subalternidade e subjugação feminina, algo 

presente no Catolicismo e em toda a sua estrutura hierárquica, e de crenças e valores, sendo o 

culto à Virgem Maria um dos seus legitimadores na medida em que impõe às mulheres a 

castidade e a submissão, interferindo no seu comportamento social.  

Um dos mais emblemáticos conflitos no campo religioso de Feira de Santana foi entre 

as baianas, mulheres do Candomblé, e a Igreja Católica, que temia perder seu prestígio social 

e religioso na cidade.  A festa de Nossa Senhora Santana, padroeira da cidade foi considerada 

nos anos 1980 uma das maiores e mais populares festas religiosas do Município, ganhando 

proporções cada vez maiores anualmente e atraindo milhares de turistas que passaram a ser alvo 

de interesse da Secretaria de Turismo de Feira de Santana. Com a expansão da festa e o 

surgimento de interesses econômicos passou-se a questionar a presença das baianas e a relação 

entre o sagrado e o profano na festa, um outro elemento que foi duramente criticado pela 

Diocese Feirense foi o interesse turístico da Prefeitura nos rituais de lavagem  do templo e da 

lavagem da lenha realizadas pelas baianas, o que poderia representar um perigo para o 

Catolicismo, ao evidenciar-se a presença dos adeptos de Candomblé na festa, diminuindo o 

papel litúrgico da Igreja Católica. 

  Baianas caracterizadas, precedidas de grande desfile que percorre as ruas centrais da 

cidade, lavaram as escadarias da catedral com água perfumada transportada em jarras.92 As 

baianas eram presenças tradicionais na festa de Nossa Senhora Santana, elas tinham o papel de 

                                                             
91 GEBARA, Ivone. Teologia Ecofeminista: Ensaio para repensar o Conhecimento e Religião. São Paulo: Olho 

d`Água, 1997 
92 Feira de Santana. Jornal Folha do Norte, 05/01/1980. 



43 
 

realizarem a lavagem das escadarias do templo católico, possuindo grande prestígio na festa. 

No ano de 1980, de acordo com o Folha do Norte, havia-se à estimativa de que  

São mais de 400 baianas vestidas tipicamente, conduzindo jarras de água de jarras 

perfumadas e flores brancas na sua maioria, acompanham também o séquito, carroças 

enfeitadas, zabumbas, bandas e o Movimento Tribuna popular protestando contra as 

decisões do governo. 
93

 

 

Devido ao destaque e presença cada vez maior dessas mulheres na festa em homenagem 

à Padroeira da cidade, em 5 de janeiro de 1980, o Professor Antônio Ramos, presidente da 

comissão que organizava a festa no respectivo ano, não queria permitir a presença delas, 

gerando um conflito pois outros grupos da sociedade queriam a participação das mulheres que 

eles identificavam como Mães de Santo. A presença das sacerdotisas e adeptas do Candomblé, 

por mais que fossem queridas por algumas parcelas da população, representava uma 

insatisfação do clero e de membros da Igreja Católica. O descontentamento da Diocese de Feira 

de Santana, refletia uma preocupação da Igreja Católica, pois de acordo com o jornalista 

Ricardo Velez Rodrigues,  

O Papa vê com preocupação de Pastor o fenômeno que preocupa tanto católicos 

brasileiros: diante do engajamento de muitos bispos e padres nas lides temporais, com 

a intensão de promover a justiça social, foi esquecida a evangelização e catequese, 

deixando aberta a porta para que as religiões africanas e outras formas de culto 

marcadas pela superstição, preenchessem esse vácuo.94 

 

O autor da matéria em questão afirma que estas informações são de uma carta enviada 

pelo Papa João Paulo II aos Bispos brasileiros sendo datada do dia 10 de janeiro de 1980. Nesta 

matéria do Folha do Norte, é perceptível a preocupação da Igreja Católica com a aproximação 

de lideranças religiosas com a missão social e da ausência da catequese e a evangelização na 

missão, sendo este um fator que poderia dar oportunidade a outros grupos religiosos como os 

de origem africanas, os cultos supersticiosos e até mesmo o Protestantismo. Percebe-se 

claramente uma demonstração e preocupação com outros grupos religiosos no País o que 

poderia ocasionar uma diminuição da sua membresia fazendo com que a hegemonia religiosa 

Católica fosse prejudicada. A década de 1980 foi marcada pelos discursos do Cura Monsenhor 

Renato Galvão e pelo Bispo Dom Silvério de Albuquerque para que a festa do largo, marcada 

pela lavagem e lavagem realizadas por manifestações populares deixasse de existir, pois a Igreja 

Católica percebia que com o constante crescimento da festa e das manifestações populares, a 

liturgia e o sentido religioso cristão ia aos poucos perdendo espaço.  
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A presença da população negra sempre marcou as ruas da cidade, sendo as práticas 

oriundas da cultura dessa população vista com maus olhos pela Prefeitura. Em 1960, foi criado 

o Código de Posturas Municipal no qual um dos objetivos era impedir a realização de festas 

religiosas candomblecistas. Com a criação do Centro de Abastecimento de Feira de Santana em 

1977, o culto e festejo à Santa Bárbara, uma santa católica considerada padroeira dos feirantes 

e protetora contra os raios e trovões, e a Orixá Iansã que rege os ventos, raios e tempestades 

também foi utilizado como um mecanismo para estabelecer um elo identitário e simbólico dos 

feirantes com o novo Centro de Abastecimento. Sendo assim, um ano após a criação do Centro, 

foi criada a Capela de Santa Bárbara.95 

O Centro de Abastecimento, assim como as feiras livres, do bairro Tomba, Cidade Nova 

e Estação Nova, eram locais que favoreciam a compra de alimentos utilizados para a confecção 

de comidas para os rituais de Candomblé. Os alimentos também eram oferecidos pelos feirantes 

para a organização da festa de Santa Bárbara, sendo este um momento no qual os feirantes se 

reuniam para preparar e manifestar sua fé.96   

Nas feiras livres eram constantes e comuns o uso de torço nos cabelos das mulheres, 

geralmente afro descendentes, folha de arruda atrás da orelha para proteção e prosperidade das 

vendas. Além dos alimentos, havia ainda a comercialização de cachaças para resolver questões 

amorosas, sexuais e de humor, e uma variedade de misturas de cachaça com folhas diversas que 

eram chamadas de “fôia pôde”, sendo utilizadas para a cura97.  Esses produtos eram 

comercializados em locais específicos e tinha como suporte as crenças populares no poder da 

cura dos males que afligiam as pessoas. 98 Sobre o uso desses produtos, Erivaldo Sales Nunes 

descreve que 

a prática de cura e o uso de rezas, banhos e infusões de folhas eram vistos durante a 

primeira metade do século XX como intervenções na saúde pública e, em virtude 

disto, combatidas como práticas de curandeirismo. A essa modalidade de delito, 

estavam associadas algumas práticas dos pais de santo e médiuns, que eram 

responsáveis por ministrarem remédios e terem recebimentos de honorários para 

realizar seus atendimentos.99  
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No início do século XX as denúncias contra os terreiros de Candomblé e seus sacerdotes 

eram intensas e apesar de ser frequentado por pessoas de diferentes classes sociais, o 

Candomblé era perseguido pela elite econômica católica, o que fez com que o poder de polícia 

e a imprensa intensificasse a repressão aos cultos, algo que culminou no afastamento dos 

terreiros para a área rural da cidade. O Código Penal de 1940 também criminalizou e perseguiu 

as práticas candomblecistas, identificando-as como curandeirismo e charlatanismo.  

Nascimento100 apresenta o caso de Jardelina Moreira de Oliveira, uma criança que foi 

encontrada por policiais vestida com roupas brancas, cordas de búzios no pescoço e cabeça 

raspada, sendo suas vestes descritas como pitorescas e excêntricas no processo criminal. Ela 

cita ainda que a avó da menina, a senhora Maria Cândida, foi acusada e presa por ter permitido 

que a menina passasse pela iniciação no Candomblé, sendo a prática confirmada através do 

exame de corpo de delito. Maria Cândida alegou existir problemas de saúde na menina, sendo 

este o motivo de ter recorrido ao sacerdote Durval Fróes da Mota, integrante de uma das famílias 

que pertenciam à elite da cidade.   

Em sua dissertação, Ânila Teresa Santana Fratelis discorre sobre a existência de 

rezadeiras em Governador Mangabeira que afirmavam realizar atividades de cura em meio a 

uma realidade no qual a população não possuía assistência médica para resolver seus problemas 

de saúde. Segundo ela, para que a cura fosse alcançada, era necessário que o enfermo tivesse 

fé, pois se não ocorresse, não seria encontrado o êxito.101 Tal crença eximia a rezadeira da culpa 

pela não efetivação do processo de cura à medida em que ele está diretamente associado à 

intensidade da fé do solicitante. Essa prática pode ser compreendida como parte do Catolicismo 

popular, pois   

conseguiu agrupar em si elementos da cultura portuguesa, indígena e africana. Ao 

longo da sua história, ele se manifestou por meio de uma religiosidade festiva, da 

devoção aos santos padroeiros de cidades ou vilas, que protegiam a comunidade e, em 

troca, eram oferecidas romarias e novenas em agradecimento.102 

 

De acordo com Fratelis (2018), as mulheres que possuíam dons espirituais de cura, eram 

chamadas de médiuns e poderiam alcançar grande prestígio social a depender da assertividade 
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do seu dom espiritual. Por serem muito respeitadas e consideradas sábias, elas também eram 

requisitadas pela população para aconselhamentos.103 

 Segundo Sena104, na comunidade sertaneja, diferentemente do Recôncavo, o papel de 

curandeiro é tipificado como de mestre secundário, sendo este um papel feminino, cabendo às 

mulheres a realização de funções como as de rezadeiras e benzedeiras, muito procuradas e 

requisitadas para mesinhas e beberagens com poder curativo. 

Na Igreja Católica desenvolveram-se as Comunidades Eclesiais de Base caracterizadas 

como uma organização social e religiosa que surgiu em 1970, com a adesão de padres, 

religiosos, leigos e bispos, um dos elementos que favoreceram sua formação foi o Plano de 

Pastoral de Conjunto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um dos objetivo dessa 

organização era ampliar a presença da Igreja Católica principalmente da zona rural e cooptar a 

participação de jovens, ampliando seu público.105 No Nordeste, Dom Helder Câmara e Dom 

José Maria Pires se destacaram na luta e defesa em prol da justiça social, apesar da Ditadura 

Militar, porém ainda assim havia grupos conservadores e contrários a ação das Comunidades 

Eclesiásticas de Base, sendo o bispo auxiliar de Salvador, Dom Boaventura Kloppenburg um 

dos maiores representantes desse pensamento. Os conservadores não aceitavam a utilização do 

conceito da luta de classes, pois acreditavam que ele separava os fiéis e ocasionava violência. 

106 

As Comunidades Eclesiásticas de Base são identificadas por Santana como  

organizações que buscavam a emancipação dos sujeitos e a consequente superação 

das condições de exploração, injustiça e subordinação, teve nas mulheres a força 

motora necessária para seu fortalecimento e continuidade e considerando que a 

presença feminina sempre foi majoritária nas organizações do interior da Igreja 

Católica (catequese, pastorais, visitas aos idosos, organização das celebrações, etc.), 

a atuação delas nas Comunidades de Base passou a interferir substancialmente nos 

rumos destas organizações.107 

 

As Comunidades Eclesiásticas de Base permitiram a inserção de mulheres em sua 

estrutura, atuando de forma igualitária e conferindo a elas a possibilidade de ter uma voz ativa 
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nas decisões da comunidade. Essa participação pode ser percebida nas “composição das 

cantigas, a preparação e execução da liturgia e o trabalho de educação e de problematização 

social, como animadoras e leigas.”108 O reconhecimento da igualdade nas relações entre homens 

e mulheres pela Igreja Católica passa a ser legitimado a partir da Carta Apostólica do Papa João 

Paulo II sobre a Dignidade da Mulher (Mulieris Dignitatem) de 15 de agosto de 1988, que 

discorre sobre a importância da mulher e da sua igualdade com os homens.109  

Havia ainda em Feira de Santana, o Movimento de Organização Comunitária (MOC), 

uma entidade civil filantrópica criada em outubro de 1967 que possui proximidade com a 

estrutura da Igreja Católica além de buscar auxiliar as comunidades carentes e conscientizá-las 

para que assim pudessem ter mais oportunidades de alcançar a transformação social. O 

movimento foi fundado por Antônio Albertino Carneiro, professor, filósofo e ex-padre, em 

parceria com a Diocese de Feira de Santana e a Federação de Órgãos para Assistência Social. 

A organização atuava com um trabalho de educação ao realizar palestras, treinamento de 

lideranças, debates sobre a conjuntura política e econômicas nas áreas pobres de Feira de 

Santana e depois expandiu suas ações para as cidades da região.110  

Naiane Rodrigues da Silva, em sua pesquisa demonstra a ação do MOC ao auxiliar na 

participação política das mulheres da zona rural de Feira de Santana e na construção da 

Associação Nossa Senhora das Candeias.111 Ela cita que a maioria das mulheres que integravam 

essa associação eram analfabetas, negras, pobres e periféricas, o que demonstra a importância 

da ação da entidade no bairro da Lagoa Salgada. Portanto, existia também uma organização não 

governamental, que dialogava com o Catolicismo, um setor que desenvolveu ações de 

organizações que priorizavam as mulheres e sua autonomia. 

 

 

 

                                                             
108 SANTANA, Táfila Sinara dos Santos. “Fé sem obras é morta”: atuação de trabalhadores rurais das 

comunidades eclesiais de base nos movimentos sociais de Retirolândia-Ba (1974 - 2001). Dissertação. 
Universidade Estadual de Feira de Santana. Programa de Pós-graduação em História. Feira de Santana, BA, 2018. 
P. 124. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. P. 154. 
111 SILVA, Naiane Rodrigues da. Associação Nossa Senhora das Candeias: maternagem e movimento de 

mulheres pretas (1980-2004). Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Feira de Santana. 2019. 



48 
 

CAPÍTULO 3: VIVÊNCIAS FEMININAS EM MEIO ÀS TRANSFORMAÇÕES DO 

ESPAÇO PÚBLICO E PRIVADO. 

 

Ao longo do século XX as mulheres ganharam projeção motivadas pela luta do movimento 

feminista e mudanças socioculturais, podendo romper paradigmas que lhes eram culturalmente 

impostos. A partir da década de 1960, as mulheres brasileiras passaram a ter acesso a 

contracepção, liberdade sexual, ampliação no mercado de trabalho, educação superior e 

mudança nas vestimentas. Os valores sociais patriarcais passaram a ser questionados, enquanto 

que a castidade deixava de ser uma exigência nos relacionamentos afetivos. Ainda assim, 

muitas mulheres eram sujeitas a sofrerem ataques verbais devido a sua liberdade sexual, ainda 

que a perda da virgindade tenha se tornado opcional.  

No início do século XX na Bahia, o número de mulheres que realizavam o abandono de 

crianças nos primeiros anos de vida era elevado. Isto demonstra que apesar das mulheres 

exercerem a função biológica reprodutiva, o cuidado materno não era uma pratica exercida por 

todas as mulheres, e nem mesmo a possibilidade de punição inibia os casos já que o abandono 

era mais aceitável do que o infanticídio.112 Com a presença de crianças nas ruas, cabia ao poder 

público e às organizações católicas de acolhimento a responsabilidade de recolher e cuidar 

desses infantis. Rodrigues113 demonstra ainda que a maioria desses abandonos não possuíam 

uma explicação que pudesse justificá-los, mas em alguns momentos ela cita que a pobreza das 

mães e a morte de algumas mães foram alguns dos determinantes para que esses casos 

ocorressem. Nesse período, a Igreja Católica disseminava a existência da vocação materna das 

mulheres, sendo tais práticas mal vistas. 

De acordo com Dias, os adolescentes consideram a penetração vaginal como um marco 

no qual eles perdem a virgindade, porém antes dessa prática existem as trocas de carícias 

íntimas entre os parceiros. Porém ainda é muito presente as orientações para que as mulheres 

preservem sua virgindade para os parceiros adequados enquanto que os homens são desde cedo 

estimulados a dar início às atividades sexuais. Geralmente a iniciação sexual ocorre durante os 

relacionamentos afetivos estáveis e representam uma iniciação na vida adulta e nas práticas 

sexuais. Com isto ocorrem os riscos de uma possível gravidez indesejada, pois muitos jovens 

não possuem orientação sobre contracepção e suas famílias não se sentem confortáveis para 
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explicar sobre a intimidade sexual, suas consequências e formas de proteção.114 Entre as 

décadas de 1970 e 1980 muitas mulheres passaram a casar grávidas, pois ao iniciar a pratica 

das relações sexuais com os parceiros, mesmo sabendo sobre os métodos contraceptivos, ela 

preferiam não utiliza-los. Esta era uma estratégia utilizada por elas para pressionar os homens 

a proporem casamento.115 

Em 1980 o sexo era debatido nas redes de comunicação, sendo um tema recorrente nas 

publicações do jornal Folha do Norte. Durante uma publicação na coluna Ponto de Fuga,116 O 

jornal elencou dois perfis femininos no qual retrata o comportamento aceito socialmente 

durante a década de 1970 e de 1980, demonstrando uma mudança na visão dos atributos 

femininos na cidade. Segundo a coluna, em 1970 era esperado que as mulheres locais casassem 

virgens e que se tornassem donas de casa, e vivessem para o lar enquanto que seus maridos 

devessem prover suas casas.  

E nos centros urbanos, a dona-de-casa de classe média está diariamente 

exposta a uma bateria de informações e induções a novos comportamentos, que afetam 

a sua individualidade. Esta contradição coloca a mulher urbana brasileira em grande 

conflito. Tudo o que se lhe têm prometido como o casamento, as realizações através 

dos filhos e do lar, é posto em dúvida diante do cotidiano massacrante da cozinha, do 

tanque, do marido estafado por 10/12 horas de trabalho, sem tempo nem vontade de 

lhe dar nenhuma ajuda ou atenção.117 

Percebe-se que na década de 1970 o acesso aos debates que questionavam o papel social 

da mulher já era acessível em Feira de Santana, contrastando com os costumes locais que 

limitava as mulheres a ser uma boa esposa, realizar trabalhos domésticos e educar os filhos. 

Apesar de esse ser um retrato da classe média feminina, ainda assim as mulheres das classes 

trabalhadoras também sofriam com os impactos desses costumes e suas transformações. Como 

contraponto, a coluna analisa o perfil da mulher na década de 1980, no qual elas estavam cada 

vez mais presentes no mercado de trabalho, passando a ter cada vez mais liberdade econômica. 

Tornou-se comum ver mulheres em espaços como bares, universidades e restaurantes enquanto 

debatiam sobre temas como política, esporte ou moda.  

A coluna ainda faz uma ressalva evidenciando que mesmo com a mudança no 

comportamento feminino, as mulheres ainda assim, sentiam falta do companheirismo de um 
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marido que viessem a compartilhar suas vidas. A partir da análise da matéria, percebe-se que 

mesmo com os avanços e conquistas femininas, ainda existia um pensamento fortemente 

enraizado que atribuía a necessidade de as mulheres manter um relacionamento afetivo para 

que assim elas pudessem ter uma vida plena e satisfatória. Por isso muitas se relacionavam com 

homens mais velhos, pois acreditavam que assim elas teriam um companheiro que tivesse 

independência financeira e que fosse responsável.118  

 

Relações afetivas e de sociabilidade na princesinha do sertão. 

  

De acordo com Ferreira Filho (1998), em 1920, em Salvador 83,9% das mulheres eram 

excluídas do mercado de trabalho formal. Os dados sobre elas apareciam nas estatísticas como 

sendo trabalhadoras domésticas, mal definida, sem profissão ou não declarado, e, apesar dos 

dados, podemos perceber que a presença das mulheres no espaço público era algo relevante. 

Um percentual tão grande de mulheres fora do trabalho formal pode ser explicado pela 

perspectiva da divisão sexual do trabalho, no qual o trabalho fora de casa ainda era visto como 

sendo algo masculino, e a perspectiva racial, pois essas mulheres eram em grande parte 

mulheres negras que precisavam trabalhar para sustentar suas famílias.119 Apesar de possuírem 

uma certa autonomia econômica, mulheres da classe trabalhadora ainda eram subjugadas a 

partir das desigualdades das relações de gênero, pois o trabalho remunerado fora de suas casas 

acrescentava ainda mais as demandas que essas mulheres já possuíam, cabendo a elas conciliar 

as atividades domésticas, educação dos filhos e cuidado do marido.120 

O trabalho doméstico, mesmo em meio às mudanças sociais, continuou sendo realizado 

pelas mulheres, como se fosse uma atribuição, naturalmente, feminina. Havia mulheres como 

a Sacerdotisa Ilda que nunca exerceram atividades remuneradas, cabendo a ela desenvolver as 

atividades do lar ao cuidar da casa, dos filhos e do marido.  
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A ampliação da dupla jornada de trabalho era uma realidade na qual as mulheres 

precisavam se adequar a demanda das atividades domésticas e profissionais, além de precisar 

cuidar dos filhos e familiares em casos de doenças. Segundo Ramos (2007), muitas mulheres 

pobres já estavam inseridas no mercado feirense, enquanto as mulheres das classes dominantes 

buscam através da educação formal acessá-lo, adquirindo, portanto, melhores salários e postos 

de trabalho. A sacerdotisa Graça, uma mulher negra e moradora de periferia, recorreu aos 

estudos em busca de qualificação profissional, e assim conseguiu atuar como pedagoga até a 

aposentadoria, algo que até então não era comum entre mulheres pobres e negras. A profissão 

de professora ao longo do século XX passou a ser hegemonicamente feminina, manifestando 

traços de proximidade entre a atuação da professora e da mãe ao orientar e guiar as crianças.  

 A feminilização do magistério primário iniciou-se no século XIX e consequentemente 

houve uma redução cada vez maior da presença de homens exercendo a profissão, o que 

acarretou na redução dos rendimentos financeiros, já que o trabalho das mulheres é 

caracterizado como uma complementação da renda familiar que era baseada no salário dos 

maridos, identificados como provedores do lar. Com a crescente participação de mulheres na 

educação entre meados do final do século XIX e início do século XX, a docência passou a ser 

identificada como uma vocação feminina, associada às funções maternas e educativas.121 Com 

isto, passa a ser associada à mulher a responsabilidade pela queda no rendimento escolar, além 

de gerar uma sobrecarga para essas trabalhadoras que precisam trabalhar em dois turnos e ainda 

conciliar as atividades do lar.122 A sacerdotisa Graça vivenciou essa realidade, tendo que dividir 

seu tempo com as demandas escolares, pois ela atuava como professora com carga horária de 

40 horas pelo município, cuidava da família e ainda precisava cumprir com as demandas 

religiosas no Terreiro de Candomblé. 

A Igreja Católica sofreu muitas mudanças que podem ser percebidas com a inserção 

cada vez maior das mulheres em organizações, como a Comunidades Eclesiásticas de Bases e 

o no Movimento de Organização Comunitária, porém havia ainda os anseios sociais em prol da 

mudança no casamento, que passou a ser visto como uma relação mútua e agradável, opondo-

se ao ideal conservador no qual as mulheres tinham que estar subordinadas ao marido. Esse 
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fenômeno passou a se propagar após a aprovação em 1977 da lei que legalizava o divórcio, 

ainda que fosse contrário aos ideais cristãos.  

Para Silva (2019), em Feira de Santana o casamento civil e religioso era visto como algo 

importante pela comunidade, pois ele conferia status de legitimidade para a relação, além de 

garantir direitos e benefícios para o cônjuge. Em sua pesquisa ela cita que uma das suas 

entrevistadas, mesmo vivendo durante anos com o companheiro, ainda assim não se sentia 

casada, pois não havia nenhum mecanismo legal que atestasse a veracidade do compromisso. 

Vasconcelos cita ainda um caso ocorrido em Serrolândia-Ba no qual uma mulher chamada 

Farailda se auto intitulava juíza e era procurada por casais das classes trabalhadoras para que 

pudesse realizar contratos de casamento entre os casais. Durante a entrevista, Farailda alegou 

que esse era um mecanismo benéfico, pois os casais poderiam desfazer ou renovar contrato e 

não precisam realizar o divórcio. Vasconcelos cita ainda que os casais que realizaram tal 

contrato tinham desconfianças quanto a legalidade do documento, porém esse era um 

mecanismo utilizado para fugir do estigma de serem taxados como amigados. Os casais 

buscavam esse tipo de casamento sem comprovação jurídica, pois não tinham acesso às 

instituições do casamento e do divórcio, mas compartilhavam a importância desses valores.123 

Percebe-se, portanto, que mesmo com as mudanças nas relações afetivas, muitas 

mulheres ainda permaneciam valorizando a instituição do casamento cristão, sendo esse um 

ideal a ser seguido principalmente entre as mulheres trabalhadoras.   

Temos que contar também que alinhado aos preceitos de civilização e modernidade 

reinantes no Brasil, desde o final do século XIX, na Bahia, a construção do ideal 

feminino passava pela família, pelo casamento e pela maternidade e pela mulher 

dedicada às tarefas do lar, amparada e protegida pelo homem provedor. E para realizar 

esse ideal é possível que para muitas delas valesse a pena dividir com outra mulher o 

mesmo homem.124 

A relação conjugal não legitimada pela Igreja e pelo Estado é descrita por Ferreira Filho 

(1998) como uma prática comum entre a população pobre e negra, tendo sido iniciada no 

período da escravidão no Brasil, pois era negada a população escravizada a possibilidade de se 

casar formalmente. Tal prática também foi amplamente condenada pela Igreja Católica.  O 

casamento é um sacramento para o Catolicismo, portanto indissolúvel. Ao entrevistarmos a 

sacerdotisa Ilda, uma mulher fenotipicamente branca, esse aspecto também é evidenciado à 
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medida em que ela afirma que o marido se envolvia com inúmeras mulheres em Feira de 

Santana, o que acabou gerando muito sofrimento para ela e seus filhos, chegando ao ponto de 

adquirir doenças sexualmente transmissíveis por causa do marido. Devido a família e a crença 

no casamento cristão, mesmo com as traições e bebedeiras ela não se separou, pois seguia a 

promessa de viver com o marido até a morte, apesar do sofrimento, ela também afirmou que 

era completamente dependente dele financeiramente e que na década de 1980 ela era recém 

chegada a Feira de Santana, o que dificultava ainda mais a sua situação. 

 

Figura 1: Adolescente acorrentada125  

Em 1980, a matéria: Mãe acorrentou a filha,126 descreveu o episódio que uma mulher 

foi acusada de manter em cárcere e privado a sua própria filha. A vítima é identificada como 

A.C.S., uma jovem de 17 anos, moradora do bairro da Rua Nova e sua mãe, Dona Antônia 

Maria. Tal atitude foi justificada pela mãe como sendo fruto de um ato de desespero, pois a 

jovem estava saindo para ver um namorado no bairro do 35 BI, deixando os irmãos menores 

passando fome. Dona Antônia alegou que estava com 8 dias de resguardo, ou seja, ela tinha 

poucos dias de parida e mesmo assim já estava trabalhando 6 horas por dia no Centro de 

Abastecimento para sustentar a família. Ela ainda afirmou que a filha pegava dinheiro e destruía 

as coisas da casa, o que nos leva a acreditar que essa prática pudesse estar associada com a 

necessidade da jovem em ver o rapaz. Utilizar a corrente foi, segundo a mãe, um ato de 

desespero, pois ela queria que a filha se tornasse uma mulher direita.  
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A prática de delegar a filha mais velha a responsabilidade de cuidar das funções 

domésticas e dos irmãos é algo muito comum na Bahia, sendo uma prática registrada também 

em 1920 por Ferreira Filho127.Cabe à filha mais velha atuar no ambiente doméstico durante a 

ausência da mãe, o que lhes permite adquirir experiências cotidianas que lhes permita 

desenvolver habilidades que possam ser associadas ao perfil socialmente atribuído a uma boa 

mãe. Para Vieira e Avila128, a maternidade é fruto de uma construção cultural associada aos 

papéis de gênero, sendo assim, podemos compreender que a atitude da jovem é condenável para 

a mãe, pois caberia a ela exercer o papel de cuidadora e assim evitar situações em que os irmãos 

passem fome, exercendo portanto funções maternais.  

Uma outra questão pertinente neste episódio relatado é a atuação da mãe nas relações 

de trabalho no Centro de Abastecimento, local associado a comercialização de alimentos e 

produtos. Devido à cor da pele da vítima, acreditamos que D. Antônia Maria também seja uma 

mulher com o tom de pele negra e ao analisarmos esse possível dado com o fato dela trabalhar 

no Centro de Abastecimento, podemos perceber traços de continuidade do comercio informal 

e de rua durante a escravidão, que eram compostos por mulheres que buscavam formas de 

adquirir recursos para a sua sobrevivência. O Centro de Abastecimento é composto por 

trabalhadores vindos em sua maioria, dos bairros Tanque da Nação e Rua Nova, que possuem 

elevada influência negra. 129O bairro da Rua Nova é descrito por Pinho (2010) como sendo um 

dos mais estigmatizados da cidade, havendo uma presença precária do poder público e a 

existência de esgoto a céu aberto, má iluminação, crescimento desordenado, falta de 

infraestrutura, educação e afins.130  

A cidade de Feira de Santana também é marcada pelo comércio informal, composto por 

mulheres negras, enquanto que o trabalho formal é ocupado por homens, em sua maioria 

embranquecidos e que geralmente possuíam qualificação. Como as atividades no Centro de 

Abastecimento não exigiam escolarização, muitas mulheres aproveitaram a oportunidade para 

                                                             
127 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. “Quem pariu Matheus que balance”. Sitientibus, Feira de Santana, n. 18, 

p. 117-126. Jan./ jun. 1998. 
128 VIEIRA, Camila Araújo Lopes. AVILA, Alana Aragão. Um olhar sobre o fenômeno da maternidade 

naturalista: refletindo sobre o processo de maternagem. Gênero. Niterói, vol. 18, nº 02, p. 26 – 47. 2018. 
129 PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. Trabalho e costume de feirantes de alimentos: pequenos comerciantes 

e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990). Dissertação (Mestrado). Universidade 
Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, 2009. 
130 PINHO, Deise Karla Santana. ÊTA RUA NOVA DOS DIABOS! Representações sobre um bairro pobre na cidade 

de Feira de Santana. (1970 a 1980). Universidade Estadual de Feira de Santana Feira de Santana. Feira de 
Santana, 2010.  



55 
 

adquirir formas de levar uma renda para suas famílias. A feira é composta desde a sua origem 

pela presença e pelos hábitos da população negra, havendo uma presença significativa de 

mulheres que exerciam atividades remuneradas, sendo que em 1977, ano de sua inauguração, o 

Centro de Abastecimento de Feira de Santana contou um percentual de 33% de mulheres que 

concorreram a uma oportunidade de trabalho.131 

 Ao dizer que a filha deveria se tornar uma mulher direita, D. Antônia Maria 

demonstrava o medo da filha se relacionar com o rapaz e perder o prestígio, sendo caracterizada 

como uma pessoa sem índole, recato, inocência e dignidade. Apesar dos movimentos de 

flexibilização das relações sexuais que já existiam no Brasil e no mundo, em Feira de Santana 

a moral cristã exercia um papel fundamental que durante décadas norteou as vivencias das 

famílias locais, sendo assim as mudanças sociais não são percebidas rapidamente nos costumes 

locais e por isso a atitude da mãe pode ser percebida como uma tentativa e preservar a jovem 

casta e o núcleo familiar honrado.  

Ao pesquisar sobre as mulheres em Serrolândia-Ba, Vasconcelos categoriza as mulheres 

como moças de famílias, consideradas decentes, prendadas, obedientes e virgens, já as moças 

faladas eram as mulheres que não seguiam as normas, frequentavam festas desacompanhadas, 

eram namoradeiras e falavam palavrões. Por fim tinham as putas que trabalhavam em bares e 

eram procuradas pelos homens. Ela cita ainda a dificuldade das mulheres admitirem a prática 

da prostituição, o que denota o peso moral que existia na época e a condenação de tais práticas. 

A prostituição era considerada um lugar de passagem e indigno para as mulheres, já para os 

homens, este era um lugar de prazer e diversão, sendo necessária para preservar a virgindade 

das moças de família.132 

De acordo com Silva133, a moralidade era algo forte entre os feirenses, sendo associada 

ao progresso e a civilidade, no qual cabia às mulheres os espaços da ordem e submissão a seus 

maridos ou do seu pai, para que assim fosse mantida a ordem familiar. A autora afirma ainda, 

que até mesmo as mulheres que exerciam a prostituição em bordeis de luxo, buscava manter 
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uma aparência mais “comportada” devido ao perfil dos clientes. O que nos leva a pensar que 

apesar das exigências e parâmetros associados a virgindade e da honestidade feminina ter sido 

atenuados, ainda assim esses traços culturais continuavam presentes no cotidiano feirense. 

Durante a década de 1980, os bares e motéis começaram a se disseminar na cidade, ao 

passo em que os bordéis foram recuados para as regiões periféricas da cidade, o que acabou 

criando novas estratégias para a prática de atividades sexuais. Locais como o Beco da Energia, 

rua famosa pelo comércio sexual, passam a sofrer pressões devido à localização central na 

cidade, com isto, surgiu o processo de remoção dos bordéis do centro da cidade. Essa prática 

buscava modernizar e higienizar a área, abrindo espaço e novas oportunidades para o 

desenvolvimento do comércio formal e varejista no local.134  

Figura 2: Jovem descrita como Pantera Alfa 

Na década de 1980 as mulheres jovens são cada vez mais retratadas com um teor sexual, 

dando ares de modernidade à cidade. Nesta foto de Siqueira Silva, a mulher é descrita como 

Pantera Alpha, termo utilizado para designar mulheres que eram vistas como sensuais, bonitas 

e atraentes. Geralmente chamava-se de pantera as mulheres que reproduziam comportamentos 

e roupas mais modernas e ousadas. Através do jornal é perceptível a forma como as mudanças 

culturais começam a se delinear na cidade, porém cabe ressaltar que essas mulheres geralmente 

pertencem a uma elite econômica embranquecida.  
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                 Figura 3: Apresentação do Cartaz da Micareta de 1980 

Ainda no corrente ano, foi apresentado o cartaz da Micareta de 1980, que foi criado pelo 

artista plástico Vivaldo Lima e confeccionado em Salvador pela agência VMA - Studio Visual. 

Ao analisar o cartaz, percebe-se o teor sexual do mesmo ao retratar o corpo de uma mulher 

negra, com cabelos crespos em um fundo luminoso e com os seios expostos, caracterizada 

segundo o artista, como uma manifestação divina da mulher. Essa representação nos remete às 

características atribuídas a Orixá Oxum, pertencente ao panteão afro-brasileiro e que rege a 

beleza, amor, sedução e a prosperidade.  

O corpo negro no período colonial não era visto necessariamente como um corpo, mas 

um objeto, que tinha como finalidade o sexo e o trabalho, podendo suas funções variar de acordo 

com o sexo. No caso do corpo negro feminino, havia a construção de que esses corpos eram 

hipersexualizados, legitimando a utilização das escravizadas para fins sexuais, sendo vistas 

socialmente como mulheres sedutoras, insaciáveis, detentoras de desejos sexuais depravados.135 

A escolha de representar um corpo negro no cartaz também pode ser compreendida como uma 

tentativa de aproximar a festa da população em geral, tendo em vista que a cidade possuía uma 

população negra considerável. A mulher é representada no cartaz com o corpo esculpido, seios 

fartos e cabelos crespos, podendo ser percebida a presença de uma fetichização da mulher negra 

em períodos festivos, lembrando uma representação do imaginário masculino da Pombagira ou 

da cigana, algo que não foi percebido no jornal em outros períodos do ano.  

De acordo com o artista Vivaldo Lima, a nudez deve ser compreendida como um 

erotismo, não uma nudez castigável. A presença de mulheres embranquecidas no jornal Folha 

do Norte é muito mais intensa, porém suas aparições são retratadas com maior recato, e mesmo 
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quando mulheres mais “ousadas” ganham destaque, percebe-se o cuidado de retratá-las como 

modernas. As mulheres negras ganham projeção em situações que envolvem o micareta, 

criminalidade e religiosidade afrobrasileira.  

A micareta nesse período era considerada a maior festa popular da cidade, sendo 

administrada pela Secretaria Municipal de Turismo que também atuava nos bailes das estrelas 

na Filarmônica Vitória, e no baile das atrizes no Ginásio de Esportes da Feira Tênis Clube. 

Segundo Miranice Moreira da Silva136, a micareta surgiu como festa regulada em 1937, porém 

nos anos anteriores já haviam manifestações espaçadas. Inicialmente chamada de mi-careme, a 

festa surgiu como uma festa popular que visava a diversão e não exigia luxos e pompas, algo 

que era próprio do carnaval. A micareta se consolidou ao longo do século XX, ganhando 

destaque e uma comissão específica para a organização dessa festa que era um símbolo da 

liberdade, rompendo as barreiras do civilizado e da barbaridade social.  

Segundo Pereira137, entre o final do século XIX e início do século XX as mulheres 

participavam ativamente das atividades religiosas e filantrópicas. Entre as mais abastadas havia 

uma circulação restrita, e apesar de participarem ativamente das atividades das Conferências, 

elas não podiam convidar novos irmãos ou irmãs, sendo esta função atribuída aos homens. As 

atividades filantrópicas eram consideradas pelas mulheres como um mecanismo para pôr em 

prática os princípios da caridade cristã e assim alcançar a feminilidade através dos papéis 

voltados para o assistencialismo, cuidado e dedicação. Com o passar do tempo, a participação 

nas atividades filantrópicas e religiosas se tornaram estratégias utilizadas pelas mulheres 

abastadas para manter o prestígio social e político, expandindo sua influência e poder.  

As mulheres adquiriram cada vez mais destaque nos jornais ao ser homenageadas e 

receber o título de cidadã feirense, algo que ocorreu com a educadora Yeda Barradas, a primeira 

dama do município e depois do Estado da Bahia. Ela era esposa de João Durval Carneiro, um 

renomado político baiano que atuou como vereador e prefeito em Feira de Santana, além de 

alcançar o cargo de governador entre os anos de 1983-1987. As mulheres ganhavam visibilidade 

por organizar jantares beneficentes, festas de aniversário e preparar caruru para levantar fundos 

para a Igreja Católica, havia também as mulheres que saiam nos jornais devido a questões 

                                                             
136 SILVA, Miranice Moreira da. Entre máscaras e serpentinas: por uma história dos festejos carnavalescos 

feirenses (1891-1939). Universidade Estadual de Feira de Santana Feira de Santana. Feira de Santana, 2013. 
137 PEREIRA, Daiane Pires. Prestígio e filantropia: Irmandade de São Benedito e Conferência de São Vicente de 

Paulo em Feira de Santana (1903-1929). Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Feira de Santana. 
Feira de Santana, 2017. 
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relacionadas à beleza, como os desfiles e as proprietárias com suas respectivas boutiques. 

Geralmente essas mulheres apareceriam ao lado de seus maridos, e eram descritas a partir de 

pressupostos que dialogavam com os ideais morais socialmente aceito na sociedade. Elas eram 

associadas à imagem do marido e na descrição apareciam coisas vinculadas a questões 

culturalmente associadas às mulheres como a compra de roupas, elaboração de jantares e festas 

e outros. As mulheres jovens que apareciam sozinhas geralmente tinham sua sexualidade e seu 

corpo explorados pelo jornal, sendo identificadas como panteras, pois elas seriam mais 

modernas e liberais. 

 A irmã Rosa também ganhou as manchetes dos jornais devido ao seu trabalho com os 

idosos feirenses, chegando a ganhar um prêmio de destaque no setor de filantropia em 1980. É 

notório salientar que as mulheres que ganhavam visibilidade no período eram brancas e 

pertenciam a elite econômica da cidade, por isso usufruíam dos espaços de entretenimento da 

cidade. Em contrapartida, mulheres negras apareciam no Jornal Folha do Norte de forma 

pejorativa, como Helena do Bode, uma das mais famosas sacerdotisas de Feira de Santana que 

tinha um bode de estimação e era retratada nos jornal como a macumbeira mais gorda da 

Bahia.138 Havia ainda os casos policiais nos quais os crimes e infrações geralmente eram 

atribuídos a mulheres negras.  

 

“Há aqui sempre um cheiro de sangue’’: maternidade e práticas contraceptivas. 

 

         A vivência das mulheres no Brasil foi determinada a partir da sua raça e classe. Mulheres 

pobres e negras, geralmente, eram mais assediadas sexualmente, devido aos resquício da 

escravidão, iniciando sua vida afetiva e a maternidade mais cedo, enquanto que as mulheres 

brancas e da classe média possuem mais acesso a informação, podendo estabelecer mecanismos 

de proteção sexual139. A sexualidade feminina sempre foi vista como tabu, no qual a 

masturbação e o desejo são vistos como algo próprio do universo masculino, sendo que as 

mulheres ao desenvolverem tais comportamentos passam a ser estigmatizadas sendo 

consideradas promíscuas.  

                                                             
138 Folha do Norte, Feira de Santana, 01/03/1980. 
139 PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. Trabalho e costume de feirantes de alimentos: pequenos comerciantes 

e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990). Dissertação (Mestrado). Universidade 
Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, 2009. 
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            A luta pelo direito reprodutivo foi algo que ganhou visibilidade a partir da década de 

1970, sendo em 1978, durante o período da Ditadura militar, estabelecida a responsabilidade 

do governo em fornecer meios de controle de natalidade. Até então o país não possuía uma 

política de controle das taxas de natalidade e fertilidade, sendo contrário a contracepção.140 

Esses mecanismos preventivos rapidamente se popularizaram e “em 1986, 71% de todas as 

mulheres brasileiras em idade fértil usavam algum tipo de contraceptivo, destas 44,4% foram 

esterilizadas e 41% usavam pílulas para controle de natalidade.”141   

             O acesso às medidas contraceptivas foi uma conquista, fruto da luta de mulheres pelo 

reconhecimento das problemáticas sociais142, pois cada vez mais mulheres eram inseridas no 

mercado de trabalho, e com isso elas precisavam estabelecer formas de controle para que a 

gravidez, enquanto um fator biológico, não interviesse e dificultasse as relações de trabalho no 

qual elas se inseriram, existe também a necessidade de estabelecer um controle familiar, 

evitando portanto a construção de famílias numerosas, algo que se tornou cada vez mais 

inviável já que as mulheres tinham menos tempo para se dedicar às atividades domésticas e a 

criação dos próprios filhos. Com o controle de natalidade e o surgimento da esterilização 

feminina, iniciou-se debates sobre a esterilização e a distribuição forçada de contraceptivos que 

tinham como alvo mulheres negras e pobres. Essas medidas denotavam uma política higienista 

em relação a essas mulheres, que tinham seus direitos reprodutivos negados.   

               Mesmo com a flexibilidade e uma certa autonomia nas relações sexuais femininas, 

termos como comer e dar ainda continuam fazendo parte das relações sociais, denotando o 

papel da linguística na construção dos papeis sexuais do homem e da mulher, a medida que se 

estabelece que a mulher é aquela que dar, ou seja, é atribuída a ela um papel passivo enquanto 

que o homem possui uma relação ativa a medida em que ele é quem come, tendo portanto um 

papel dominante nas relações sexuais. O uso dessas expressões reflete os desejos masculinos, 

que costuma associar as mulheres a alimentos como as frutas, carne, animais e cheiros.143 

                                                             
140 De SOUZA, Eros, BALDWIN, John R. e ROSA, Francisco Heitor da. A construção social dos papéis sexuais 

femininos. Psicologia: Reflexão e Crítica [online]. 2000, v. 13, n. 3 [Acessado 8 Junho 2021], pp. 485-496. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722000000300016>. 

141 Ibidem. 
142 BARSTED, Leila de Andrade Linhares. EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO: Mulher e políticas públicas no Brasil. 

1983-1993. Estudos Feministas, 1994.P. 40 
143 De SOUZA, Eros, BALDWIN, John R. e ROSA, Francisco Heitor da. A construção social dos papéis sexuais 

femininos. Psicologia: Reflexão e Crítica [online]. 2000, v. 13, n. 3 [Acessado 8 Junho 2021], pp. 485-496. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722000000300016>. 
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               Em meio aos debates acerca da sexualidade feminina, em 1980 o Folha do Norte 

publicou uma matéria intitulada A Igreja e o planejamento Familiar144, no qual trazia 

orientações do Vaticano oriundas da Encíclica Popularum Progressio de 1967, para a 

população católica feirense. De acordo com a matéria, “é certo que os poderes públicos no 

limite de suas competências podem intervir, promovendo uma informação apropriada e 

tomando medidas aptas, contando que sejam conformes às exigências da lei moral e respeitem 

a liberdade dos cônjuges.”145 Essa compreensão reforça a necessidade da disseminação de 

informações corretas e o respeito à aos direitos contraceptivos femininos e estabelece a 

necessidade decisória das famílias em decidir ou não pela concepção.   

A matéria cita ainda que o Vaticano teria afirmado que “sem direito inalienável ao 

matrimónio e a procriação não existe dignidade humana.”146 Portanto, podemos concluir que 

mesmo reconhecendo a necessidade do planejamento familiar, a Igreja Católica ainda 

permanece reforçando ideais como a concepção e o matrimônio, elementos que fazem parte de 

suas bases morais. Concluímos também que a orientação sobre o planejamento familiar também 

estava associada à perspectiva do casamento, ou seja, não existe referência a práticas sexuais 

fora do casamento.  

O documento papal citado na matéria estabelecia que 

em última análise, é aos pais que compete determinar, com pleno conhecimento de 

causa, o número de filhos, assumindo a responsabilidade perante Deus, perante si 

próprio, perante os filhos que já nasceram, de acordo com as exigências de sua 

consciência, formada segundo a lei de Deus autenticamente interpretada e sustentada 

pela confiança n’ Ele.147 

             O jornal Folha do Norte conclui afirmando que essa compreensão da Igreja Católica 

estabelecia a necessidade de uma “paternidade responsável’’, no qual cabe à família o poder 

decisório para estabelecer as melhores decisões a respeito do tamanho do grupo familiar.  

              Na matéria Espiritualismo148, que tem como base religiosa o Kardecismo, percebe-se 

a necessidade de alertar a população sobre os efeitos morais e religiosos dos métodos de 

controle de natalidade. Propagou-se que os métodos iriam interferir diretamente no processo de 

reencarnação e por isso os filhos não poderiam nascer nas famílias que possuíam afinidade, 

                                                             
144 A Igreja e o planejamento Familiar. Folha do Norte. Feira de Santana, 02/02/1980. 
145 A Igreja e o planejamento Familiar. Folha do Norte. Feira de Santana, 02/02/1980. 
146 Ibidem. 
147 Ibidem. 
148 Espiritualismo. Feira de Santana. Folha do Norte. 15/02/1980. 
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sendo posteriormente atraídos para essas famílias a partir de ações de rebeldia, podendo causar 

perturbações na paz familiar. Tais conflitos poderiam ser causados por filhos que não tiveram 

a permissão de nascer e, por isso, ao reencarnarem em outra família, eles poderiam se aproximar 

daqueles que lhe negaram o nascimento e se transformarem em aliciadores dos filhos que o 

casal já possuía. Eles poderiam se transformar em vadios que iriam violar o lar ou no viciado 

que corrompe os membros da família. Para evitar tais infortúnios, alega-se a necessidade das 

famílias terem esses filhos e evitarem seguir o fluxo da moda. 149   

              Propõe-se que a população reflita mais sobre a planificação familiar, ou seja, o 

planejamento familiar, mas, também é criticada a forma simplista que os anticoncepcionais são 

disseminados na cidade, intervindo diretamente na economia moral da família.  Tendo como 

base o Espiritismo Kardecista, a matéria constrói uma narrativa espiritual ao atribuir a 

concepção como uma forma de reparar problemas que existiram em vidas passadas, sendo 

necessária a reencarnação, ou seja, o ser precisa ter a oportunidade de nascer novamente para 

que assim ele possa eliminar os conflitos que surgiram na vida anterior. Para que isto ocorra, 

seria necessário que as famílias não se deixassem influenciar pelos fatores econômicos e 

superpopulação. Também é questionado o fato das famílias mais abastadas serem as que mais 

utilizam a planificação familiar, enquanto que a população mais pobre permanece tendo muitos 

filhos.   

                 Na matéria Amamentação funciona como um anticoncepcional, é evidenciada a 

Campanha do Aleitamento Materno150, realizada no Centro Social Urbano com a coordenação 

do médico Carlito Guimarães. Durante a campanha foram realizadas palestras e passeatas sobre 

a importância da amamentação materna com o objetivo de estimular o aleitamento infantil até 

os 6 anos de idade. Constata-se também que havia uma preocupação relacionada ao aleitamento 

entre as classes mais abastadas, pois as mulheres desses grupos preferiam optar por leite 

artificial, algo que não ocorria entre as mulheres mais pobres devido a limitação financeira. 

Outro argumento utilizado para promover a amamentação era que essa prática iria dificultar o 

surgimento de doenças infantis, algo que poderia tornar atrativo o aleitamento, assim como a 

distribuição de prêmios entre as mulheres que seguiam as recomendações estabelecidas pela 

medicina.  

                                                             
149 Ibidem. 
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            De acordo com Vieira e Avila151, campanhas públicas voltadas para os cuidados 

maternos com as crianças demonstram como o Estado buscava afirmar seu poder ao conduzir 

e garantir formas de educar as mulheres a desenvolverem e perpetuar ações que ele julga como 

correta e eficaz. Tal prática evidencia o quanto as mulheres, durante a maternidade, passam a 

ter suas ações e seus corpos fiscalizados e observados pelo poder público e social, restando a 

ela reproduzir o modelo instituído ou sofrer retaliações sociais em casos de transgressão. É 

preciso salientar que gravidas e puérperas precisam manter cuidados mínimos para que possam 

ter uma vida saudável e sem complicações para a mãe e a criança, porém esses cuidados 

geralmente estão condicionados com mecanismos de coerção e até mesmo de violência, no qual 

torna-se obrigatório que as mulheres exerçam práticas que muitas vezes vão contra suas 

próprias vontades como seguir com a gestação, amamentar, realizar um parto Cesário ou 

natural, entre outros. O poder de escolha dessas mulheres são cerceados em prol de uma 

narrativa coletiva que coloca a criança no centro do debate, marginalizando a opinião das mães. 

            Paralelamente ao controle de natalidade existia o aborto, uma pratica considerada tema-

tabu na sociedade brasileira, devido ao capital simbólico da Igreja Católica ao longo séculos 

em nossa sociedade. Essa prática é vista como uma transgressão da ordem natural, violando 

portanto o sagrado. Ao condenar o aborto, a Igreja Católica alega que existe a necessidade de 

preservar a vida, pois de acordo com a teoria da hominização, a partir da fecundação já existe 

vida e alma humana. O Catolicismo acredita que existe vida no espermatozóide, portanto os 

métodos contraceptivos precisam ser vistos com cautela à medida que eles impedem a 

concepção.152 Espíritas, Católicos e Protestantes juntavam-se contra o aborto, inclusive 

condenando a legislação especifica sobre o planejamento familiar. 

              Era atribuída à mulher a obrigação de procriar e cuidar dos filhos, exercendo assim a 

maternidade, e à medida que essa função não é exercida, ela perde a função natural que foi 

atribuída a ela por Deus. Percebe-se, portanto, que a compreensão do que é ser mulher está 

condicionada a aspectos biológicos que são diretamente vinculados às funções uterinas. De 

acordo com Tamale, foi o obstetra católico chamado Dr. John Rock em conjunto com Gregory 

Pincus, Margaret Sanger e Katharine McCormick que criaram a pílula anticoncepcional, 

ocasionando controvérsias por desafiar os mecanismos naturais de concepção. Inicialmente a 
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pílula foi apresentada como um medicamento para distúrbios menstruais e ciclos menstruais 

irregulares que trazia como advertência a possibilidade de prevenção a gravidez, porém 

rapidamente foi se tornando conhecida, assim como os seus efeitos.153 

               Na publicação Há aqui sempre um cheiro de sangue154, existe um debate sobre as 

práticas abortivas de duas jovens mulheres de 18 e 23 anos que foram flagradas por policiais 

em uma clínica no Rio de Janeiro praticando aborto. Para realizar o procedimento em clínicas 

clandestinas era cobrado um valor que poderia variar entre 7 a 20 mil reais, o que limitava o 

acesso das mulheres mais pobres. O episódio desses jovens repercutiu entre as feministas de 

São Paulo, que se articularam em solidariedade alegando que “a maternidade seria mais 

desejável se se assegurar à mulher salários decentes, assistência médica, creches, escolas.”155 

Tal argumento reforçava a necessidade de perceber que em muitos casos, tal prática era 

utilizada como um recurso para evitar a ampliação das mazelas que essas mulheres já vivenciam 

no seu cotidiano, devido às desigualdades econômicas e sociais existentes na sociedade 

brasileira.  

               A matéria do Folha do Norte cita ainda que não são apenas mulheres desinformadas 

e desprovidas de recursos que abortam, portanto podemos concluir que existem mulheres que 

mesmo tendo acesso a informações, acabam recorrendo a esse método após desenvolverem uma 

gravidez indesejada. Outro aspecto que chama atenção na matéria é que “a atual desvinculação 

de fato entre sexo e procriação não pode ser ignorada”.156 Essa afirmação tem como base uma 

compreensão conservadora que não compreende o sexo como naturalmente associado ao 

prazer, a relação é vista como apenas como um meio reprodutivo no qual a mulher não possui 

o direito de decidir sobre seu próprio corpo e as práticas que pode ou não ser desenvolvidas 

com ele. 

               Apesar da disseminação de informações e do aumento do uso dos anticoncepcionais, 

muitas mulheres acabam desenvolvendo uma gravidez indesejada, tendo que recorrer a práticas 

abortivas, mesmo essa sendo uma prática questionada socialmente. Segundo Daébs, o aborto é 
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compreendido como “qualquer interrupção de gravidez por meio de técnicas médicas ou 

cirúrgicas denomina-se aborto independentemente do estágio”157. 

               No Brasil, o aborto é legalmente aceito e tolerado em casos de estupro, incesto, 

anencefalia e gravidez que possa gerar risco para a mãe. O aborto humanizado e por escolha da 

mulher é criminalizado e por isto, muitas mulheres precisam recorrer a práticas clandestinas 

para realiza-lo. Em 2017 o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) iniciou uma ação no 

Supremo Tribunal Federal reivindicando a descriminalização do aborto até a 12ª semana de 

gravidez e a exclusão do crime nos artigos 124 e 126 do Código Penal. A CRIOLA, uma 

organização sem fins lucrativos que se auto intitula feminista, anti-racista e anti-homofobica 

também protocolou a petição 60477/2017, reforçando a ação judicial do Partido Socialismo e 

Liberdade, além de afirmar a existência do descumprimento de preceito fundamental nº 422. 

Questiona-se que a criminalização do aborto fere o direito das mulheres à vida, a saúde, à 

liberdade, à igualdade e ao planejamento familiar.158 Em 1999 o Comitê para Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher expressou em sua Recomendação Geral Nº24 que a saúde 

reprodutiva deve ser vista como um direito básico. O processo político em prol dos direitos 

reprodutivos vai além da contracepção, englobando aspectos como a concepção, o direito de ter 

ou não um filho e poder criá-lo.159  

Associado ao aborto está um debate de classe no qual as mulheres pobres e da elite 

possuem vivencias diferentes devido a questão econômica. Mulheres pobres precisam recorrer 

a práticas desumanas sem nenhuma assistência hospitalar, enquanto que mulheres da elite 

podem recorrer a hospitais de grande porte e se submeter ao procedimento com segurança de 

discrição. O aspecto racial é um determinante no atendimento de qualidade nos hospitais 

públicos, no qual as mulheres negras geralmente são as maiores vítimas de mortalidade devido 

aos procedimentos abortivos ilegais e/ou o mal atendimento médico durante parto.160 O aborto 

não é visto como um controle de natalidade e nem um programa de erradicação da pobreza, na 

                                                             
157 DAÉBS, Bianca. Reflexões éticas sobre cristianismo e aborto no Brasil: considerações acerca da 

descriminalização. Caderno Espaço Feminino - Uberlândia-MG - v. 29, n. 1 – Jan./Jun. 2016 – ISSN online 1981-
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159 Ibidem. 
160 Ibidem. 
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verdade ele é um mecanismo utilizado quando as práticas de controle de natalidade não são 

efetivos para evitar uma gestação indesejada.  

De acordo com Souza, há uma dificuldade em compreender os números reais de abortos 

praticados em Feira de Santana entre janeiro de 1995 a agosto de 1996, pois a clandestinidade 

e a subnotificação nas unidades de saúde dificultam na obtenção desses dados. Um outro 

elemento a ser considerado é que não existe dados específicos sobre aborto, para compreender 

a dimensão dessa pratica são utilizados os prontuários médicos sobre curetagem, um 

procedimento realizado nos hospitais após o abortamento. Muitas mulheres que realizam esse 

tipo de procedimento não possuem complicações e por isso não chegam a procurar a assistência 

médica, o que dificulta ainda mais na obtenção dos dados sobre o aborto em Feira de Santana. 

A autora relata que existe migração para outras cidades como um mecanismo de ocultar o 

procedimento, ela salienta ainda que a busca por uma melhor estrutura hospitalar também é 

uma realidade entre essas mulheres, o município é um local de referência para o atendimento 

dessas mulheres.161 

Nesse período foram identificados 5.983 abortos, o que representa 28,45% das 

internações de mulheres no município. Esses dados foram obtidos através dos prontuários de 9 

hospitais que realizavam atendimento de Obstetrícia, sendo eles hospitais municipal, estadual, 

filantrópico e particulares. Somente no hospital estadual, identificado como hospital A, ela 

relata ter ocorrido 1. 239 internações, dos quais 372 prontuários eram relacionados a práticas 

abortivas. Vários aspectos chama a atenção nos dados obtidos pela pesquisa de Souza, entre 
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eles está o perfil etários dessas mulheres que se submeteram a curetagem, dos quais são 

identificados como 

Através desses dados podemos perceber que as mulheres que praticaram o aborto na 

cidade se encontram majoritariamente entre a faixa etária de 20 a 29 anos, o que representa um 

quantitativo de 69% e o grupo de 30 a 39 anos que representa 18%, somados essas duas faixa 

etárias representam de 324 procedimentos de curetagem realizados no hospital estadual. A 

incidência dessa pratica na adolescência pode ser explicada pela falta de informação sobre as 

práticas contraceptivas, já o aborto em mulheres entre os 40 a 45 anos pode ser relacionado a 

uma gravidez de risco devido à idade.162  

De acordo com a análise do perfil dessas mulheres foi identificado que 276 delas eram 

solteiras, o que corresponde a 74%, enquanto que as mulheres casadas eram apenas 96, ou seja, 

26%. Provavelmente essas mulheres optavam pelo aborto devido as dificuldades financeiras 

e/ou a falta de um parceiro que lhes permitissem dividir as responsabilidades sobre a criança. 

Como a presença de união estável era uma realidade constante na cidade, esses dados sobre o 

estado civil dessas mulheres também podem não refletir a real vivência dessas mulheres, já que 

muitas não se assumem casadas devido a inexistência da oficialização de seus relacionamentos 

amorosos. Em relação ao tipo do aborto, eles são categorizados como sendo 183 abortos 

provocados, 134 ignorados e 55 espontâneo, porém esse dado sobre o aborto ignorado é algo 

que é problematizado por Souza, pois de acordo com ela, esse dado pode se referir a pratica 

intencional do abordo, mas que essas mulheres podem ter optado por não revelar sua intensão 

por medo e vergonha já que este é considerado um ato ilegal e moralmente questionado.163 Um 

                                                             
162 Ibidem. 
163 Ibidem. 

Tabela 1 – Distribuição das mulheres segundo a faixa etária. 

                    Feira de Santana, janeiro/1995 a agosto/1996. 

 

Fonte: SOUZA, 1998. 
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outro aspecto que chama a atenção são os dados referentes a ocupação dessas mulheres, dos 

quais podemos citar 

A partir desses dados podemos perceber o perfil profissional dessas mulheres, dos quais 

podemos identificar a ocupação de Doméstica, como sendo a principal atividade econômica 

exercida pelas mulheres que realizaram a curetagem.  É importante salientar que essa profissão 

possui um demarcador racial, sendo esta uma função exercida, principalmente, por mulheres 

negras e pobres, sendo esta uma herança do período colonial e escravagista brasileiro.164 No 

Brasil a profissão das Domésticas só passou a ser regulamentada em 2012 com a PEC 66/2021 

que buscava estabelecer a igualdade entre os empregados domésticos e os demais empregados, 

além de regulamentar o trabalho doméstico ao estipular carga horária semanal e carteira de 

trabalho.165 A demora na regulamentação dessa profissão evidencia a condição de 

subalternidade desses profissionais, que são majoritariamente mulheres e que tiveram sua mão 

de obra explorada e mal remunerada, o que reforça a condição de fragilidade econômica dessas 

mulheres que optam por interromper a gestação. Porém, existem também a reincidência das 

práticas abortivas, que apesar de ser baixo ainda representa um alerta, sendo necessária a 

intensificação nas orientações sobre planejamento familiar e esclarecimentos sobre os riscos de 

complicações decorrentes do aborto que podem culminar na morte dessas mulheres.   

                                                             
164 Ibidem. 
165 SENADO FEDERAL. Proposta de Emenda à Constituição n° 66 de 2012. Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4083999&ts=1594004424265&dispositio. Acesso em: 14/06/2021.  
 

Tabela 2 – Distribuição, segundo ocupação. 

                    Feira de Santana, janeiro/1995 a agosto/1996. 

 

Fonte: SOUZA, 1998. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4083999&ts=1594004424265&dispositio
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4083999&ts=1594004424265&dispositio
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O aborto e a contracepção são meios que expõe o desejo das mulheres e controlar a 

própria fecundidade. De acordo com Ribeiro, o aborto é uma pratica utilizada como meio 

contraceptivo por mulheres trabalhadoras e com baixa assistência médica, denotando a 

desigualdade no acesso à saúde pública e a informação. As católicas compreendem as 

diferenças entre esses métodos e acreditam que o aborto é uma pratica que é procurada em casos 

graves, sendo uma decisão baseada na necessidade, no qual a condição financeira é um dos 

impulsionadores desse processo. A omissão dos homens também são aspectos a serem levados 

em consideração, pois ao não assumir a responsabilidade em relação a gestação, esses homens 

ocasionam ainda mais incertezas para essas mulheres que acabam optando por uma situação 

drástica.166 Ela cita ainda que as católicas também utilizam chás medicinais como práticas para 

“regular a menstruação”, sendo tais práticas associadas à cultura popular brasileira. Essas 

práticas podem ter sido influenciadas pelos povos africanos que foram trazidos para serem 

escravizados no Brasil. Os africanos utilizavam vários métodos para a contracepção, dos quais 

podemos citar o coito interrompido, amamentação, sexo anal, utilização de plantas com 

propriedades contraceptivas e abortivas, ducha, sexo femoral, preservativos feitos de bexiga de 

cabra e poliginia, ou seja, pratica sexual entre um homem e várias mulheres.167 

 No Candomblé o aborto é rejeitado por representar a interrupção da vida, algo que pode 

gerar grandes consequências para as pessoas envolvidas e para espiritualidade.  Gravidez é vista 

como uma obra divina, sendo o aborto inconcebível para os preceitos cristãos168, porém a 

influência desse pensamento também é perceptível no Candomblé, pois segundo a sacerdotisa 

Graça, “só Olorum pode tirar a vida de alguém. [...] Orixá nenhum é a favor do aborto, Orixá é 

a favor da vida, e se uma candomblecista aborta, quem vai resolver o problema é o Orixá da 

pessoa”169. No Candomblé Olorum é representado como sendo o Criador do Universo e de 

todas as coisas, por isso que a sacerdotisa atribui a ele a função de decidir sobre a possibilidade 

de findar uma vida.  Segundo a entrevistada,  

não se tira a vida de quem não pediu para nascer. Oxum na nossa religião é a deusa 

do amor e da fecundidade, é ela que protege nosso ventre, que gera os seres humanos 

                                                             
166 RIBEIRO, Lúcia. A experiência do aborto entre mulheres católicas. Persp. Teol. 26. 1994. 
167 TAMALE, Sylvia. Controle da fertilidade das mulheres em Uganda: Perspectivas sobre religião, direito e 

medicina. SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos, 24 - v.13 n.24. p. 117 – 128. 2016. 

168 SILVA, Cristiane Gonçalves da; SANTOS, Alessandro Oliveira; LICCIARDI, Daniele Carli; PAIVAÆ, Vera. 

Religiosidade, juventude e sexualidade: entre a autonomia e a rigidez. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 13, n. 
4, p. 683-692, out./dez. 2008. 

169 Depoimento da Ialorixá Graça. Entrevista concedida em:  12 de junho de 2021. 
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e toma conta dos nossos bebês, dos nossos filhos. Orixá é vida Orixá é amor, e não 

permite que se tire a vida de alguém.170 

O Candomblé é uma religião viva, no qual temas como aborto são delicados, pois está 

relacionado aos aspectos básicos dos rituais e teologia candomblecista, sendo a pratica um 

mecanismo que se opõe as características atribuídas aos Orixás Oxum, associada a fecundidade 

e Olorum, o grande criador.  

A sacerdotisa Graça afirma também “que evitar a gravidez é melhor do que engravidar 

e abortar. O uso de contraceptivo e preservativo é melhor porque você pode tá arriscando as 

vezes a sua vida, porque alguns têm problemas de saúde sérios.”171 Através desse relato, 

podemos concluir que as práticas contraceptivas no Candomblé são bem aceitas e 

compreendidas, à medida que respeita a decisão da mulher sobre o próprio corpo e dá segurança 

às mulheres com problemas de saúde, evitando portanto as práticas abortivas. As práticas 

abortivas e o uso dos anticoncepcionais estão relacionados a escolha dessas mulheres e a 

possibilidade de lidar com as consequências ocasionadas por elas, algo que nem sempre está 

relacionado a fé e sim ao poder de escolha sobre o próprio corpo. Apesar de enveredarmos para 

um debate sobre o aborto e os métodos contraceptivos a partir da perspectiva candomblecista, 

é preciso salientar que este é um tema que possui pouca pesquisa e referencia bibliográfica 

disponível.  

De acordo com o discurso hegemônico católico caberia à mulher a sacralidade materna, 

associada ao culto mariano. Com isto, as mulheres ganharam prestígio no ambiente doméstico, 

algo que outrora era restrito apenas a figura paterna, mas ao vivenciar o espaço das ruas e burlar 

tais idealizações, essas mulheres passavam a ser vistas como sendo desonestas, de caráter 

duvidoso. O aborto é em si uma prática que estigmatiza principalmente mulheres pobres e 

negras, que ao buscar formas de interromper a gestação, precisam pôr em risco as próprias 

vidas. Nota-se, portanto, o quanto o corpo feminino é subjugado a uma dinâmica de poder na 

qual as decisões relacionadas a ele precisam passar pelas instituições públicas e ter o aval dos 

maridos para que sejam legitimadas. A voz masculina tem peso e autoridade em assuntos 

pertinentes a intimidade feminina, cabendo a elas a punição, desmoralização e até mesmo a 

perca da liberdade em casos de infração do sistema, como é o caso do aborto. A autonomia 

feminina representada na presença do mito da Pombagira existe e foi vivenciada por algumas 

                                                             
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 
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mulheres, porém a hegemonia do Catolicismo e do mito mariano era preponderante no período 

estudado, na sociedade feirense. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, a partir das fontes investigadas, concluímos que a representação da 

mulher permeia os espaços sociais, modificando-se de acordo com a religião, atividade social, 

classe e raça. Os mitos da Virgem Maria e da Pombagira foram representações, discursos 

distintos e vivências das mulheres católicas e candomblecistas. O papel da religião pode ser 

percebido como um legitimador das práticas de opressão contra mulheres, mas também como 

uma forma de dar sentido e significado a vivências das mulheres, sendo, portanto, um aspecto 

fundamental na identidade das mesmas.  

A Igreja Católica nesse período possuía grande influência na sociedade feirense e isso 

se manifestava nas recorrentes manifestações do Catolicismo a respeito das práticas religiosas 

e da vida íntima dos seus fiéis, guiando sua membresia internamente e  através  dos jornais, a 

utilizar os métodos contraceptivos com cautela, já que a prática sexual era algo importante para 

a perpetuação familiar e sendo assim, caberia às famílias estabelecerem a melhor forma de 

exercer a paternidade e maternidade responsável, conforme as doutrinas e dogmas eclesiásticos.  

Cabe dizer que o Espiritismo Kardecista também se manifestou em relação a tal 

temática, porém sua opinião foi contrária ao uso dos contraceptivos como forma de restringir a 

possibilidade de gravidez. É perceptível, através da postura dessas religiões, o quanto o corpo 

e a sexualidade das mulheres é cerceada pelo discurso religioso, que busca legitimar e/ou 

restringir as práticas que pertencem a vida íntima dessas mulheres, ao associar tais temas a 

questões religiosas.  

O casamento assim como a virgindade são bens valiosos para o Cristianismo que impôs 

às mulheres a necessidade de preservá-los e serem as responsáveis pela sua manutenção. O 

casamento foi instituído como um sacramento cristão no século XII e apesar de inicialmente se 

constituir como uma obrigação e um mecanismo de opressão feminina, com o passar do tempo 

muitas mulheres foram se apropriando desses elementos ao utilizá-los como forma de proteção 

e de prestígio social.  Apesar dos desafios, as atitudes das mulheres têm passado por um grande 

processo de transformação sociocultural, pois na segunda metade do século XX já podemos 

perceber as mudanças comportamentais desenvolvidas por elas à medida que passam a 

exercerem o poder sobre seus corpos, relativizando a necessidade da virgindade, utilizando 

métodos contraceptivos e contrapondo comportamentos a serem seguidos. Porém essas 
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mudanças não alcançaram todas as mulheres, sendo notável a permanência de alguns dilemas 

existentes entre elas a medida que problemas como a traição, violência e a dependência 

econômica se tornam uma realidade amarga em suas vidas.  

É a fé que dá a força para que essas mulheres prossigam e permaneçam firmes apesar 

dos desafios e dos dilemas que lhes são impostos. Essa mesma fé é a que protege, algo que é 

relatado pela sacerdotisa Ilda quando ela cita que seu marido não lhe batia por medo da sua 

Pombagira que era uma feiticeira vingativa e que impunha medo e respeito. É também a fé na 

Virgem Maria que faz com que mulheres como a Irmã Celeste e a Irmã Rosa busquem ajudar 

o próximo, estabelecendo a força e a dedicação da Virgem Maria como algo a ser alcançado 

por elas. A prática religiosa possibilita às mulheres diversas oportunidades, e apesar de haver 

uma restrição na inclusão delas nos cargos elevados da hierarquia, ainda assim essas mulheres 

eram atuantes na igreja e mesmo com as limitações, ela foram beneficiadas com movimentos 

sociais cristãos como  as Comunidades Eclesiais de Base, e organizações como o MOC, que 

possibilitou a inclusão e orientação delas nos debates políticos e sociais, conscientizando-as 

sobre a importância de suas ações para a melhoria de suas comunidades e de suas vidas.  

No Candomblé essas mulheres tiveram a possibilidade de se inserir nas hierarquias 

religiosas, exercendo cargos de liderança e de grande prestígio na comunidade, como 

sacerdotisas e zeladoras, Ialorixás. Sendo uma religião mais voltada para a natureza e sem 

patriarcalismo, a presença de Orixás femininos, como a Pombagira, com um caráter mais 

aguerrido e sensual orientou representações e discursos de autonomia feminina e formas de 

preservação ou temor de represálias, na medida que a incorporação de mulheres se 

transformassem em vingança contra seus opressores masculinos. 

Ainda que muitas mulheres da classe média tivessem a possibilidade de namorar, sair 

sozinha e aproveitar momentos de lazer, tais práticas nem sempre se aplicavam à população 

trabalhadora, pois a flexibilização das questões morais relacionadas ao comportamento das 

mulheres geralmente demorava mais para ser incorporada na vivência dessas mulheres. O caso 

da jovem A.C.S., que foi acorrentada pela mãe por ter fugido de casa para namorar ao invés de 

cuidar dos irmão mais novos, é um exemplo de como a periferia da cidade ainda perpetuava 

ideias conservadores que valorizava questões como a virgindade e a vocação das mulheres para 

o cuidado infantil, algo que pode ser percebido nas queixas da mãe enquanto que o 

comportamento da jovem demonstrava a necessidade desta de estabelecer uma relação amorosa, 

ainda que corresse riscos e fosse algo mal visto. Durante o caso, a mãe cita a necessidade de 
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que a filha fosse uma mulher honesta, pois as mulheres eram categorizadas como moças de 

família, moças faladas e putas. Para essa mãe a reputação da filha demonstra ser algo importante 

e por isso seria justificável acorrentá-la para manter a reputação da moça. Provavelmente essa 

mãe era a provedora dessa família, o que explica essa relação de domínio em relação ao 

ambiente doméstico e sobre a escolha de parceiros, algo que não foi bem visto em relação à 

postura da filha. 

Apesar do avanço e das conquistas, percebe-se a permanência de vários elementos que 

buscam manter a subalternização dessas mulheres, como um mecanismo que busca privilegiar 

e perpetuar as desigualdades de gênero.  Com as novas conquistas, criou-se também novas 

formas de opressão, no qual as mulheres passam a ser cada vez mais exploradas nas relações 

de trabalho, no ambiente doméstico e público. Elas passaram também a ter a necessidade de 

reivindicar por melhorias na qualidade de vida na cidade, devido aos problemas na 

infraestrutura e violência urbana. 

A diversidade religiosa no campo religioso feirense, também produziu representações, 

discursos e práticas diferenciados em relação ao gênero feminino, especialmente no 

protagonismo feminino nas Religiões de Matrizes Africanas e na segregação que as mulheres 

são vítimas no Catolicismo, apesar de serem maioria e atuarem como freiras, negando-lhes o 

direito de serem ordenadas como sacerdotisas. 
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