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RESUMO 

 
 
Esta dissertação tem por objeto de estudo os afoxés sergipanos, sobretudo no que se refere às 

suas relações com a política partidária. Para tanto, analisamos o contexto político em que 

surgiram os afoxés, a relação desse contexto com as lideranças e os vínculos que elas 

possuem com os políticos, assim como as relações dos afoxés com o candomblé evidenciando 

através dos rituais a existência de uma desigualdade na relação entre os afoxés e a política 

partidária sergipana. A questão central do trabalho consistiu em analisar quais as relações 

existentes entre os afoxés e a política partidária sergipana. Assim, o tema central deste 

trabalho é a relação entre os afoxés sergipanos e a política partidária municipal e estadual. 

Analiso o processo de surgimento e desenvolvimento dos afoxés em Sergipe em meio ao 

contexto político de redemocratização brasileira e as oportunidades políticas que foram 

criadas por estes contextos. A pesquisa teve como orientação teórico-metodológica o uso de 

referências bibliográficas que combinam pressupostos da antropologia e das teorias dos 

movimentos sociais, assim como o uso da etnografia como estratégia principal para o 

desenvolvimento dessa análise. Os resultados demonstram as condições favoráveis para o 

surgimento dos afoxés em meio às relações políticas sergipanas, a saber, as oportunidades 

políticas e as redes de relações sociais que possibilitaram as articulações necessárias para este 

processo.  

 

 

Palavras-chave: afoxés, política, lideranças, rituais. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT  
 
 

This dissertation has the afoxés sergipanos as the object of study, we seek to understand it 

relation to the partisan politics. To do so, we anilyze the political context in wich the afoxé 

emerged, the relation between this context and the political leadership and how it is vinculated 

to the politicians, such as afoxés' and candomblé's relation showing thru rituals that there is an 

inequality between the afoxés and the sergipe political partisan. The central question of this 

study consisted in discovering wich relations exist between the afoxés and the sergipe 

political partisan. Thus, the central teme of this work is the relation between the sergipeans 

afoxés and municipal and state partisan politics. I analyse the process of emergence and 

development of the afoxés in Sergipe among the political context of brazilian democratization 

and the political oportunities that were criated by this context enabling the emergence of the 

afoxés in this state. The research had as a teorical and methodological orientation the use of 

reference that combine assumptions of anthropology and theoris of social movements, as well 

as the use of ethnografy as the major factor for the development of this analysis providing  the 

participant observation, enterviews and the aprehension of the existing rituals in the afoxés. 

The results demonstrate the favorable conditions for the emergence of the afoxés among the 

sergipean politics relations, namily, the political oportunities and the social relations network 

that make possible the needed articulation for this process.  

 

key words afoxés, politics, leadership, rituals 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto de investigação deste trabalho surgiu a partir do interesse em descobrir qual a 

importância dos afoxés para a história dos negros na Bahia, já que nesse estado os afoxés são 

pautados como uma forma de resistência cultural. No decorrer das várias fases e 

desenvolvimento desta pesquisa, começou a se proliferar o número de afoxés em Sergipe. A 

partir de então, o foco inicial foi alterado e passou-se a estudar os afoxés sergipanos, os seus 

surgimentos, contextos e relações que possibilitaram seu aparecimento e manutenção.  

Observamos que os afoxés são manifestações culturais vinculadas às religiões 

afrobrasileiras e é como meio de viabilizá-las que eles surgem em diversos estados brasileiros. 

Em Sergipe, a situação não é diferente, pois eles buscam evidenciar o candomblé e minimizar 

os preconceitos sociais sentidos para com o mesmo.  

Em Sergipe, essas manifestações estão diretamente vinculadas à política partidária, 

sendo os afoxés dependentes dos gestores políticos para surgirem e conseguirem se 

desenvolver. Desde o financiamento para que ocorram os cortejos até o registro burocrático 

dos afoxés são instituídos por via política. Nem todos os afoxés sergipanos possuem ligações 

próximas com a política partidária, mas a maioria deles possui essa dependência.  

Dessa forma, em Sergipe, o afoxé aparece como meio de viabilizar uma cultura 

denominada de “afro”, mas concomitantemente é também um meio de viabilização de 

gestores políticos que se utilizam dessa coprodução entre eles para se fazerem presentes na 

manifestação e obterem também visibilidade e respaldo. 

Para alguns representantes de afoxés, essa forte relação existente entre os afoxés e os 

políticos representa a “cooptação” da manifestação pelo Estado, da mesma forma que exclui 

qualquer tipo de crítica, pressão e posicionamento contrário aos governantes. Mas, para outros 

dirigentes de afoxés, essa ligação com a política proporciona a possibilidade de efetivar uma 

manifestação de cunho “afro-religioso” em meio à sociedade, logrando destaque e 

desenvolvimento, mostrando a presença desses grupos e fortalecendo as ideias e lutas contra a 

intolerância religiosa.  

Sendo assim, os dirigentes atualmente se questionam sobre essa relação de 

dependência e começam a pensar em possibilidades para conseguir a independência do eixo 

político, assuntos esses enfatizados em entrevistas e conversas informais.  

A inclusão dessas manifestações em meio à sociedade, a qual posteriormente os 

incorporou ao calendário cultural de Aracaju, bem como no calendário cultural do estado 
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passaram a existir a partir da gestão municipal de Marcelo Déda (PT) como prefeito da capital 

sergipana. Ou seja, desde que o PT venceu as eleições, dar-se início a um período de maiores 

contatos políticos e, consequentemente, mais possibilidades de manifestações culturais e 

demandas sociais (COSTA DANTAS, 2002).  

Com a abertura do estado para tais questões, podemos pensar que elas estão vinculadas 

as propostas políticas do PT enquanto partido de esquerda organizado de maneira mais 

próxima das classes menos favorecidas (GOIRAND, 2009). Com a ascensão do partido 

também em âmbito estadual, em meados da década de 2000 a 2010 aumentou a possibilidade 

de existirem aberturas políticas, estabelecendo-se maiores contatos e diálogos com alguns 

membros da população. É neste âmbito que houve a possibilidade de os representantes dos 

afoxés dialogarem com os gestores políticos e conseguirem efetivá-los.  

Ressaltamos que, com isso, não estamos dizendo que outros governos não 

possibilitaram manifestações oriundas da população negra ou de religiões afrobrasileiras, mas 

enfatizando como elas ocorreram mais nitidamente com a emergência do PT ao poder 

municipal e, posteriormente, estadual em Sergipe. 

Dessa maneira, temos como objeto dessa pesquisa analisar os afoxés em Sergipe, 

buscando entender qual a relação que eles possuem com a política partidária. Assim, 

procuramos, de um lado, demonstrar a importância do contexto político para o surgimento dos 

afoxés nesse estado. Concomitantemente, situamos os afoxés dentro das manifestações 

culturais afro-religiosas existentes em Sergipe, evidenciando as relações que perpassaram o 

surgimento dessa manifestação.  

Por outro lado, tentamos evidenciar como ocorre essa relação entre o contexto político 

e as lideranças dos afoxés, demonstrando os vínculos desiguais que estas possuem com 

políticos. Ainda analisamos como ocorrem as relações dos afoxés com os candomblés e 

terreiros, evidenciando, através dos rituais, a existência dessas relações, bem como a 

desigualdade existente entre os afoxés no que concernem as relações com a política partidária.  

 

Problema de pesquisa  
 
 

De maneira geral, os afoxés têm sido pouco estudados no Brasil. Alguns grupos afros 

possuem uma visibilidade muito maior que eles e se destacam nas investigações acadêmicas, 

entretanto foi com os afoxés que se começou o processo de “africanização” da Bahia, 

posteriormente se espalhando por vários outros estados. Esse período de africanização foi o 
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momento em que se começou a valorização da cultura africana e a adaptação dela para a 

cultura dos negros baianos, evidenciando os negros nas ruas e demarcando espaços sociais.  

Assim, foi com os afoxés que começou uma busca pela valorização da religião 

afrobrasileira em meio aos baianos, bem como a afirmação étnica-racial, visto que levando a 

religião para as ruas eles se posicionavam politicamente e se faziam perceber como sujeitos 

sociais em busca de seus direitos (RISÉRIO, 1981; LODY, 1976; BARBOSA, 2010). 

Os afoxés só apareceram em Sergipe no ano de 2005, tardiamente em comparação 

com outros estados brasileiros, com uma conjuntura que beneficiou seu aparecimento. A 

relação dos afoxés com a política partidária sergipana passou a suscitar curiosidade e se 

tornou objetivo dessa investigação.  

As investigações englobam o ambiente interno e externo aos afoxés – ligação com os 

terreiros, engajamento das lideranças, conflitos intra e extra grupos, contextos cultural, social 

e político, redes de relações, coprodução entre os afoxés e os gestores políticos e a análise dos 

rituais – a fim de apreender tudo aquilo que embasa seu aparecimento e desenvolvimento 

nesse estado.  

Os afoxés não estão desvinculados da cultura, são partes específicas dela enquanto 

representantes da cultura afrobrasileira. Quando pensamos em cultura, remetemos ao que 

Geertz (2008) postulou acerca dos fenômenos culturais como “símbolos interpretáveis”. 

Nesse sentido, ela é entendida como algo que é interpretável, como um texto que é rodeado de 

significados, tanto para quem produz quanto para o produzido, e que possibilita interpretações 

novas e diferenciadas para cada um que dela faça parte.  

Assim, é necessário entender os significados que os atores sociais imprimem em suas 

ações, bem como os símbolos que também produzem sentidos e significados e vão mudando a 

depender dos contextos estabelecidos. É nesse sentido que, além de buscarmos entender as 

relações entre os afoxés e a política partidária sergipana, buscamos também apreender os 

sentidos e significados dos rituais existentes neles.  

Como não existem muitos trabalhos sobre a existência dos afoxés nas diferentes 

sociedades, tivemos que fazer um apanhado de autores cujos conceitos e teorias nos deram 

subsídios para entender o processo de aparecimento dos afoxés em Sergipe. 

 Pautando-nos por trabalhos antropológicos e também ligados às teorias dos 

movimentos sociais, tentamos assimilar alguns conceitos existentes àquilo que estamos 

investigando. A teoria dos movimentos sociais é inserida nesse trabalho devido ao fato de 

entendermos os afoxés como formas de resistência, assemelhando em certos aspectos aos 

movimentos sociais.  
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Assim, apreendendo o conceito de Scott (2011), que relata sobre as formas de 

resistência camponesas que não se transformam em movimentos sociais, mas se assemelham a 

eles é que inserimos o uso dessas teorias em nossa análise.  

Dessa maneira, algumas análises foram essenciais para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, tais como: a teoria macroestrutural, que, de acordo com o pensamento de Doug 

McAdam (1993), mostra como os contextos políticos são importantes para entendermos o 

surgimento de manifestações. Assimilando ao nosso estudo, essa teoria nos possibilitou 

entender como os contextos políticos foram importantes para o surgimento dos afoxés em 

Sergipe e é dentro desses contextos que podemos situar e analisar o aparecimento dos afoxés. 

 Outra teoria que nos deu grande suporte foi a das oportunidades políticas que tem 

como grande teórico Sidney Tarrow (2009), o qual evidencia como essas oportunidades, 

advindas através dos contextos políticos, proporcionam o aparecimento de determinadas 

causas. Tentamos relacionar o conceito de Tarrow à nossa pesquisa, demonstrando como as 

oportunidades políticas advindas através da mudança do contexto político sergipano 

possibilitaram o contato entre representantes do terreiro Abaçá São Jorge e membros da 

política, criando o primeiro afoxé de Sergipe. 

O engajamento individual pautado por Fillieule (2009) também nos permitiu 

compreender a complexidade existente para que os indivíduos se engajem em manifestações. 

As redes de relações sociais através dos argumentos de Passy (1998) proporcionaram entender 

como as redes são importantes para viabilizar o desenvolvimento e consolidação das 

manifestações. Adaptando ao nosso contexto, pudemos mostrar como as redes de relações das 

lideranças dos afoxés foram relevantes para que eles pudessem se desenvolver. 

A perspectiva de Toth (2005) sobre as relações de coprodução entre o Partido Islâmico 

e algumas manifestações existentes na região do Islã, evidenciando a existência de 

coprodução de repertórios entre eles, incentivou uma reflexão sobre as relações estabelecidas 

entre os afoxés sergipanos e a política partidária, entendendo a relação de coprodução 

existente entre eles. 

Ainda os estudos dos rituais pautados por autores como Geertz (2008), Gennep (2011) 

e Peirano (2003) nos possibilitaram entender como ocorrem os rituais dos afoxés. 

Ressaltamos que vários outros conceitos, teorias e autores foram utilizados na construção 

dessa dissertação. Contudo, essas teorias mencionadas acima foram as de maior relevância 

para o desenvolvimento deste trabalho, por isso as descrevemos nessa parte.  

Ao analisarmos toda essa conjuntura, estaremos relacionando-a com a vivência dos 

atores sociais e dos afoxés. Logo, não é uma análise deslocada da realidade apresentada. 
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Assim, tentamos compreender tudo aquilo que envolve os afoxés, desde a sua pré-formação 

até a proliferação deles no estado sergipano.  

Com essa análise, queremos evidenciar uma gama de elementos que são essenciais 

para compreender como ocorrem as relações entre os afoxés e a política partidária sergipana e 

como tal relação foi crucial para que os afoxés pudessem se desenvolver na região.  

 

A metodologia de pesquisa  
 
 

Para entender as relações existentes entre os afoxés e a política partidária sergipana, 

fez-se um contato com os líderes dessas manifestações, buscando apreender através de suas 

falas como ocorreu o surgimento desses grupos e quais os vínculos políticos relacionados a 

eles.  

Assim, foi buscando essas informações que pudemos definir a população a ser 

investigada nesse trabalho como lideranças dos afoxés sergipanos. Os dirigentes que 

compuseram nossa amostra são participantes ativos do candomblé e possuem cargos 

importantes dentro das casas de santo, o que eleva a importância dos mesmos para o grupo 

religioso. Eles têm papéis importantes na realização de atividades do terreiro e dos afoxés, 

conseguindo, a cada ano, mais adeptos para os desfiles e visibilizando cada vez mais os seus 

respectivos afoxés.  

Dessa maneira, a população analisada consiste em cinco dirigentes de afoxé, uma 

fundadora e uma representante da Omolàyié, que é uma entidade da religião afrobrasileira 

ligada às causas étnico-raciais.  

No período do trabalho de campo para o desenvolvimento da dissertação (2011-2013), 

três dos nossos entrevistados ocupavam cargos públicos. O presidente do afoxé Omo Oxum 

(Fernando Aguiar) ocupa cargo público e, por isso, seu nome não consta no registro do afoxé. 

Também devido a inserção em cargo público, a coordenadora do mesmo grupo (Sara Lessa) 

não tem seu nome no registro do afoxé (o que pode ser visto na ata de registro do afoxé que 

está no anexo 1). Contudo, na prática são eles os responsáveis pela organização do afoxé, 

ficando abaixo apenas da fundadora do Omo Oxum, a sacerdotisa Marizete Lessa que é a 

“voz” final para as decisões do grupo. 

Outro membro que ocupa cargo público é a representante da sociedade Omolàyié 

(Martha Salles), que nos foi muito importante para o entendimento da organização do 

primeiro afoxé do estado. Tal entidade participou da organização do afoxé Omo Oxum e 

também viu surgir o afoxé Akueran, sendo uma fonte relevante para termos uma visão além 
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daquelas postuladas pelos líderes dos afoxés. Atualmente, a entidade não participa mais da 

organização, mas algumas de suas integrantes continuam a participar do cortejo. Os outros 

quatro entrevistados possuem trabalhos autônomos ou no âmbito privado. Já a fundadora do 

afoxé Filhos de Ogum, é aposentada.  

A pesquisa realizada para a elaboração da dissertação ocorreu desde março de 2011 

com meu ingresso no mestrado, terminando em janeiro de 2013 quando conclui todas as 

entrevistas. Entretanto, vale ressaltar que a minha pesquisa inicial estava atrelada aos afoxés 

em Salvador e não em Sergipe. Assim, passei seis meses pesquisando apenas os afoxés na 

Bahia. Passado esse tempo, remodelamos o projeto de pesquisa e passamos a fazer uma 

análise comparativa entre o afoxé Filhos de Gandhy em Salvador e o afoxé Omo Oxum em 

Sergipe levando em consideração os seus dirigentes, perfazendo mais oito ou nove meses de 

pesquisa sobre esse tema.  

Ao todo, cerca de um ano e meio foi dedicado à pesquisa sobre os afoxés baianos e 

comparações com o surgimento dos sergipanos. Contudo, devido a várias dificuldades e 

problemas existentes durante essa pesquisa no âmbito soteropolitano, no período da 

qualificação do mestrado foi sugerida a mudança de foco mais uma vez, o que direcionou a 

pesquisa apenas para os afoxés sergipanos e suas relações com a política partidária.  

Todavia, devo ressaltar que o grande número de informações a respeito do afoxé Omo 

Oxum não está atrelado à mudança de tema no qual ele já vinha sendo estudado, mas devido 

ao fato de ele ser o primeiro afoxé do estado e como sendo regulamentado e tendo excelentes 

redes de relações possuem um maior número de informações do que os outros afoxés 

existentes (isso poderá ser percebido através do anexo 2, em notícias de jornais online sobre 

os afoxés).  

Todos os anos, os veículos de comunicação online do estado noticiam o cortejo do 

afoxé Omo Oxum, mas são ínfimas as informações acerca dos outros grupos. Tivemos 

algumas dificuldades também em relação a entrevistas, sendo que dois dos nossos 

entrevistados apenas nos receberam no mês de janeiro de 2013, quando já acreditava que não 

iria conseguir tais entrevistas.  

Nesse período da pesquisa de campo, foram realizadas sete entrevistas formais e 

algumas entrevistas informais as quais possibilitaram meios de aproximação com os 

entrevistados. Participei de eventos dos terreiros que dão origem aos afoxés, bem como dos 

afoxés enquanto observadora participante de maneira semelhante àquela proposta por 

Malinowsky (1976).  
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O participar dos afoxés não significa simplesmente ir ao local do cortejo e acompanhar 

tirando fotos e analisando o evento como todo, mas participar no sentido de vestir a camisa do 

afoxé, conseguir adentrar o espaço do bloco e do trio elétrico para que assim pudesse 

conseguir mais informações e analisar todos os lados que perfazem o desfile.   

Essa participação está relacionada aos dois maiores afoxés sergipanos: o afoxé Omo 

Oxum e o Akueran. Como não faziam parte da pesquisa e também não eram noticiados na 

grande mídia, não tive o conhecimento da data e não pude participar de outros afoxés. 

Participei dois anos dentro do afoxé Omo Oxum e apenas um ano no afoxé Akueran devido 

ao fato de ele só ter entrado na pesquisa em finais de 2012.  

Para efetivar um bom contato com os líderes dos afoxés, também participei visitando 

os terreiros os quais dão origem aos afoxés, bem como outros terreiros que mantêm relações 

cordiais com eles, a fim de que os laços se tornassem mais estreitos e eu tivesse mais 

facilidades no desenvolvimento do trabalho.  

Ressaltamos ainda que, ao final da dissertação, obtivemos informações sobre o 

surgimento de mais dois afoxés em Sergipe, mas não houve tempo suficiente para incorporá-

los à pesquisa. Os mesmos passaram a servir de contraponto de um fenômeno que parece está 

em fase de expansão. 

As entrevistas que fizemos foram biográficas, permitindo explorar de maneira mais 

ampla as informações acerca das lideranças (engajamento, trajetória, os laços interpessoais, 

dentre outras) e dos contextos políticos. Procuramos, assim, entender através dessas 

entrevistas como os atores sociais envolvidos entraram nos respectivos afoxés, quais as 

trajetórias deles, como as redes de relações influenciaram no desenvolvimento dos grupos, a 

importância das ligações políticas para que eles obtivessem êxito e como se dá todo o período 

de preparação dos afoxés que culmina com os rituais dos cortejos.  

Através dessas entrevistas também conseguimos apreender algumas divergências 

existentes entre os afoxés, mas que são minimizadas devido à participação no mesmo grupo 

religioso: o candomblé, ainda que de casas diferentes e nações também diferentes.  

As entrevistas foram organizadas com o intuito de que as informações fossem obtidas 

de forma concisa e coerente com o nosso propósito. Sendo assim, dividimos o questionário 

em quatro partes e, em cada uma delas, abordamos características específicas do nosso 

interesse.  

A partir daí, obtivemos informações sobre:  

A vida pessoal, escolar, profissional, ou seja, a trajetória e a rede de relações nas quais 

eles estão presentes desde crianças até o momento atual, informações relacionadas às origens 
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sociais e socialização dos entrevistados (escolarização, relações com a família, relação com 

vizinhos, empregos, condições econômicas e culturais, universo religioso);  

A participação nas esferas associativa e política (movimentos estudantis, sociais, 

partidários, relação com a política atual); o engajamento e a luta pelas causas sociais. 

Tentamos descobrir quais as influências que tiveram para defenderem uma causa através dos 

afoxés, assim como entender como eles se engajaram nessa manifestação, identificando as 

redes sociais que os conduziram a engajar-se; 

 E por fim informações sobre os afoxés e toda a sua organização e complexidade, os 

rituais, simbologias e códigos existentes. Ressaltamos que, ao colocarmos essas fases da 

entrevista no texto, elas vão se imbricando e não estão necessariamente nessa ordem, tendo 

em vista que as informações vão se misturando e são colocadas de acordo com o 

desenvolvimento textual. 

A obtenção dos dados necessários para o desenvolvimento da dissertação deu-se 

através de: entrevistas biográficas, a fim de apreender os pontos de vista gerais dos 

entrevistados; observação participante; utilização de revistas e livros como fonte de dados; 

informações de jornais, sites de relacionamento (Facebook) e sites de busca na internet.  

As informações obtidas através das entrevistas, dos eventos e das conversas informais 

foram interpretadas como resultado dos contextos anteriores, bem como do atual, sendo 

expresso aquilo que eles viveram e o que continuam a vivenciar. Poderíamos pensar como 

Fillieule (2001) que os argumentos, conflitos e justificativas dizem muito sobre o passado dos 

indivíduos, as experiências anteriores e as que vivem no atual momento.  

A relevância de se estudar todos esses fatores expostos acima está no fato de que todo 

o contexto vivenciado pelos nossos entrevistados os ajudaram a formar a personalidade e o 

que eles são na atualidade. Assim, não podemos descartar esses elementos, bem como não 

podemos esquecer a importância deles para a formação dos afoxés e como são realizados os 

cortejos e rituais existentes.  

Foi tentando apreender todos esses elementos que utilizamos as entrevistas, bem como 

realizamos observações diretas e participantes nos eventos ligados aos afoxés. Assim, 

buscamos fazer uma análise diacrônica e sincrônica, visando identificar as relações entre os 

afoxés e o eixo político em Sergipe. Através da diacronia, procuramos situar e contextualizar 

todos os acontecimentos políticos e religiosos que foram relevantes para o surgimento dos 

afoxés. Na análise sincrônica, analisamos o momento atual de desenvolvimento dos afoxés, 

tendo como foco os cortejos de 2011 e 2012.  



23 

 

Dessa maneira, nossa metodologia é composta pelos referenciais bibliográficos 

necessários ao estudo do tema abordado, assim como o uso da etnografia como principal 

instrumento da pesquisa, remetendo ao modelo de etnografia mencionado por Geertz (1989), 

que se refere à etnografia como uma descrição densa, buscando entender os diferentes 

sentidos atribuídos às ações dos atores sociais. Ou seja, é importante interpretar o ponto de 

vista dos indivíduos estudados e os sentidos que eles atribuem às coisas. 

Sendo assim, a descrição etnográfica vai tentar apreender os sentidos e significados 

possíveis existentes nas ações e simbologias dos afoxés, inclusive evidenciando como as 

relações entre eles e a política partidária sergipana são desiguais, o que faz com que alguns 

obtenham maior desenvolvimento que outros.  

 

Disposição da dissertação 

 

Buscando compreender como se dá a relação dos afoxés com a política partidária 

sergipana, amparados pelas fortes relações sociais existentes entre eles, organizamos a 

dissertação em três capítulos. O capítulo 1 faz uma análise acerca do surgimento dos afoxés 

em Sergipe e suas relações com a política dentro do contexto da redemocratização brasileira e, 

consequentemente, de maiores aberturas políticas, atreladas a uma forte rede de relações 

sociais ou laços interpessoais.  

No capítulo 2, analisamos as relações dos afoxés, situando-os dentro das 

manifestações culturais afro existentes em Sergipe, evidenciando os conflitos intra e extra 

grupos, assim como as práticas políticas que subsidiam o seu desenvolvimento numa relação 

de coprodução dos atores sociais envolvidos.  Discutimos a questão da inclusão do afoxé 

Omo Oxum no calendário cultural do município e do estado, proporcionando maior 

visibilidade para ele em detrimento dos outros afoxés. Mostramos como há uma dependência 

de existência dos afoxés sergipanos em relação à política partidária, bem como os conflitos 

existentes entre os afoxés e suas lideranças.  

No capítulo 3, tivemos como foco de análise mostrar a importância das lideranças para 

o surgimento e manutenção dos afoxés, demonstrando os vínculos desiguais que elas possuem 

com políticos. Ainda analisamos como ocorrem às relações dos afoxés com os candomblés e 

terreiros, evidenciando através dos rituais a existência dessas relações, bem como a 

desigualdade existente entre os afoxés no que concernem às relações com a política partidária 

fazendo com que uns tenham maior desenvolvimento que outros.   
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1 - OS AFOXÉS E A POLÍTICA NO CONTEXTO DA REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

O surgimento de novas práticas políticas advindas do contexto pós-ditadura militar e 

que culminou com o processo de redemocratização brasileira1 fez com que fosse possível a 

proliferação de movimentos sociais e manifestações de origem popular. Nesse contexto, 

emerge na década de 70 o Movimento Negro Unificado (MNU), que irá pautar lutas pela 

igualdade de direitos entre brancos e negros, isso se constitui como um passo importante para 

“quebrar” a ideia de democracia racial existente no país, cuja referência principal é a obra de 

Freyre. Contudo, o movimento negro não conseguiu grandes aberturas para diálogos e 

negociações no âmbito da gestão política.  

Essa maior abertura para as questões do movimento negro no Brasil só vai ocorrer de 

forma mais concreta a partir da década de 90, no governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), e mais adiante no governo de Luís Inácio Lula da Silva (Lula), períodos em que se 

começa a “ouvir” e colocar em planos os problemas e reivindicações desse movimento e em 

que se busca inserir as “causas negras”2 nos planos de gestão governamental. (GOHN, 2004; 

MAIO e MONTEIRO, 2005).   

Com essa maior acessibilidade e discussão acerca dos problemas da população negra 

brasileira, há possibilidades para que a valorização étnica e cultural dessa população seja 

repensada e empreendida como algo fundamental para o desenvolvimento da nação. Uma 

conquista importante nesse sentido foi a criação da Lei 10.639/20033 que torna obrigatório o 

Ensino de História e Cultura Afrobrasileira em todos os estabelecimentos de ensino público 

ou particular dos níveis fundamental e médio, bem como a inserção do Dia da Consciência 

Negra no calendário escolar.  

Apesar de essa lei não ser cumprida com êxito abrangente em todas unidades de 

ensino, podemos dizer que o fato de ela ser efetivada enquanto lei já se constitui como uma 

conquista de grande relevância na medida em que, através dela, começa-se a inserir uma 

reflexão em âmbito escolar sobre a importância dos negros para a sociedade brasileira, assim 

                                                           
1 Trata-se de um contexto político em que o Brasil estava iniciando um longo processo de “abertura política” em 
relação ao regime autoritário e que se caracteriza por uma grande afluência de organizações, grupos e lideranças 
dos mais diversos setores sociais que se mobilizam contra a ditadura por meio de manifestações de rua pela 
“democratização” (Linz e Stepan, 1999 apud Oliveira 2010). 
2 O que chamamos aqui de causas negras são as reivindicações da população negra, pautadas pelo movimento 
negro acerca da igualdade social e étnico-racial, que culminaram com a criação de secretarias específicas nos 
governos.  
3
 Detalhes sobre esta lei se encontra disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm  

Acesso em: 20 nov. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
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como na valorização da cultura afrobrasileira como parte fundamental para a criação da 

cultura atual.  

No entanto, não só o movimento negro foi importante para essa inserção da 

valorização da cultura afro no Brasil. Na década de 1960, de acordo com Risério (1981), 

houve uma grande influência dos movimentos advindos da musicalidade, influenciados pelo 

soul music e black power, bem como de personalidades negras que começavam a se destacar 

internacionalmente.  

Esses movimentos musicais tornaram-se ainda mais fortes na década de 1970 e 

ajudaram a propiciar uma nova forma de pensar o lugar dos negros nas sociedades, visto que 

eram negros tendo visibilidade e alcançando diferentes espaços com notoriedade.   

 

[...] interessa particularmente assinalar que esta é a época dos black panthers e do 
black is beautiful; da moderna música pop, povoada de negros e valores negros (os 
Rolling Stones que o digam); dos atletas negros norte- americanos [...]; da projeção 
pública de personalidades como Martin Luther King [...]; da explosão da soul music, 
James Brown- sex machine, Soul Brother Number One- à frente; da recusa contra-
cultural, utopia jovem underground, aos padrões da vida ocidental-tecnocrática, etc. 
(RISÉRIO, 1981, p. 23). 

 

Assim, os movimentos musicais foram de suma importância para a criação de uma 

ideia de valorização e identificação dos negros entre si. No Brasil, esse movimento começou a 

aparecer primeiramente no Rio de Janeiro, local que possibilitou um grande desenvolvimento 

dessa nova musicalidade. Contudo, foi na Bahia que esses movimentos ajudaram a “inventar” 

uma identidade afro-baiana em que os negros passaram a utilizar roupas, adereços e cabelos à 

moda africana, bem como passaram a evidenciar músicas e danças que refletissem a origem e 

as suas lutas, remetendo a África (origem) e buscando mostrar-se enquanto negro e parte de 

uma dada cultura.  

É o período que Risério (1981) vai chamar de africanização da Bahia. Esse movimento 

em prol do ser negro denominado de africanização por Risério não se restringe apenas à 

Bahia, espalhando-se por todo o país criando uma nova forma de pensar os negros e sua 

cultura.  

Dessa maneira, antes mesmo do aparecimento oficial do MNU já existiam várias 

mobilizações que vislumbravam as questões de valorização étnica e cultural, cada uma 

mobilizando recursos específicos. Este aspecto da mobilização de recursos lembra a 

perspectiva trabalhada por McCarthy (1977), que aborda como as mobilizações/manifestações 

utilizam determinados recursos para conseguirem se desenvolver. 
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Aproveitando-se de todas essas manifestações internacionais e nacionais, a Bahia foi o 

cenário propício para que “se passasse do soul ao ijexá, do black ao afro e do funk ao afoxé” 

(RISÉRIO, 1981). Influenciados por essa musicalidade internacional, então se inicia o 

desenvolvimento de um novo tipo de musicalidade no país. Neste contexto de visibilidade aos 

negros e suas manifestações como parte da cultura internacional é que o ritmo Ijexá4 vai se 

consolidando e sendo inserido como o a cadência oficial dos grupos ligados às religiões 

afrobrasileiras.  

Ressalta-se que esse ritmo já existia anteriormente a essa influência musical, tendo em 

vista que fazia parte dos ritmos dos rituais do candomblé e da umbanda. No entanto, ele foi 

aperfeiçoado e torna-se oficialmente um ritmo musical depois dessas influências.   

É relevante entendermos o motivo pelo qual estamos mencionando a Bahia nesse 

processo, visto que ela era o lugar mais propício para o desenvolvimento de manifestações 

oriundas da população negra, tendo em vista que Salvador foi a primeira capital brasileira, foi 

porto de desembarque de escravos e foi também uma das cidades que mais concentrou o 

contingente negro no país. Logo, as manifestações e formas de resistência nesse contexto 

seriam mais propícias a se desenvolver. 

Dessa maneira, foi através desses processos existentes na Bahia, mais precisamente 

em Salvador, que surgiram em Sergipe as manifestações que se tornariam objeto de estudo 

desta pesquisa. Tal influência da musicalidade internacional para o desenvolvimento de uma 

ritmização local e também de uma conscientização acerca da negritude, bem como a 

pertinência dos movimentos sociais e principalmente do movimento negro para a inserção dos 

negros brasileiros nos diversos âmbitos sociais, foi de fundamental importância para 

consolidar essa estrutura de busca por uma igualdade étnico-racial brasileira na atualidade.   

Esses recursos utilizados na luta pelo espaço dos negros na sociedade fizeram com que 

na conjuntura atual, a níveis nacional e local, fossem criados setores específicos5 nos âmbitos 

governamentais com o intuito de promover a igualdade étnico-racial no Brasil. Esses setores 

passaram a ser ocupados também por militantes ligados à problemática étnico-racial 

brasileira, consistindo assim em conquistas relevantes do movimento negro para a população 

negra.  

                                                           
4 Nome de uma das “nações” iorubás da África Ocidental que veio para o Brasil, mas é empregada aqui como 
falado pelos jovens na Bahia, como ritmo, dança. (Risério, 1981, p. 11). Sobre esse tema ver também Barbosa 
(2010, p. 13). 
5 Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), Coordenadoria Nacional de Entidades Negras 
(CONEN), Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial (COPPIR) etc. Essas informações e 
outras mais a respeito desses setores encontram-se no trabalho de Souza (2012).  
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Neste capítulo, frisamos a nossa análise em entender como se deu o surgimento dos 

afoxés em Sergipe e suas relações com a política dentro do contexto de redemocratização 

brasileira. Assim, nosso objetivo nessa primeira parte é mostrar em que medida o contexto 

político foi importante para a emergência desses afoxés.  

Para tanto, teremos algumas teorias que nos darão suporte, tais como: a teoria 

macroestrutural, na qual utilizaremos o pensamento de Doug McAdam (1993), que mostra 

como os contextos políticos são importantes para entendermos o surgimento de 

manifestações; a teoria das oportunidades políticas, que tem como grande teórico Sidney 

Tarrow (2009), evidenciando como essas oportunidades advindas dos contextos políticos 

proporcionam o aparecimento de determinadas causas; os estudos do engajamento individual 

(Fillieule, 2009), que vai nos permitir compreender a complexidade existente para que os 

indivíduos possam se engajar em movimentos e manifestações sociais; a teoria de redes de 

relações sociais, na qual se destaca Florency Passy (1998), propiciando entender como as 

redes são importantes para viabilizar o desenvolvimento e consolidação dessas manifestações; 

e ainda a teoria da mobilização de recursos que através de John McCarthy (1977), mostra 

como essa mobilização de recursos auxiliam os movimentos a se desenvolver.    

Assim, baseando-se nos conceitos trabalhados por esses autores, mostraremos que 

analisar o contexto político, as oportunidades que surgem a partir deles e a relação que os 

indivíduos estabelecem nesse contexto são fundamentais para compreendermos o 

aparecimento dos afoxés em âmbito sergipano. 

A contextualização dos acontecimentos irá nos fornecer a base para situarmos e 

entendermos como puderam surgir os afoxés em Sergipe no século XXI. Dessa forma, 

partiremos da análise macroestrutural. Prosseguiremos as análises de acordo com a teoria das 

oportunidades políticas, que irá demonstrar como, em meio a novos contextos, as 

manifestações podem emergir e dialogar com setores da política. Analisaremos como se deu o 

engajamento das lideranças nos afoxés e levaremos em consideração a relevância das redes de 

relações para compreender esse processo de “alianças” no qual foi pautado o surgimento do 

primeiro afoxé de Sergipe e que pôde culminar mais adiante com o surgimento de novos 

afoxés no Estado.    

Assim, a fim de evidenciar como ocorre esse surgimento de afoxés e sua relação com a 

política partidária, este capítulo tem como foco as quatro análises mencionadas. Essas 

categorias não esgotam todas as explicações sobre o objetivo proposto neste capítulo, mas as 

colocamos como as mais relevantes e capazes de esclarecer de maneira eficaz todo esse 

processo ao qual nos propomos explicar. Dessa maneira, agregamos algumas teorias sobre os 
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movimentos sociais, que nos ajudam a refletir as diferentes ações para o surgimento de 

movimentos e manifestações no país.  

Portanto, primeiro buscamos compreender as condições político-econômico e sociais 

pelas quais passaram o Brasil e Sergipe nas últimas décadas; segundo, tentamos esclarecer o 

que é o afoxé e como se dá o seu surgimento em âmbito nacional para que a partir daí ele 

possa aparecer em Sergipe; e, no terceiro e último momento, buscamos entender os recursos 

que possibilitaram o seu “nascimento”: as oportunidades políticas, o engajamento e as redes 

de relações sociais.  

Dessa maneira, neste capítulo analisamos dados mais gerais que nos permitem 

entender como os afoxés surgem em Sergipe, vinculados à política partidária e amparados por 

fortes redes de relações sociais, ou seja, buscamos entender como o contexto social e político 

colaboraram nesse processo. 

 

1.1 A POLÍTICA SERGIPANA NO CONTEXTO NACIONAL  

Como mencionamos acima, iremos começar fazendo uma abordagem das condições 

político-econômicas e sociais do Brasil e de Sergipe para entendermos como se deu o 

aparecimento dos afoxés no estado, no século XXI. Para que possamos compreender essa 

conjuntura atual, é necessário que façamos uma breve análise histórica da política nacional e 

local a partir do período denominado de redemocratização brasileira para que assim possamos 

situar no espaço e no tempo a discussão acerca dos afoxés na atualidade e sua relação com o 

estado.  

É importante entendermos que existem dois momentos desse período de 

redemocratização: o primeiro começou em 1945, quando o então presidente da república 

Getúlio Vargas perdeu o cargo e encerrou uma ditadura; e o segundo é o pós período da 

ditadura, em 1985.  

 

Trata-se, mais especificamente, da diminuição da repressão aos protestos sociais em 
geral; da maior permeabilidade das instituições políticas e administrativas às 
reivindicações da “sociedade civil”; da diversificação de lideranças e movimentos 
sociais com o fim do bipartidarismo; da constituição de redes de aliança entre 
lideranças... (OLIVEIRA, 2010, p. 767-768). 

 

Vamos fazer as nossas considerações a partir do período de 1964 colocando os pontos 

que consideramos relevantes para entendermos a política nacional e local a partir daí, para que 

assim cheguemos ao foco da política no momento atual e como isso interfere no surgimento 
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de novas manifestações culturais e no surgimento dos afoxés no estado. “Ao tempo em que os 

militares tentavam reorientar a política e a economia, empenhavam-se também em estabelecer 

novos padrões para o setor cultural. Mas esse processo ocorreu dentro de relacionamento 

difícil entre Estado e sociedade [...]” (Costa Dantas, 1997, p. 211).    

Sendo assim, os anos pós 1964 foram marcados por tentativas de estabelecer novas 

formas de desenvolvimento para o país. Nesse contexto, Sergipe também passava por 

momentos difíceis em termos econômicos e políticos, contudo a abertura da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) trouxe uma nova perspectiva de desenvolvimento para o estado. 

Além disso, algumas vitórias de estudantes e do movimento estudantil nesse período em que a 

União Nacional dos Estudantes (UNE) foi extinta evidenciou que os estudantes não ficaram 

submissos aos governantes.  

Em âmbito nacional, foi criado em 1966 o Conselho Federal de Cultura (CFC), 

visando inserir a política cultural no processo de desenvolvimento da nação. Esse conselho 

possuía intelectuais de renome nacional que auxiliavam no projeto de manutenção da ordem 

estatal e na supremacia desta sobre a sociedade. Assim, a questão cultural passou a fazer parte 

da pauta governamental respaldando o plano de governo de manutenção do poder do estado 

sobre a sociedade civil. 

 

Em meio, então, a uma nova fase de crescimento econômico e substituições de 
importações, quando o país entra no circuito internacional do capitalismo, de forma 
consolidada, a política cultural vai desenvolver-se permeada por uma lógica do 
mercado, ou melhor, desenvolvimentista. Dessa forma, a proposta nacionalista é 
retomada com a preocupação de formar um mercado de bens simbólicos, unificando 
a nação, cultural e politicamente. (SOUSA JUNIOR, 2006, p.31) 

 
 

Baseando-se na política de ordem nacional, em 1970 é criado o Conselho Estadual de 

Cultura em Sergipe. O estado tinha poucas instituições ligadas à cultura e um 

desenvolvimento cultural mínimo.  

 

A orientação da política cultural nacional começou a repercutir de forma efetiva em 
Sergipe na gestão de João Andrade Garcez (06.1970 a 15.03.1971) quando o 
Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico (DCPH) e o Conselho de Cultura 
passaram a funcionar subordinados à Secretaria de Educação. (COSTA DANTAS, 
1997, p. 215). 

 

Nesse período, começa-se a desenvolver melhorias na política cultural estadual 

visando um maior desenvolvimento da sociedade, assim como maior prestígio para os seus 

governantes. Ainda neste contexto, a cidade de Laranjeiras, situada próximo à capital 
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sergipana, foi considerada cidade monumento e, posteriormente, tombada como patrimônio 

histórico. Em 1976, ainda em Laranjeiras, criou-se o Museu Afro-brasileiro e neste ano 

iniciou o Encontro Cultural de Laranjeiras, que permanece até a atualidade.  

Laranjeiras foi transformada em uma das maiores representantes culturais do estado 

nesse período, assim como outras cidades, tais como São Cristóvão, que, em 1972, auxiliada 

pela UFS, teve o Primeiro Festival de Arte de São Cristóvão. Houve então, na década de 70, 

uma efervescência de desenvolvimento cultural no Estado. 

 

De qualquer forma, tanto o aporte de recursos federais quanto a ajuda de órgãos 
locais, como o BANESE, o governo do Estado, através do DCPH, da EMSETUR e 
da SEC, e a prefeitura da capital incentivaram às iniciativas culturais e artísticas sem 
precedentes em nossa história. (COSTA DANTAS, 1997, p. 217) 
 

Dessa maneira, a década de 70, apesar de ter sido um período de muita turbulência 

econômica, política e social nacionalmente e a nível local, foi um momento de grande 

prosperidade no setor cultural. Isso não era uma mudança dos padrões políticos anteriores, 

mas uma modernização de alguns setores da sociedade, modernização esta pautada por ideais 

conservadores e tradicionais ainda presentes na política brasileira.  

A música popular também foi um dos setores que prosperou com essa intervenção 

governamental na cultura. Os festivais de músicas e festivais estudantis começaram a emergir 

em âmbito público. Em Sergipe, em 1969, ocorre o I Festival da Canção no Colégio Atheneu 

influenciado pelos festivais que estavam ocorrendo nacionalmente. A partir de então 

começam a surgir grupos musicais de cunho contestatório e reivindicatório.  

Na década de 1970, já havia manifestações culturais dos representantes da religião 

afrobrasileira. Elas ocorriam na praia de Atalaia, no dia de Nossa Senhora da Conceição (08 

de dezembro), que para os religiosos é sincreticamente Iemanjá ou Oxum. De acordo com 

Dantas (2002) essa homenagem tinha o apoio do então governador Leandro Maciel, o qual via 

nesse apoio uma forma de aproximar o eleitorado advindo dos terreiros.  

Além disso, alguns religiosos mencionam que essa influência existia além dos 

interesses políticos, estando vinculada ainda à relação do governador com um dos terreiros 

sergipanos: o terreiro de mãe Nanã, considerado o mais famoso do estado (falaremos deste 

terreiro no terceiro capítulo, explicando a importância de suas lideranças para o surgimento do 

primeiro afoxé sergipano). 

 

Os terreiros desde Leandro Maciel que passou a colocar os presentes no mar a noite, 
antes de Leandro Maciel colocava de madrugada, no dia 07 pra amanhecer dia 08 
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por que a praia ficava muito distante, era aquela coisa muito longe, distante da pista. 
O Leandro Maciel vai dá a legalidade aos cultos afro-sergipanos folclorizando e hoje 
então ele celebrava com Nossa Senhora da Conceição, como tinha que ter o apoio 
político do povo de terreiro por conta do curral eleitoral pra dar visibilidade, ele 
criou o concurso do melhor terreiro que dá presente a Iemanjá. (Informação verbal).6 

 

Dessa maneira, em busca de angariar votos do “povo de santo” e com boas relações 

com alguns representantes de terreiros, o governador Leandro Maciel estabeleceu esse apoio 

que deu visibilidade às manifestações afro-religiosas em Sergipe. Nos foi relatado que foi a 

partir dessa relação entre o governador do estado e os representantes dos terreiros que a 

tradição de homenagear Iemanjá durante a madrugada foi modificada passando a ocorrer à 

noite, período em que movimentaria mais o local da manifestação e, consequentemente, traria 

mais benefícios econômicos para a cidade e visibilidade ao governo.   

A década de 1980 traz mudanças significativas para a sociedade brasileira à medida 

que ocorre o processo de transição do regime autoritário para o democrático. Entre o fim de 

1983 e meados de 1984, o movimento denominado de “Diretas Já” lutava para que 

ocorressem eleições diretas para presidente da República. Nessa fase, vários movimentos de 

trabalhadores surgem e se efetivam, tais como o surgimento das centrais sindicais em 1983: 

CUT (Central Única dos Trabalhadores) e a CONCLAT (Coordenação Nacional da Classe 

Trabalhadora), mostrando que os trabalhadores retomam a política depois de muito tempo 

sem representação.  

Sergipe não ficou à margem dessa situação e em “21/01/84, foi lançado no prédio da 

Assembleia Legislativa o Cômitê Pró- Diretas com a presença de cerca de 500 pessoas, 

reunindo nomes de todos os partidos oposicionistas do Estado” (COSTA DANTAS, 1997, p. 

227-228).  

Segundo Costa Dantas (1997), os movimentos sociais ganharam grande ênfase nesse 

período, intensificando as lutas e reivindicações. É nessa fase que surge, em 1985, o 

Movimento Negro em Sergipe, assim como vários outros movimentos e sindicatos. 

Ainda de acordo com Costa Dantas (1997), “de maio para julho de 1985, o número de 

entidades passou de nove para cerca de setenta e cinco, além dos vinte e oito centros sociais”. 

Neste mesmo ano, é eleito Tancredo Neves para presidente da República e inicia-se um 

período de maior oportunidade política no país, com novas perspectivas, mas ainda com uma 

forma de governar conservadora.  

                                                           
6
 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012. 
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As mobilizações eram crescentes em todo o país e em diversos setores da sociedade, 

surgiram vários sindicatos, as greves aumentaram progressivamente, e houve novas 

reivindicações e novas perspectivas. O movimento dos trabalhadores se estabeleceu e adquiriu 

várias conquistas a níveis nacional e local. 

 

Portanto, foi um período de intensa mobilização em torno de ideias de 
redemocratização do país e de liberdade de expressão, uma vez que o Brasil estava 
saindo de longo período dominado pelos militares, e de reivindicação por melhores 
condições de vida em geral. (SOUZA, 2012, p. 55) 

 

Em 1982, João Alves Filho torna-se governador de Sergipe, indicado pelo influente e 

consolidado político sergipano Augusto do Prado Franco. João foi considerado pela crítica um 

governador conservador e que resistia a abrir a sociedade política para novos participantes, 

inclusive não aderiu à campanha das Diretas e ainda influenciou os seus aliados para que 

votassem contra a mesma.  

Naquele período, mas não necessariamente ligado à política partidária, surgiu mais 

uma manifestação religiosa em Sergipe: a Lavagem de Nossa Senhora da Conceição7, que 

existe até a atualidade. Foi em decorrência de sua realização que novas manifestações afro-

religiosas puderam aparecer no cenário sergipano no decorrer dos anos, inclusive os afoxés.  

Em âmbito nacional, o PMDB e o PFL tinham nesse período a maioria dos 

representantes em cenário executivo e legislativo (deputados federais e senadores). Em 

Sergipe, o governo de João Alves Filho trouxe desenvolvimento para o campo e para capital 

com várias obras. Seu governo foi considerado satisfatório apesar dos vários problemas 

existentes. No plano cultural, ele contribuiu bastante para o desenvolvimento, criando 

fundações culturais, espaços para desenvolvimento da cultura e reformando alguns espaços.  

João Alves foi substituído politicamente por Antônio Carlos Valadares, do PFL, que 

não teve a mesma popularidade obtida por João, que se reelegeu nos anos de 1990. Neste 

período, ocorreu a vitória de Fernando Collor de Melo sobre Luís Inácio Lula da Silva para a 

presidência da República, em 1989, trazendo mudanças para o modelo político brasileiro.  

Durante esse período havia poucos grupos oposicionistas em Sergipe e sem grandes 

nomes para concorrer com os tradicionais já existentes, permanecendo divididos e sem muitas 

perspectivas. Após mais essa derrota na década de 90, com a reeleição do governador João 

                                                           
7
 Manifestação religiosa em que os participantes da religião afrobrasileira saem em procissão e, posteriormente, 

lavam as escadarias da Igreja Católica como forma de reverenciar Oxum que no sincretismo equivale a Nossa 
Senhora da Conceição; Para mais informações, ver o trabalho de Santos (2009) acerca da Lavagem de Nossa 
Senhora da Conceição em Aracaju. 
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Alves, os partidos de esquerda buscaram ampliar o número de diretórios municipais e 

fortalecerem-se para enfrentar as próximas eleições.  

Contudo, os grupos de esquerda não obtiveram êxito na década de 1990, sendo que em 

1995 é eleito Albano Pimentel do Prado Franco como governador do estado. Esta vitória do 

governador ocorreu através de coalizões feitas com o auxílio do PFL (de João Alves Filho) e 

de outros partidos menores permanecendo em exercício até o ano 2002. 

 

Enfim, o governo Albano Franco dispôs de muitos recursos, melhorou as finanças 
do Estado, mas, carente de autoridade, exerceu uma política patrimonialista, 
marcada de ajeitamentos nem sempre compatíveis com o bem público. (COSTA 
DANTAS, 1997, p. 254).  

 

Concomitantemente ao governo de Albano Franco, acontecia em âmbito federal à 

gestão de presidente da República de Fernando Henrique Cardoso, que asseverou ainda mais 

as políticas neoliberais, mas conseguiu manter a estabilidade monetária. Em Sergipe, o 

conservadorismo existente fez com que, durante anos, a sucessão política fosse dominada 

apenas pela família Franco, bem como por João Alves Filho. Nesse ínterim, existiram alguns 

conflitos e divergências entre eles, mas baseados em alianças políticas entre PFL e PMDB os 

representantes da família Franco e João Alves permaneceram ligados politicamente durante 

vários anos em Sergipe.  

Nas eleições municipais do ano 2000 na capital sergipana, é eleito o candidato do PT, 

Marcelo Déda. A chegada de um candidato oriundo do PT ao poder estabelece a ascensão de 

um grupo político de esquerda que é contrário às políticas vigentes, proporcionando uma 

esperança na sociedade de renovações em âmbito político, econômico e social, visto que a 

esquerda era vista como mais próxima das camadas populares (COSTA DANTAS, 1997). 

Contudo, essa mudança não se dá no âmbito estadual, sendo reeleito mais uma vez, em 2002, 

o candidato João Alves Filho.  

Já no pleito de 2002, é eleito para a presidência da República Luís Inácio Lula da 

Silva, candidato representado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que teve o apoio dos 

movimentos sociais e dos descontentes com a política de Fernando Henrique Cardoso. Lula 

aparece então como uma esperança de modificação da política e da sociedade.  

Nesse ínterim de ascensão de um candidato de esquerda ao poder em nível nacional, 

várias mudanças políticas e sociais passaram a ocorrer no Brasil, havendo maior espaço para o 

diálogo com movimentos sociais e o surgimento de diversas manifestações de cunho popular.  
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Em 2006, é eleito para governador de Sergipe o candidato do PT Marcelo Déda, que 

passou a fortalecer ainda mais os grupos de esquerda no contexto sergipano, viabilizando 

reestruturações políticas para o local. Nesse período, houve um aumento significativo de 

candidatos do PT eleitos pelo país, fortalecendo um novo modelo político de mudanças na 

sociedade.  

Com o acesso de candidatos do PT ao poder, abrem-se espaços para os movimentos 

sociais e manifestações populares através da oportunidade propiciada pela nova conjuntura 

política. E é nesse cenário de oportunidade política que podemos situar a possibilidade de 

surgimento dos afoxés em Sergipe.  

Então, foi com a chegada dos grupos de esquerda (PT) ao poder municipal (Aracaju) a 

partir do ano 2000 e, posteriormente, estadual (Sergipe) que novas práticas políticas foram 

colocadas em pauta.  

E foi através dessas novas práticas políticas que culminaram com o surgimento de 

movimentos sociais, bem como de novas manifestações culturais que apareceram os afoxés 

em Sergipe no ano de 2005. Dessa maneira, toda essa contextualização acerca da política 

nacional e local nas últimas décadas é salutar para entendermos como o contexto político foi 

importante para o aparecimento dos afoxés sergipanos.  

É através da análise macroestrutural que começamos a entender como foi possível o 

surgimento de afoxés no estado, situando os contextos nos quais os afoxés emergiram e se 

desenvolveram. Contudo, essa análise é insuficiente para todas as explicações, fazendo-se 

necessário situarmos também a relevância das oportunidades políticas para que o afoxé 

pudesse se estabelecer.   

 

1.2 OPORTUNIDADES POLÍTICAS E A PROLIFERAÇÃO DOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS 

 

Vinculado à análise dos contextos políticos, temos a teoria das oportunidades políticas 

que vai nos possibilitar entender certas alianças que passaram a existir entre os governantes 

sergipanos e os representantes dos afoxés. Essas oportunidades foram criadas a partir da 

mudança no sistema político sergipano, o que possibilitou a existência de maiores contatos 

entre os membros mencionados.  

Para compreendermos como ocorreram essas oportunidades políticas, utilizaremos a 

teoria de Sidney Tarrow (2009) sobre a teoria de oportunidades políticas, evidenciando como 
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determinados sistemas podem dá margem para o surgimento de oportunidades que são 

aproveitadas pelos indivíduos e revertidas em benefícios para conseguir alguma coisa.  

Assim, com a inserção dos grupos do PT nos governos municipal e estadual 

produzindo um sistema em que propiciava maior participação da sociedade, dava-se margem 

para que os grupos sociais pudessem se manifestar, logo, abriam-se novas possibilidades de 

inserção política e social. 

 

Essas oportunidades políticas são “dimensões consistentes - mas não 
necessariamente formais ou permanentes- do ambiente político que fornecem 
incentivos para a ação coletiva ao afetarem as expectativas das pessoas quanto ao 
sucesso ou fracasso” (GAMSON & MEYER, 1996 apud TARROW 2009, p. 105).   
 

Sendo assim, essa nova perspectiva advinda da ascensão de um novo grupo de 

gestores propiciou oportunidades para que novas manifestações pudessem se inserir no âmbito 

social, respaldados por apoios e alianças políticas. “A criação de novos partidos políticos de 

esquerda, longe de representar uma perda de autonomia para esses movimentos sociais, 

apoiou-se em certos casos em sua iniciativa” (GOIRAND, 2009, p. 341).  

Como vimos anteriormente, outros grupos políticos também possibilitaram o 

surgimento de movimentos e manifestações sociais. Todavia, a ascensão do PT no estado foi 

mais propícia ao desenvolvimento de determinadas manifestações sociais, como o caso dos 

afoxés.    

O PT, de acordo com Goirand (2009, p. 342), “foi concebido mais como um meio 

estratégico de unir as oposições do que como um instrumento de mediação das demandas, 

esse partido foi pensado por seus fundadores como um recurso necessário para unir 

movimentos fragmentados e transpor suas lutas para o campo político”. Ou seja, como este 

partido era vinculado à luta dos movimentos sociais, assim como dos sindicatos, esperava-se 

que fosse mais fácil e viável o diálogo entre os representantes dos movimentos e os gestores 

políticos desse partido. 

As crescentes mobilizações dos movimentos sociais e dos sindicatos, principalmente a 

partir de 1970, estavam vinculadas às contestações dos regimes políticos vigentes, bem como 

a busca de uma modificação dos mesmos. Tais mobilizações e busca de novos alinhamentos 

políticos permitiram o reaparecimento dos partidos políticos no Brasil. Dentre eles, os de 

esquerda foram os que atuaram em contato com as massas reivindicatórias.  

A perspectiva trabalhada por Goirand (2009) acerca dos movimentos sociais na 

América Latina retratou muito bem a questão da efervescência dos movimentos sociais no 
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período da década de 1960. Sendo que é na década de 1970 e, mais ainda, na de 1980 que essa 

efervescência vai se consolidar.  

Essa proliferação de movimentos sociais durante esses períodos está ligada ao 

momento político da época de contestações e luta por um novo período na política brasileira, 

possibilitando mais aberturas para que os movimentos e manifestações pudessem se 

estabelecer.  

É nessa conjuntura de grandes movimentos sociais que vai aparecer na década de 1970 

o Movimento Negro Unificado no Brasil e, posteriormente, surge o Movimento Negro em 

Sergipe. Esse é o momento do aparecimento dos chamados “novos movimentos sociais”, os 

quais têm uma variabilidade de lutas, possuem maior afrouxamento para inserir-se nos novos 

contextos e há uma pluralidade de valores envolvidos. “Na realidade, a categoria “novos 

movimentos sociais” foi aplicada à mobilizações muito heterogêneas, manifestando-se em 

ambientes políticos e sociais de uma extrema diversidade” (GOIRAND, 2009, p. 325). 

Com essas novas práticas e perspectivas políticas e também dos movimentos sociais 

advindas dos novos contextos político e econômico e mais ainda com a chegada do ano 2000, 

as reivindicações e os movimentos assumem também um novo papel se adequando às novas 

estratégias e exigências governamentais.  

As contestações populares persistem e até ampliam-se em todo o país e em vários 

países do continente. Apesar de um contexto mais liberal, as políticas liberais do estado, a 

falta de políticas públicas coerentes e as desigualdades sociais incentivam a população a lutar 

por melhorias e pela legitimação dos seus direitos. Então, as lutas por mudanças apesar do 

novo contexto continuaram sendo extremamente importantes para tentar angariar benefícios.     

 

A década de 2000 parece portanto marcada ao mesmo tempo por elementos de 
continuidade e de ruptura, com transformações que podem parecer contraditórias à 
primeira vista. (GOIRAND, 2009, p. 333). 
 

De acordo com a perspectiva das oportunidades políticas trabalhada por Tarrow 

(2009), Estados e regimes mais centralizados são mais difíceis de abrir oportunidades para o 

aparecimento de movimentos, apesar da existência de vários movimentos contestatórios 

nestes regimes. Mas onde eles têm a possibilidade de multiplicar-se são nos estados onde há 

maior liberdade política, tendo em vista que a repressão será menor, assim como, a lei terá 

alguns subsídios para salvaguardá-los.  

O que ocorreu em Sergipe abrindo espaço para o aparecimento dos afoxés foi essa 

mudança das práticas políticas que desencadeou a oportunidade para que os dirigentes do 
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afoxé e a sacerdotisa do terreiro Abaçá São Jorge (Marizete Lessa) pudessem se aproveitar 

desse momento e estabelecer contato com os gestores públicos visando à criação do afoxé. Os 

representantes desse terreiro informaram que, durante anos, foi pensada a criação de um afoxé 

no estado, mas não tiveram apoio para tal realização.  “Os governantes sempre foram muito 

conservadores e nunca quiseram se agregar” (AGUIAR, 2011)8.  

A partir da ascensão de Marcelo Déda como prefeito de Aracaju, começou a existir um 

diálogo entre ele e os representantes do terreiro Abaçá São Jorge. Através desse contato, foi 

possível sugerir a ideia de criação de um afoxé no estado.  

Torna-se nítido que as oportunidades por si só não produzem movimentos sociais, mas 

a forma como utilizam essas oportunidades é que fazem surgir movimentos e manifestações. 

Percebemos que há uma distinção no que se refere às relações que os políticos sergipanos 

possuíam com as manifestações culturais advindas das comunidades afro religiosas. No 

contexto de Leandro Maciel, essas relações se davam de maneira personalizada, enquanto que 

no governo de Marcelo Déda essas relações tornaram-se possíveis devido às aproximações do 

grupo petista com os movimentos sociais.  

Após a emergência do primeiro afoxé no estado, os outros se sentiram encorajados 

também a sair às ruas e isso desencadeou o aparecimento de novos afoxés. Assim, 

percebemos que os argumentos propostos por Tilly (1978), Tarrow (1989), McAdam (1982) 

acerca da importância das oportunidades políticas como um fator relevante para a iniciação 

em movimentos sociais nos auxilia a refletir como a abertura política advinda da ascensão do 

PT ao poder abriu espaço para estabelecer contatos entre os representantes do afoxé Omo 

Oxum e o gestor público fazendo surgir o primeiro afoxé do estado. 

Contudo, como fora mencionado por McAdam (1996) sobre as oportunidades 

políticas, elas são apenas um dos requisitos necessários para apreender toda uma conjuntura. 

Sendo assim, as oportunidades políticas nos serviram como mais um elemento para 

compreender o contexto de surgimento dos afoxés sergipanos. É necessário também 

pensarmos sobre a invenção dos afoxés em âmbito nacional para que consigamos perceber 

como se estabelece essa invenção em Sergipe e sua relação com as práticas políticas 

existentes no estado no período de seu surgimento.    

 

1.3 A INVENÇÃO DOS AFOXÉS NA BAHIA E SEU IMPACTO PARA OUTROS 
ESTADOS 

                                                           
8
 Informação verbal- Entrevista cedida por Fernando Aguiar em fevereiro de 2011. 
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É relevante apreender como ocorre o surgimento dos primeiros afoxés no Brasil para 

que possamos compreender sua importância para a sociedade. Após fazer essa análise, 

poderemos compreender a importância do aparecimento deles em Sergipe e as relações que 

vão estabelecer nesse estado com a política partidária, que darão o subsídio para que eles se 

desenvolvam. Sendo assim, vamos nesse tópico mostrar vários conceitos do que é afoxé, 

como ocorreu o seu surgimento, as suas pautas de lutas e como isso impactou o aparecimento 

dessa manifestação cultural em outros estados brasileiros. 

Podemos dizer que o afoxé é uma manifestação cultural que busca dar visibilidade aos 

elementos do candomblé para a sociedade através de rituais e símbolos que remetem à 

religião (roupas, adereços, músicas, danças e instrumentos musicais) e tem como elementos 

principais que o caracterizam: o ritmo ijexá e o cortejo. Eles também têm como pauta 

discursos de resistência cultural e luta étnica pela valorização do negro enquanto ser social. 

Há várias definições etimológicas para afoxé, uma delas é: 

 

O termo afoxé deriva da língua kwa, de origem yoruba. Significa praga, maldição, 
mas aqui no Brasil tomou outro significado- “um cortejo real, na representação de 
um grupo de caçadores nobres originários da África, que carregam como símbolo 
um boneco preto (babalotin)” ou também “cortejo carnavalesco, no qual predomina 
a característica africana nas roupas, cânticos, e instrumentos musicais. (CASTRO: 
2005, p: 143-144) 

 

Este é apenas um dos conceitos possíveis para definir um afoxé, mas que possui parte 

de seus elementos centrais: primeiro, o afoxé era visto como uma manifestação carnavalesca, 

como ele surgiu na Bahia e através dele dar-se o surgimento do carnaval baiano as suas 

definições iniciais estavam todas ligadas ao momento carnavalesco como o momento oficial 

do cortejo, ou seja, o primeiro elemento que pauta o afoxé é o cortejo (que é a saída às ruas 

demonstrando a sua musicalidade e religião), sem o qual não há afoxé. 

O segundo elemento também importante contido nesse conceito é o da presença do 

boneco babalotin9, o qual era carregado apenas por pessoas do sexo masculino e representava 

uma divindade com poderes mágicos. Os afoxés modernos não contêm mais o babalotin, mas 

ele foi um símbolo muito importante de expressão de negritude mítica nos primeiros afoxés e 

                                                           
9 Boneco de madeira pintado de preto que trazia na face a marca nagô: três cortes profundos e paralelos. Possuía 
articulações nos braços e nas pernas e era levado nos desfiles por uma criança do sexo masculino. Representando 
uma divindade auxiliar, com poderes mágicos, o Babalotin tinha função de unir os componentes dos afoxés em 
torno de uma força primordial (Barbosa, 2010, p. 24) 
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é representado de maneira diferente na atualidade, como será mostrado no capítulo sobre o 

cortejo dos afoxés em Sergipe. 

Um terceiro elemento que não está nesse conceito, mas que também é fundamental é o 

ritmo utilizado pelos afoxés, o Ijexá. É este ritmo que caracteriza o afoxé e o diferencia das 

demais manifestações artísticas pautadas pelos negros em termos de musicalidade. Pelo que 

percebemos ao longo das leituras e através da participação nos afoxés, não há legitimamente 

afoxé sem a presença do cortejo e do ritmo ijexá.  

Isso se torna mais evidente através do conceito de Barbosa (2010, p. 13): “afoxé é uma 

manifestação carnavalesca composta pelo ritmo ijexá, cânticos, indumentárias, instrumentos 

musicais e ritual. Todos esses itens, conjuntamente, formam o que chamamos de Desfile de 

Afoxés, cortejo de rua que sai durante o carnaval”. Assim, Barbosa destaca que, para a 

existência do afoxé, é necessário o ritmo e o cortejo no qual é desenvolvida a ritualística do 

mesmo, tendo em vista que é durante o cortejo que estarão presentes todos os elementos do 

afoxé. 

Dessa forma, o afoxé é uma maneira de participação, um tipo de resistência que 

evidencia a religião afrobrasileira e demarca espaço socialmente. É como sendo um meio de 

participação e resistência que os explicamos através das teorias as quais estamos pautando 

nossas análises nesse trabalho, ou seja, tratando-os de maneira similar ao que as teorias 

abordam sobre os movimentos sociais.  

Contudo, eles são formas de resistência que não são necessariamente transformadas 

em movimentos sociais. Scott (2011), ao falar sobre as formas de resistência dos camponeses, 

demonstra que elas podem ser vistas como resistências cotidianas, mas não como movimentos 

sociais. Assim, esse tipo de resistência se apresenta de modo que: “...elas exigem pouca ou 

nenhuma coordenação; representam uma forma de autoajuda individual; e tipicamente evitam 

qualquer confrontação simbólica com a autoridade ou as normas da elite (SCOTT, 2011, 

p.219). Apreendendo tal argumentação de Scott, percebemos os afoxés enquanto formas de 

resistência que se revelam com suas exposições nos cortejos.  

De acordo com Risério (1981, p. 12) “a palavra ‘afoxé’ significa a enunciação que faz 

(alguma coisa) acontecer”. Sendo assim, o afoxé é também uma palavra que contém sentido e 

força para aqueles que nela acreditam, tem o poder de fazer algo, de modificar, de produzir. 

Pautados por esta ideia de força contida na palavra e capaz de fazer algo é que surgem os 

primeiros blocos de afoxé em Salvador em 1895, como meio de reivindicar nas ruas os 

direitos da população negra marginalizada.  
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Percebemos que há uma variedade semântica de conceitos sobre afoxé, nas quais uma 

complementa a outra. Ao analisar várias definições sobre o grupo, percebemos que ele não foi 

apenas o surgimento de uma manifestação, mas uma invenção no sentido proposto por 

Hobsbawn (2012, p. 12): 

 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente 
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 
simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da 
repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado. 

 

Nesse sentido colocado por Hobsbawn, pautamos a ideia de afoxé enquanto uma 

tradição inventada por possuírem práticas com regras claras e de cunho ritualístico e 

simbólico na qual pretendem através do discurso de luta negra remetendo ao passado de 

origem dar continuidade a aspectos desse passado.  

No caso dos afoxés na Bahia, eles vão se remeter a elementos considerados de religião 

africana: candomblé, para legitimar uma ideia de raiz histórica vinda da África e, 

concomitantemente, prosseguir enfatizando essa raiz. Então, nessa busca de afirmar-se como 

pertencente a um grupo específico da história, o afoxé é uma tradição inventada e reinventa-se 

no decorrer dos anos, a exemplo dos primeiros afoxés e dos chamados afoxés modernos que 

possuem diferenças que foram colocadas para se adequar ao novo tempo.     

Os afoxés no Brasil surgem primeiramente na Bahia, mais especificamente no ano de 

1895, em Salvador, período de fortes proibições a elementos que remetessem ao candomblé e 

à cultura negra. Naquele momento, havia no país a campanha higienista10 e uma busca pelo 

embranquecimento da população. 

No cenário contrário, surgem os primeiros afoxés evidenciando o candomblé nas ruas 

da cidade, demarcando um espaço territorial e se fazendo presente enquanto meio de 

resistência cultural dos negros na sociedade baiana.  Esse período passa a ser denominado de 

“africanização” da Bahia por remeter-se ao passado de origem africana e começar a utilizar 

elementos que situem essa origem.   

Os primeiros afoxés do país foram: os Pândegos da África e a Embaixada Africana, 

considerados mais aceitáveis pela população da época, tendo em vista que exibiam em suas 

apresentações luxo e beleza, assim como os seus dirigentes possuíam boa situação de classe e 

                                                           
10

 Veja-se como exemplo para compreensão dessa abordagem os estudos de Nina Rodrigues: O Animismo 
Fetichista dos Negros Baianos (1935) e Os Africanos no Brasil (2008).  
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bons contatos sociais que faziam com que eles fossem mais bem aceitos. Sendo assim, para 

conseguirem aceitação, eles utilizavam elementos comuns aos clubes brancos e por isso, 

muitas pessoas não os viam como afoxé.  

Apesar dessa utilização de elementos comuns aos clubes brancos com luxo e beleza, 

eles eram afoxés oriundos da população negra baiana. Apenas apresentavam-se com mais 

riqueza. É através da saída desses afoxés às ruas que se cria o carnaval em Salvador, ainda 

não o carnaval como conhecemos atualmente, mas uma espécie de proto-carnaval que 

culminaria com o carnaval atual (RISÉRIO, 1981). 

Apesar de serem mais bem aceitos que qualquer outra manifestação negra da época, os 

afoxés também passaram por dificuldades. Como mencionamos, há nesse período uma luta 

pelo embranquecimento da população, uma tentativa de civilizar a sociedade baiana 

“desafricanizando” os hábitos, combatendo as tradições africanas e desvalorizando os negros. 

Nessa época, os negros e suas manifestações eram associados à ideia de pobreza e 

imoralidade. Logo, deveriam extingui-los do convívio social para que, assim, tivessem uma 

moralização e limpeza na sociedade.  

Para que as diferentes classes e etnias não se misturassem, foram separados os locais 

que seriam ocupados por eles. A rua foi o local destinado àqueles de classes populares e em 

sua maioria negros, enquanto que as classes abastadas e brancas teriam o seu carnaval 

realizado nos bailes em locais fechados. 

 

A categoria rua indica basicamente o mundo, com seus imprevistos, acidentes e 
paixões, ao passo que a casa remete a universo controlado, onde as coisas estão nos 
seus devidos lugares...(DA MATTA, 1997, p. 90). 
 

Percebe-se aí que há uma dicotomia entre os espaços ocupados por brancos e negros 

na sociedade. Peter Fry,11 analisando as descrições de Nina Rodrigues acerca do desfile desses 

clubes e comparando com os afoxés mais comuns, diz que aqueles são desenvolvidos por 

“negros de alma branca”. Logo, estes clubes eram entendidos como superiores aos demais 

existentes, então deveriam ao menos ser superficialmente aceitos.   

Essa perspectiva nos revela que as questões de classes sociais também foram 

relevantes nesse período, fazendo-nos pensar em termos da posição social dos indivíduos. 

Fomos orientados pelas contribuições de Bourdieu (2007) quando se remete à importância das 

posições sociais dos indivíduos nos diversos processos sociais.  

                                                           
11

 Texto expresso no Livro Desfile de Afoxés, Ipac Salvador, 2010. 
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Nesse sentido, podemos apreender que a posição de classe dos indivíduos participantes 

dos afoxés, mais especificamente os seus dirigentes, também contribuiu de maneira 

fundamental para que os grupos pudessem surgir e se estabelecer.  

Devido às condições econômicas e aos contatos sociais dos dirigentes dos afoxés, 

parecia que eles eram negros que não tinham ligação com a pobreza e imoralidade associadas 

aos negros da época. Sendo assim, percebemos que a posição social dos indivíduos que 

frequentavam os afoxés era um fator importante para que eles pudessem ser aceitos ou não 

pela sociedade.  

Essa análise de classes nos fornece uma noção de como as posições sociais daqueles 

que participavam desses afoxés foi importante para que eles pudessem se consolidar.  

Então, os afoxés surgiram na Bahia como um meio de resistência da população negra, 

a qual através da transposição do candomblé para as ruas conseguiu demarcar uma posição 

política de afirmação de uma africanidade. Assim, o candomblé se posicionou no Brasil como 

um centro de resistência cultural e de identidade étnica, em que os terreiros atuavam como 

uma espécie de comunidade que agregava a população negra e a mantinha atrelada à origem 

africana. “[...] o candomblé funcionou, no Brasil, como uma espécie de pacífico e sagrado 

quilombo, centro de resistência cultural e de identidade étnica e social dos negros, a impedir 

sua desafricanização total” (RISÉRIO, 1981, p. 83).  

Levando esse candomblé para as ruas, estava-se demarcando espacialmente e 

politicamente o lugar dos negros na sociedade e, como era difícil levá-lo em forma de religião 

(por conta de todos os preconceitos e represálias contra a religião afro-brasileira e contra os 

negros), utilizou-se estrategicamente do afoxé como um recurso para viabilizá-lo. Então, o 

afoxé é o candomblé de rua, manifestação cultural que leva elementos da religião para o 

desfile. “Sendo assim, o afoxé é uma extensão do terreiro. Normalmente, quem está ali é a 

comunidade das casas religiosas para brincar em conjunto” (SODRÉ, 2008).12  

Com o decorrer do tempo e a chegada do século XX, novos afoxés surgiram na Bahia, 

bem como em Recife, Ceará e Rio de Janeiro. No século XXI, esses grupos surgem em 

Sergipe, já com modificações na forma de apresentação, resignificando vários elementos e 

dando continuidade a outros, mudanças que ocorrem para adequação ao contexto 

sociocultural e político a que estão vinculados.  

                                                           
12

 SODRÉ, Jaime. Jornal Irohim, 27/01/2008 apud Livro do Ipac 2010. 
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Apesar da existência de vários afoxés no país, de acordo com Barbosa (2010) é em 

Salvador que há a maior concentração de grupos, sendo esse o motivo pelo qual apenas os 

mapeamos. 

 

1.3.1 MAPEAMENTO DOS AFOXÉS EM SALVADOR NO SÉCULO XXI 

No século XX, surgem os afoxés modernos, localizados, sobretudo, na capital baiana. 

De lá até o início do século XXI, há na cidade grande variação de surgimento e 

desaparecimento de afoxés, visto que com o aparecimento dos blocos de trio na década de 

1970 os afoxés são relegados a locais desprivilegiados no cenário carnavalesco e, sem 

recursos, vários deles não conseguem sobreviver.  

Contudo, há ainda um grande número de afoxés resistindo e mantendo-se neste 

cenário que atualmente passa por outras transformações e começa a ocupar um lugar 

determinado no carnaval baiano com a criação de um circuito específico para eles e para os 

blocos-afro a partir do carnaval 201313.  

A tabela a seguir demonstra os afoxés que ainda existem atualmente em Salvador. As 

sedes de desenvolvimento das associações/entidades se concentram em sua grande maioria 

nas regiões próximas ao Centro Histórico e ao Pelourinho ou em áreas periféricas, locais onde 

existiram e existem ainda alguns terreiros. 

 

Quadro 1: Afoxés em Salvador 

                                                           
13

 ‘Afródromo’ é o mais novo circuito do carnaval de Salvador. Portal SECULT BA, Bahia, 30 nov. 2012.      
Disponível em: http://www.cultura.ba.gov.br/secao/noticias/page/8 Acesso em: 30 nov. 2012. 

     AFOXÉ    FUNDAÇÃO            SEDE PRESIDENTE 

Filhos de Gandhy 18/02/1949/ atual Pelourinho Agnaldo Silva 

Filhos de Maré 02/02/1950/ atual Plataforma Robério Almeida 

Netos de Gandy ?/01/1975/ atual Centro Histórico Cristiane Vivas 

Ilê Oyá 10/05/1978/ atual Pau Miúdo Estelita Alves 

Filhos do Congo 07/01/1979/ atual Cajazeiras Lindinalva Nascimento 

Olorum Baba Mi 28/04/1979/ atual Caixa D’água Ademir de Oliveira 

Filhas de Gandhy 02/07/1979/ atual Pelourinho Glicéria Vasconcelos 

Filhas D’Oxum 23/08/1991/ atual Centro Histórico Dalvadísio Fonseca   

Gangazumba 01/05/1992/ atual Quilombo da Mata            ? 

http://www.cultura.ba.gov.br/secao/noticias/page/8
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(Fonte: Site carnaval ouro negro- http://www.carnavalouronegro.ba.gov.br/afoxes.php) 

 

É interessante observar que os nomes desses afoxés remetem em sua maioria à ideia de 

África e/ou ao candomblé, o que demonstra a busca por manter a identidade e a ideia de 

origem africana. Manter esses nomes é evidenciar a resistência simbólica da cultura em meio 

a todo o contexto social.  

Os afoxés só sobreviveram porque eles foram criando ao longo dos anos pessoas que 

possibilitaram continuidade ao movimento. Durante décadas, aquele que é ligado ao 

candomblé levou seus filhos para participarem tanto das obrigações religiosas, quanto dos 

afoxés, fazendo com que ainda exista uma continuidade. Assim, a família foi um dos meios 

mais eficazes para a influência em participar dos afoxés e para a manutenção dos mesmos.  

“Orum e Wilson e Orum (1974, 1976 apud Klandermans & Ogema, 1987, p. 520) 

salientaram a importância de amigos e parentes que já estavam envolvidos em um movimento 

para explicar a participação”. Podemos pensar que essa perspectiva pautada por esses autores 

nos serve para refletir como os laços de parentesco e amizades são fundamentais para que os 

indivíduos decidam participar dos afoxés.  

Escura 

Korin- Efan 09/09/1992/ atual Centro Histórico Balguete Crisóstomo 

Arca de Zambi 04/01/1994/ atual Iapi Degalde Ciriaco 

Filhas de Olorum 20/11/1998/ atual Pelourinho Jorge Rocha 

Filhos de Ogun de 
Ronda 

07/03/2001/ atual Alto de Coutos Valdeci Teixeira 

Bloco Ijexá da Bahia 28/08/2001/ atual Engenho Velho da 
Federação 

Antônia Genaildes 

Luaê 15/02/2002/ atual Engenho Velho de 
Brotas 

Helenildo Pires 

KAMBALAGWANZE 25/02/2002/ atual Barbalho Iracema Neves 

Filhos do Korin Efan 25/05/2002/ atual Centro Histórico Erenilton Bispo 

Os Sacerdotes 13/01/2003/ atual Pelourinho Aristides Mascarenhas 

Dança Bahia 20/03/2003/ atual Macaúbas Nilton Mário 

Bahia em Cena 01/09/2003/ atual Centro Histórico Aderaldo da Cunha 

Filhos de Omolú 23/04/2007/ atual Lobato Francisco Cruz 

Filhos de Nanã 23/04/2007/ atual Itapuã Maria de Lourdes Melo 

Templo dos Orixás 20/11/2008/ atual Dom Avelar Ederilda Almeida 
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Os trabalhos sociais realizados por vários afoxés também se constituem como meio de 

manutenção e seguimento deles, os quais se mantêm vivos à medida que insere novas pessoas 

e novos adeptos. Na atualidade, os afoxés são uma mistura multicultural, as pessoas que 

desfilam neles não são obrigatoriamente ligadas ao candomblé, mas ainda assim quem sai 

nesses blocos adquire a “proteção” das divindades.   

Apesar das mudanças de contextos e até de alguns elementos utilizados nos cortejos, 

os afoxés continuam “presos” à sua ideia de origem, embora muitos participantes possam não 

participar da religião.  

A modernidade e a utilização da imagem dos afoxés enquanto marketing cultural não 

os fez perder a ideia original de surgimento. Os desfiles podem até ter uma valorização 

mercantilista que os fazem se adequar a esses interesses, mas de fato o elemento resistência e 

a demarcação espaço-social continuam a existir, ainda que com novos meios de lutas e 

ressignificações de símbolos.  

No século XXI aparecem os primeiros afoxés em Sergipe, em contextos 

completamente diferentes dos encontrados na Bahia. Diferente de Salvador, os que se iniciam 

em Sergipe estão fortemente ligados à política partidária, contudo os discursos utilizados são 

similares aos mesmos do século XIX, valorizando a busca pela origem africana e valorização 

étnica. Ou seja, apesar da vinculação com a política partidária, os afoxés sergipanos mantêm 

em foco a ideia de resistência cultural presente desde os primeiros afoxés. Ao sair às ruas 

demarcando espaços e evidenciando o candomblé eles mostram suas presenças e formas de 

resistência na atual conjuntura.  

Após entendermos a conjuntura de surgimento dos afoxés na Bahia, que nos ajudarão 

a compreender o aparecimento deles em Sergipe, é imprescindível buscarmos o entendimento 

de como ocorreram o engajamento das lideranças dos afoxés sergipanos para que 

posteriormente vejamos como surgiu o primeiro afoxé neste local. 

 

1.4 O PROCESSO DE ENGAJAMENTO NOS AFOXÉS SERGIPANOS 

Além das análises já pautadas acima, o auxílio do estudo sobre o engajamento 

individual desenvolvido por Fillieule (2009) nos auxiliará a compreender como ocorreu a 

inserção das lideranças nos afoxés sergipanos e quais as possíveis causas que os levaram a 

participar dessa manifestação cultural. Assim, o objetivo desse tópico é evidenciar como se 

deu o engajamento das lideranças dos afoxés em Sergipe. 
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Os estudos de Fillieule (2009) nos mostrou que a temática acerca da participação dos 

indivíduos surge através das discussões sobre mobilizações coletivas. Ou seja, pautados por 

investigações sobre os movimentos sociais na Europa e nos Estados Unidos da América 

(EUA), busca-se entender como ocorre o engajamento individual nesses movimentos 

sociais/manifestações. 

Há várias perspectivas divergentes para explicar e entender esse assunto, sendo que 

países como França e EUA são os que mais divergem em suas teorias acerca do engajamento 

individual. Não temos no Brasil muitos estudos sobre este assunto e aqueles que possuem 

maior respaldo são os advindos desses países, por isso nos pautamos nas ideias deles para 

explicarmos como se dá esse engajamento nas manifestações estudadas neste trabalho. 

Contudo, podemos dizer que não há unidade de perspectiva dentro desses países, existem 

contradições entre os intelectuais franceses, bem como entre os norte-americanos dentro da 

sua própria área de abrangência (FILLIEULE e PUDAL, 2010b).  

Esse período na França existia pesquisas que tratava o movimento operário como o 

modelo de mobilização coletiva, posteriormente há uma mudança de foco e passa-se a 

analisar o engajamento individual baseado nas trocas e benefícios que se poderia ter ao 

engajar-se em algumas causas, assim eram analisados os investimentos dos participantes, as 

retribuições, as predisposições individuais daqueles que mais se destacavam. Essas análises 

estavam relacionadas à posição de classe dos atores sociais como algo relevante para a 

participação na militância.  

Já nos EUA a análise de classes não foi o eixo principal para tentar se entender o 

engajamento dos indivíduos. De acordo com Klandermans e Oegema (1978), eles 

evidenciaram as redes pessoais como fundamentais para a inserção em movimentos e 

manifestações sociais, bem como as barreiras e as dinâmicas organizacionais. Assim, 

percebemos que em ambas as teorias (francesa e norte-americana) faltaram evidenciar algum 

ponto acerca do engajamento individual, nenhuma delas sozinha é capaz de esclarecer todos 

os motivos pelos quais levariam um indivíduo a se engajar.  

Os estudos de Fillieule (2009) nos conduzem a três pontos principais que seriam a 

base para entender como se processa o engajamento, os quais estão relacionados ao contexto e 

as redes de relações como meio de “atrair” os indivíduos a participarem das manifestações, 

bem como socializar os indivíduos levando em consideração aquilo que eles vivenciam; outro 

ponto estaria ligado ao capital cultural, social e econômico dos indivíduos; por fim, os 

motivos, as intenções dos atores sociais envolvidos.  
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Dessa maneira, vários autores têm buscado propor explicações sobre o engajamento 

individual, seja através da intencionalidade do ator, ou seja, os motivos envolvidos ou através 

de determinantes estruturais de classe social e redes (FILLIEULE, 2001). Ou ainda atrelados 

ao peso do engajamento, ou seja, àquilo que se pode ganhar ou perder com a inserção 

(NÉVEU, 1996).  

Todavia, nenhuma dessas teorias é suficiente para explicar como ocorre esse 

engajamento. É necessário levarmos em consideração também o processo de desenvolvimento 

e contextos dos indivíduos, incorporando à dimensão temporal a análise para entender como 

em diferentes momentos e contextos os indivíduos são predispostos a engajar-se em alguma 

causa.  

Assim, o indivíduo permanece com sua subjetividade, mas dentro de um contexto 

social coletivo que irá possibilitar entender como ele passou a fazer parte de manifestações. 

Passy (2009) mostra a relevância dos contextos sociais para entender as predisposições 

diferentes dos indivíduos para começarem a atuar em movimentos e organizações. Isso porque 

os indivíduos possuem uma pluralidade de motivações e causas para participar, Nesse sentido, 

há novas formas de produzir a militância. Não é analisado apenas as motivações pessoais, a 

posição de classe e as redes de relações dos indivíduos, mas um panorama em que abarca 

todas essas categorias atreladas aos contextos aos quais estão inseridos.  

Sendo assim, os indivíduos na atual conjuntura estão incluídos em uma multiplicidade 

de lugares do espaço social (Fillieule, 2001), ou seja, em diversos espaços sociais e atuam 

com vários papéis sociais a depender do contexto em que estão inseridos. Dessa maneira, eles 

são engajados em várias organizações concomitantemente e podem defender causas 

diversificadas. Então, os indivíduos possuem na atualidade uma gama de possibilidades para 

se engajar. 

Fillieule (2009) e Passy (1998), apesar de também possuírem perspectivas distintas, 

vão ter semelhanças no sentido de analisarem o engajamento individual valorizando os 

contextos de inserção dos indivíduos, os quais são construídos no decorrer da vida de cada um 

com especificidades que devem ser levadas em consideração no desenvolvimento das 

análises. Por isso, Passy (1998) vai dizer que o engajamento individual é um processo, ou 

seja, é construído paulatinamente de acordo com os itinerários individuais.  

Trazendo essa análise para a nossa pesquisa, tentamos assimilar as discussões 

estabelecidas por Tarrow e Passy priorizando os contextos aos quais os indivíduos foram 

inseridos no decorrer de suas vidas. Assim, quando pesquisamos as lideranças dos afoxés, 

buscamos compreender que elas já estavam imersas em um contexto de vida extenso, nos 
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quais passaram por diferentes processos de socialização, de experiências, alegrias e tristezas 

que as fizeram ser as pessoas que são atualmente.  

Acreditamos então que para que os indivíduos utilizados nesta pesquisa se engajassem 

nessa manifestação e se tornassem lideranças delas não foi um processo estático, mas um 

processo construído ao longo de suas vidas que culminaram com estas decisões. A militância 

se assim podemos chamar a participação nessa manifestação, começou a existir para essas 

pessoas a partir da adolescência e da idade adulta, momentos em que eles possuindo maior 

consciência de si e da religiosidade ao qual pertencem passaram a perceber que existiam 

coisas que necessitavam ser modificadas.  

Ao buscar transformações na forma de a sociedade enxergar a religião afrobrasileira e 

até mesmo como forma de se aceitarem melhor dentro delas é que eles passaram a fazer parte 

dessas manifestações culturais e de outras no decorrer de suas vidas. Ou seja, eles passaram a 

se engajar nos afoxés pelo interesse em minimizar os preconceitos e intolerância existentes 

contra a religião afrobrasileira, devido ao fato de isso os atingir diretamente por eles serem 

pertencentes ao candomblé.  

Os líderes dos afoxés sergipanos são todos eles pertencentes a terreiros de candomblé, 

sendo assim, a participação nos grupos e os cargos de lideranças ocupados neles estão ligados 

às lutas contra a intolerância religiosa e à valorização étnico-cultural dos negros. Foi a 

participação no grupo religioso que os incentivou a engajar-se nessas causas e lutar por elas. 

Isso se tornará mais evidente no capítulo três, quando analisamos as origens e condições 

sociais dessas lideranças e eles irão explicar como entraram no candomblé e, posteriormente, 

nos afoxés. 

O engajamento estaria ligado então à forma de resistência destes indivíduos, que, ao 

levar o cortejo para as ruas, evidenciando a religião afrobrasileira, estariam se posicionando e 

demarcando espaços. Então, como forma de demonstrar resistência cultural, eles passaram a 

fazer parte dos afoxés e lutar pelo respeito e valorização afro religiosa. 

Percebemos que as redes de relações existentes na vida deles e principalmente dentro 

do círculo do candomblé os influenciaram a pensar na criação de um afoxé como meio para 

dar visibilidade ao candomblé no estado e buscar minimizar a intolerância contra essa 

religião. Concomitantemente, algumas dessas redes possibilitaram o surgimento e 

desenvolvimento dos afoxés em âmbito sergipano. Então, é relevante para esse estudo 

entender como as redes de relações das lideranças possibilitaram os meios para que o afoxé 

pudesse conseguir existir e ser mantido.  
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1.5 AS REDES DE RELAÇÕES COMO BASE PARA O PRIMEIRO AFOXÉ DE SERGIPE 

Depois de termos realizado todo esse apanhado de contextos e teorias, temos ainda a 

análise microestrutural de redes de relações, que nos auxiliou no desenvolvimento desta 

pesquisa. Dentre os estudos sobre essa teoria destacamos os de Florence Passy, que mostra 

como as redes de relações sociais são relevantes para que ocorra engajamento em 

determinadas causas sociais.  

Em relação ao nosso trabalho, esta análise nos permite pensar nos vínculos que os 

atores sociais estabeleceram no decorrer dos seus itinerários e que podem ter contribuído para 

os seus engajamentos e para o desenvolvimento dos afoxés.  

As redes de relações sociais são fundamentais para o processo de engajamento dos 

indivíduos, assim como para o desenvolvimento das manifestações e movimentos sociais, 

visto que, através dos círculos de proximidade e/ou amizade que se criam pode-se ter maiores 

“facilidades” para engajar-se e desenvolver mobilizações, sendo respaldado caso aconteça 

algo de errado nesse desenvolvimento. Assim, foi no sentido de pensar as redes de relações 

como meio de alianças e amizades estabelecidas que pensamos acerca do surgimento e 

desenvolvimento dos afoxés em Sergipe. 

Percebemos através de pesquisas e entrevistas que para o surgimento do primeiro 

afoxé em Sergipe foi necessário que os dirigentes do mesmo estivessem amparados por boas 

relações sociais que os permitiram a criação do afoxé, assim como colocá-lo nas ruas da 

cidade. Essas redes podem ser formais ou/e informais a depender do contato que seja 

utilizado. Diríamos que as formais são aquelas baseadas na formalidade dos contatos e atores 

sociais, envolve órgãos, locais de contato específico, dentre outros elementos; enquanto que 

as informais estariam relacionadas a amigos, vizinhos, parentes, dentre outros que sejam de 

maior proximidade.  

Para o estudo dos afoxés em Sergipe e, mais especificamente, o primeiro afoxé do 

estado, acreditamos que as relações tenham sido pautadas por ambas as formas de redes, 

tendo em vista que houve contato específico em órgãos públicos, bem como um contato mais 

livre por conta da relação de amizade existente entre os envolvidos (políticos e diretores do 

afoxé). As palavras do presidente do afoxé Omo Oxum em entrevista confirmam essa relação: 

 

“(...) se não fosse a liderança da sacerdotisa do ponto de vista da relação religião e 
política inviabilizava todo o processo. O afoxé não teria saído sem isso? 
[Entrevistador] . Não, não, não sairia.” (Informação verbal)14. 

                                                           
14

 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012. 
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Essa declaração do presidente do primeiro afoxé sergipano afirma que sem o uso dos 

laços formais e informais o afoxé Omo Oxum não teria saído às ruas naquele momento. O que 

de fato fez com que ele pudesse sair no ano em que foi proposto a sua criação aos órgãos 

públicos foi o laço pessoal entre a sacerdotisa responsável pelo terreiro ao qual o afoxé faz 

parte e o prefeito de Aracaju. Esse laço pessoal existente entre a sacerdotisa e o governante 

municipal e que passa a ser posteriormente o governador do estado propiciou a aceitação da 

ideia de criação do afoxé e consequentemente o desenvolvimento deste pelas ruas da cidade. 

Assim, a análise de redes de relações vai dar um caráter mais dinâmico à pesquisa 

possibilitando entender o processo de aparecimento dos afoxés em Sergipe. De acordo com 

Mische (1997, p. 138), “sem subestimar os efeitos reais de normas e de classes sociais, 

precisamos de outros instrumentos de análise mais flexíveis, capazes de compreender o 

dinamismo, a contingência, e a multiplicidade das experiências e interações sociais”. Ou seja, 

é necessário compreender as diversas modificações pelas quais passa o contexto de 

envolvimento dos atores, assim como mostrar o desenvolvimento desses atores nesse contexto 

através de seus engajamentos e de suas redes de relações sociais.  

Dessa maneira, a análise das redes de relações se faz essencial para entendermos toda 

essa conjuntura de surgimento e desenvolvimento dos afoxés em Sergipe, compreendendo a 

ação dos atores envolvidos (lideranças) em relação aos contatos estabelecidos com aqueles 

que poderiam servir como base ou apoio para eles. Esta análise permite explicar como nesses 

cenários e com determinados contextos puderam surgir estas entidades. Podemos dizer que:  

 

(...) sem descartar a pertinência da estrutura e dos recursos organizacionais que 
possibilitam o surgimento dos movimentos sociais, e em contraponto às abordagens 
centradas no “pertencimento de classe” dos militantes, um conjunto de trabalhos tem 
salientado a importância dos “laços interpessoais” e das “redes pré-existentes” para a 
adesão e a continuidade do engajamento em movimentos sociais (OLIVEIRA, 2010, 
p. 52).  

 

Os estudos sobre as redes de relações sociais pautados por Passy (1998), Tarrow 

(2009), McAdam (1993) e Thévenot (1999) nos permitiram compreender como essas redes 

são fundamentais para o desenvolvimento de diversos movimentos ou manifestações sociais. 

É através delas que os indivíduos são encorajados a saírem às ruas e terem respaldo e defesa 

caso algo viesse a ocorrer de maneira errada.  

Sendo assim, as redes de relações estão na base estrutural de desenvolvimento desses 

afoxés, como vimos através de relações formais e/ou informais. Segundo os argumentos de 
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Tarrow (2009, p. 109), “os desafiantes são encorajados à ação coletiva quando têm aliados 

que podem atuar como amigos nos tribunais, como garantias perante a repressão ou como 

negociadores aceitáveis em seu favor”. Tarrow remetia-se a outro contexto e situação, mas 

podemos refletir como essa afirmação dele pode estar presente no aparecimento dos afoxés 

sergipanos.  

Em Sergipe, os afoxés surgem sem um discurso direto de resistência cultural como 

aconteceu na Bahia com a criação dos afoxés. Entretanto, mesmo sem a utilização direta desse 

discurso eles exibem suas formas de resistência através do cortejo nas ruas, evidenciando a 

religião afrobrasileira e demarcando o espaço socialmente. Enfatizando suas presenças em 

meio à sociedade, eles mostram que isso é uma forma de resistência cultural.  

Apesar de discursos diferentes, os afoxés sergipanos possuem unanimidade na busca 

de visibilidade para o candomblé, como eles dizem “visibilidade para as comunidades de 

terreiro”. Há assim um discurso de afirmação de participação a um grupo que visa o 

reconhecimento deste no cenário sergipano:  

 

[...] sempre essas manifestações embora se usasse o discurso religioso, o fundo 
mesmo era dá visibilidade e mostrar pra sociedade que nós não éramos religião do 
demônio, que nós éramos organizados, que nós estávamos ali pra demarcar 
território, dizendo olhe: nós estamos vivos sim, mas lutando durante séculos e 
séculos e estamos aqui pra mostrar que nós exigimos respeito. (Informação 
Verbal)15 
 

Nos desfiles dos afoxés em Sergipe percebemos que além de evidenciar o candomblé 

nas ruas e buscarem uma visibilidade étnica de valorização do negro e de sua cultura, há 

também uma busca de visibilidade para os terreiros aos quais eles fazem parte, demonstrando 

a religião afro-brasileira para a sociedade sergipana, mas também obtendo reconhecimento 

próprio. Nenhum dos dirigentes remete-se a esse fato, mas percebemos isso no decorrer de 

nossas observações e participações nos cortejos.  

As redes as quais os dirigentes desses clubes estavam inseridos era uma rede baseada 

na informalidade das relações de amizade e nas relações que circundam o âmbito da política, 

bem como na formalidade existente ao se relacionar publicamente com políticos em âmbito 

governamental. Por ter amigos/aliados influentes na gestão política, conseguiu-se apoio 

político e financeiro para realizar o cortejo.  

O auxílio financeiro por parte de órgãos da prefeitura e do estado foi essencial para 

que o desejo de formar um afoxé pudesse ser concretizado em Sergipe. Toda a parte estrutural 

                                                           
15

 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012. 
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foi paga com verba desses órgãos, exceto a confecção das vestimentas específicas do bloco de 

afoxé que foram pagas pela sacerdotisa do terreiro Abaçá São Jorge com verbas angariadas 

pelos seus trabalhos prestados no terreiro. 

Com este apoio tornou-se viável a realização do evento. Em contrapartida, a prefeitura 

e o estado adquirem visibilidade cultural e turística, ligados a um discurso de órgãos liberais 

que aceitam todas as religiões e todas as manifestações. Assim, os governantes passam a 

“aceitar” as manifestações culturais afrobrasileiras como forma de estratégia para usufruir de 

um possível respaldo que ela pudesse oferecer, na medida em que o cenário nacional e 

globalizante era favorável a iniciativas de novas práticas culturais e manifestações de origem 

africana. Há assim um interesse mútuo entre os envolvidos. 

 

É aquela coisa, raramente um pai ou uma mãe de santo consegue o acesso de 
conversar diretamente com o governador ou com o prefeito, o fato dela (Marizete) 
ter excelente intimidade diante desses políticos na hora que ela chega no palácio 
ninguém se recusa a atendê-la, então ela vai lá e fala.  Essa coisa é muito forte, 
quando diz Dona Marizete do Bairro América, as portas se abrem. [grifo nosso]. 
(Informação Verbal)16  
 

Apreendemos através desse discurso como é forte a ligação existente entre a mãe de 

santo Marizete Lessa e os governantes locais, fator esse essencial para que a ideia de afoxé 

fosse aceita e pudesse ser “patrocinada” pelo âmbito público. Dessa maneira, é com o apoio e 

incentivo da sacerdotisa pautada em sua forte ligação com os políticos vigentes que surge o 

primeiro afoxé de Sergipe.  

A direção e a organização do afoxé não são da mãe de santo (teve a ideia e é quem 

hierarquicamente diz o que pode e não pode no afoxé), mas sim de seus filhos (de sangue ou 

de santo) que tornaram-se os responsáveis pelo desenvolvimento do afoxé, estes possuem 

relações favoráveis com diversos setores governamentais e da prefeitura de Aracaju, nos 

mostrando que essas relações facilitaram a inserção e aceitação do afoxé no âmbito 

governamental.  

Sendo assim, o contexto político de surgimento dos afoxés em Aracaju é o mesmo. 

Entretanto, as redes de relações e alianças que os perpassam não o são. A relação de amizade 

que se estabeleceu entre os representantes do afoxé Omo Oxum e membros da política 

sergipana em vigência no poder foi fator preponderante para o desenvolvimento desse afoxé, 

enquanto que os outros com relações menos favoráveis ainda estão em processo de 

consolidação.  

                                                           
16

 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
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“Essa relação religião/política como tá ocasionado hoje, infelizmente ela é um mal 

necessário, até mesmo pra a gente conseguir autonomia ela é um mal necessário” (Informação 

Verbal)17. Ou seja, como se pode perceber através do exposto pela fala do presidente do afoxé 

Omo Oxum eles são dependentes dessas redes de relações que ajudaram o afoxé a iniciar e o 

mantém até a atualidade nas ruas.  

Essa forte ligação entre o afoxé e a política sergipana demonstra que houve um 

interesse mútuo entre os representantes do afoxé e os gestores políticos em vigência. É uma 

relação de co-produção entre os membros envolvidos, baseado na reciprocidade de benefícios. 

E foi baseada na relação de aliança, amizade e interesses mútuos que esse afoxé pôde se 

estabelecer e foi intitulado o primeiro afoxé do Estado de Sergipe (Afoxé Omo Oxum).  

A análise realizada por Oliveira (2008) acerca da forma de contestação do movimento 

ambientalista, enfatizando que este não se apresentou como forma de contestação do regime 

autoritário, adquirindo assim melhor aceitação, nos faz pensar que em um contexto diferente 

do que era vivido pelo movimento ambientalista, podemos assimilar essa tática de não 

enfrentamento ao que ocorreu com o afoxé em Sergipe, na medida em que ele se apresenta 

não como meio de contestar o governo vigente, mas como um aliado para o desenvolvimento 

de um espaço cultural. 

 Tarrow (2009) diz que a passividade nos confrontos talvez seja a maior contribuição 

de nosso século ao repertório de confronto. Essa passividade se faz importante no cenário 

atual, pois é muito mais viável o diálogo do que o confronto político, os benefícios que se 

pode ganhar em um não enfrentamento é maior do que quando se enfrenta o poder público. 

Acreditamos que a lógica estratégica dos afoxés está situada nessa passividade que visa não 

enfrentar os poderes, mas dialogar com eles tentando demarcar os seus espaços.  

Assim, através da oportunidade política advinda do novo contexto político de ascensão 

do PT, foi possível estabelecer contatos políticos que culminaram com o surgimento do 

primeiro afoxé sergipano. Com o apoio desses aliados políticos, o afoxé Omo Oxum foi 

considerado pelo poder público municipal em dezembro de 2010 o primeiro afoxé de Sergipe, 

além desse reconhecimento, no inicio do ano de 2012 ele foi inserido no calendário cultural 

do Estado18. Essas conquistas foram de grande relevância para a comunidade Afro no estado e 

principalmente para aqueles que organizam e fazem parte desse afoxé.  

                                                           
17 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
18 Lei Municipal nº 3.461/2007, no qual o Afoxé Omo Oxum passa a fazer parte do Calendário Turístico e 
Cultural de Aracaju. E a Lei nº 369/2009, onde inclui o evento no calendário Cultural de Sergipe. Disponível em: 
http://www.infonet.com.br/agenda/ler.asp?id=137026&titulo=Outros  Acesso em dez. de 2012.    

http://www.infonet.com.br/agenda/ler.asp?id=137026&titulo=Outros
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Acreditamos assim que esta relação entre os dirigentes dos afoxés e a política 

partidária em Sergipe é o grande alicerce para a manutenção desse bloco, não 

desconsiderando o trabalho de todos aqueles que fazem o afoxé e os seus significados, mas 

ressaltando a importância da utilização de lideranças e boas redes de relações para se atingir 

objetivos propostos em meio à sociedade.  

Os outros afoxés que surgiram em Sergipe depois do aparecimento do afoxé Omo 

Oxum também possuem em sua maioria ligações com a política partidária. Na descrição 

etnográfica dos afoxés no terceiro capítulo ficará mais nítido como ocorrem essas relações.  

Não podemos esquecer que já existiam outras manifestações culturais oriundas das 

comunidades de terreiro em Sergipe, que eram a Lavagem de Nossa Senhora da Conceição e 

também oferendas na praia que legitimavam a religião afro em Sergipe. Contudo, o afoxé 

nesse novo contexto mercadológico e globalizante adquire maior visibilidade e torna-se um 

dos maiores meios estratégicos para promover a aparição da religião afro-brasileira em âmbito 

público.   

Neste ínterim, de acordo com várias leituras sobre as religiões afrobrasileiras em 

Sergipe e através da presença em diversas manifestações da mesma, passamos a perceber a 

existência de um hibridismo em relação as religiões. Analisamos que não há uma mistura de 

elementos, mas uma interseção entre os santos apenas, cada um adorando o seu santo no dia 

colocado para ele.  

Recorrendo ao que foi proposto por Canclini (2003) sobre o processo de hibridização 

em que implica considerar as intersecções entre culturas é que acreditamos haver nessa 

relação entre a religião afro-brasileira e a religião católica em Sergipe muito mais um 

processo de hibridização do que uma relação sincrética. As comunidades dos terreiros 

utilizam o dia do santo católico como recurso para evidenciar o santo afro, mas fica nítido 

para nós que eles reverenciam o orixá e não o santo. Sendo assim, há uma relação híbrida 

entre eles, apenas comemorando no mesmo dia a homenagem a seus santos respectivos.  

Assim, apesar da existência dessas outras manifestações foram os afoxés que 

conseguiram maior destaque em âmbito sergipano. Suas lideranças e as redes de relações 

delas foram essenciais para o desenvolvimento dos afoxés no Estado, sendo que as lideranças 

do afoxé Omo Oxum amparados pelo respaldo de Marizete Lessa e vinculados a fortes 

ligações políticas conseguiram um êxito maior em seu desenvolvimento em detrimento dos 

outros afoxés que têm pouco destaque e pouca visibilidade para a sociedade e para a mídia.  
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Dessa maneira, os vínculos formais ou informais podem funcionar como estruturas 

que facilitam a solidariedade e a comunicação quando decidem realizar algum tipo de ação, 

logo, os laços formais ou informais, fracos ou fortes como fora colocado por McAdam (1993), 

podem ser pensados nesse contexto como a base do desenvolvimento dessa criação cultural no 

estado de Sergipe.   

Como esse capítulo tentou evidenciar, há uma relação concreta entre as características 

do contexto político, as oportunidades políticas que viabilizam o desenvolvimento de 

manifestações coletivas, o engajamento dos indivíduos e as redes de relações sociais que 

permitem a inserção de atores sociais, bem como o desenvolvimento de suas causas.  

A análise macroestrutural nos possibilitou entender como os contextos políticos foram 

importantes para criar as oportunidades de surgimento dos afoxés em Sergipe. Estes devem 

ser pensados dentro da política sergipana em relação à redemocratização. 

Já a teoria das oportunidades permitiu compreender como em meio a novos contextos 

as manifestações podem emergir e dialogar com setores da política, demonstrando também 

como foram formadas algumas alianças que culminaram com o aparecimento dos afoxés.  

As formas de invenção dos afoxés demonstrou o que é um afoxé e qual a sua 

importância para a sociedade, evidenciando qual a relevância deles para o contexto sergipano 

e como eles aparecem articulados com a política partidária.  

O engajamento nos mostrou a complexidade existente para levar um indivíduo a se 

engajar, bem como a importância de considerar os itinerários desses indivíduos para tentar 

explicar os seus engajamentos.  

E, por fim, a análise de redes que evidencia como as relações de alianças estabelecidas 

entre os representantes do afoxé Omo Oxum e a política partidária vigente foi essencial para o 

surgimento do primeiro afoxé de Sergipe e que pôde culminar mais adiante com o surgimento 

de novos afoxés no estado.  

Sendo assim, o contexto político foi de fundamental importância, para entender o 

surgimento dos afoxés em âmbito sergipano. No entanto, é preciso dar conta de outros 

aspectos, tais como: a relação entre as mobilizações oriundas da religião afrobrasileira e as 

práticas políticas em Sergipe, incluindo os afoxés nessas relações, explicitando os respectivos 

surgimentos e quais as suas relações com a política partidária sergipana. A partir do próximo 

capítulo centramos o nosso estudo nessa análise.   

 

2 - O CICLO FESTIVO E AS PRÁTICAS POLÍTICAS EM SERGIPE 
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 Como mencionamos anteriormente, é necessário analisar outros aspectos do 

aparecimento dos afoxés em Sergipe. Nesse capítulo é relevante para a pesquisa mostrarmos 

quais as relações existentes entre as manifestações culturais advindas das religiões 

afrobrasileiras e as práticas políticas existentes em Sergipe, situando nesse contexto o 

aparecimento dos afoxés como parte dessas manifestações culturais afro religiosas e seus 

vínculos diretos com a política partidária.  

 Ou seja, pautamos a nossa análise em situar os afoxés dentro das manifestações 

culturais, evidenciando os conflitos internos e externos, bem como as práticas políticas que 

subsidiam o seu desenvolvimento numa relação de coprodução dos atores sociais envolvidos.  

A busca em evidenciar elementos da religião afrobrasileira fez surgir uma das maiores 

manifestações culturais atreladas a essa religião na capital sergipana, que é a Lavagem de 

Nossa Senhora da Conceição. Esta manifestação, que existe há 30 anos em Aracaju, teve seu 

início com uma promessa de estudantes e depois tomou uma grande dimensão aglomerando 

durante vários anos o povo de santo (os participantes efetivos do candomblé ou da umbanda).   

Percebemos a religião nessa conjuntura como um dos meios responsáveis pela união 

entre os indivíduos provocando certa estabilidade e solidariedade entre ambos. A religião 

como forma de união, harmonia e solidariedade já foi bem trabalhada por Durkheim (1989), e 

é influenciado por este pensamento Durkheimiano que percebemos a religião afro em Sergipe.    

Sendo assim, reunidos pelo ideal de promover a religião afrobrasileira, vários terreiros 

se uniram e conseguiram levar adiante essa manifestação, entretanto, atualmente esta união já 

não existe de maneira satisfatória. Entretanto, como foi argumentado por Geertz (2008), a 

religião não é apenas um meio de agregação entre os indivíduos, mas também parte do 

sistema cultural existente auxiliando muitas vezes na alteração ou perpetuação de certas 

ordens vigentes. Assim, é como um sistema simbólico composto de vários sentidos e 

significados que pautamos a religião, situando-a dentro das relações culturais que são capazes 

de modificá-la de acordo com os contextos sociais.   

A religião a qual os afoxés estão vinculados em Sergipe é o candomblé, o qual se 

utiliza do calendário católico para produzir suas festas. Reis (1989) demonstra em seus 

estudos que a utilização do calendário católico para realizar festas foi uma estratégia de luta 

dos negros desde o período da escravidão, para que conseguissem realizar suas festas sem ter 

perseguições. Essa prática antiga continua sendo desenvolvida até a atualidade e é utilizando-

se da incorporação do calendário católico às práticas afro religiosas que surge o que 

chamamos de ciclo de Oxum, que é um dia de homenagens ao orixá Oxum e 

concomitantemente a santa católica Nossa Senhora da Conceição.  
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Nesse sentido, é utilizada a correlação entre os santos para que a festa se desenvolva 

no mesmo dia. É vinculado a esse ciclo de Oxum que vai surgir o primeiro afoxé sergipano e, 

posteriormente, alguns outros afoxés. Estes aparecem com discursos diferenciados, mas que 

em sua essência viabilizam a representação do candomblé nas ruas da cidade. Assim, é como 

representante dessa religião e buscando valorização e respeito para com a mesma que os 

afoxés aparecem em cena. Sendo assim,  

 

“o candomblé assume, então, a função de manutenção de uma memória reveladora 
de matrizes africanas ou já elaboradas como afrodescendentes, criadoras de modelos 
adaptativos ou mesmo embranquecidos – nos casos em que a religiosidade brasileira 
oficial participa definitivamente desse sistema. (CARNEIRO, 2008, p. XVI) 
 

O candomblé, além de ser uma religião, tornou-se uma das maiores formas de 

resistência dos negros. “Nessa lógica a transposição do candomblé para as ruas, durante o 

carnaval, significou uma posição política diante de uma sociedade excludente que via nas 

manifestações culturais africanas um atraso cultural” (SANTOS, 2010, p. 34).  

Dessa maneira, os afoxés tiveram muita importância também como propulsores de 

uma resistência cultural que viabilizava a luta pelos direitos da população negra 

marginalizada. Em Sergipe eles surgem com discursos próprios, mas que viabilizam esta 

resistência contida na religiosidade de origem africana.  

 Apesar das fortes relações políticas é como parte do ciclo de Oxum que surgem à 

maioria dos afoxés sergipanos, que se apresentam a noite na orla de Atalaia fechando esse 

ciclo. Inclusive o horário de apresentações dos afoxés a noite foi escolhido para que não 

atrapalhasse as manifestações existentes durante o dia e pudesse ser mais um meio de saudar 

Oxum, agregando o povo de santo.  

 O local escolhido (orla de Atalaia) foi selecionado devido à tradição que existiu lá 

dos terreiros levarem suas oferendas para a praia, logo, como forma de resgatar de alguma 

maneira essa tradição; assim como pela visibilidade que a festa na orla podia trazer para o 

afoxé e também para os órgãos municipais e estaduais, à medida que traria visibilidade 

cultural para ambas as partes.  

 

Vamos sair de manhã: não de manhã não porque de manhã tem a lavagem, pra não 
atrapalhar a lavagem; a tarde não pode porque tem a procissão, a gente só tem o 
espaço da noite que seria, que não atrapalharia ninguém. (Informação Verbal)19 

O ano em que no primeiro ano do afoxé nós pensávamos em fazer um cortejo saindo 
da praça da bandeira para a catedral para se encontrar com a Lavagem, nós 

                                                           
19Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012. 
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pensamos em fazer assim, mas depois foi avaliado não seria interessante porque se 
nós fizéssemos isso o grupo de Angélica e da Lavagem podia pensar que nós 
queríamos um acirramento, então em que momento nós vamos fazer? À tarde 
ninguém vai porque todo mundo vai pra procissão, só nos restou a única alternativa 
de irmos a noite à praia, a noite o centro da cidade é um perigo. Onde teria 
visibilidade o culto a Iemanjá e a Oxalá dentro da praia tava caindo, tava em plena 
decadência, o povo tá indo pra beber, pra comemorar, então a noite tinha muita 
gente lá, além de ter muita gente lá tava também num local bom [...] (Informação 
Verbal)20 

 

 Apesar de o primeiro afoxé sergipano aparecer ligado ao ciclo de Oxum, seus 

representantes informam que ele não foi pensado como uma extensão da Lavagem da 

Conceição, mas como parte desse ciclo em homenagem ao orixá. Os representantes do terreiro 

Abaçá São Jorge e concomitantemente do afoxé Omo Oxum deixaram de participar da 

Lavagem de Nossa Senhora da Conceição devido a alguns conflitos existentes com a 

representante da Lavagem, então o afoxé surgiu como forma de homenagear o orixá, mas sem 

ligações com a manifestação existente durante o dia. 

 Há, em Sergipe, nitidamente uma concorrência grande entre os representantes dos 

terreiros em busca de maior respaldo e demonstração para as outras casas de santo e também 

para toda a sociedade: 

 

[...] então eu não vejo o afoxé como uma extensão da Lavagem, eu vejo sim como 
um ato celebrativo, comemorativo a Oxum se pensar o ciclo de Oxum, da procissão 
de Nossa Senhora da Conceição do ponto de vista sincrético, a Lavagem do ponto de 
vista sincrético e o afoxé. Esse ciclo está integrado ao ciclo celebrativo e festivo a 
Oxum. (Informação Verbal)21 

 

Contudo, não podemos deixar de evidenciar que apesar de toda essa concorrência e 

conflitos existentes nessas manifestações em Sergipe, elas são extremamente importantes para 

evidenciarem a religião, tendo em vista que esses conflitos são minimizados no momento de 

cortejo.  

[...] então sempre essas manifestações embora se usasse o discurso religioso, o fundo 
mesmo era dá visibilidade e mostrar pra sociedade que nós não éramos religião do 
demônio, que nós éramos organizados, que nós estávamos ali pra demarcar 
território, dizendo olhe: nós estamos vivos sim, mas lutando durante séculos e 
séculos e estamos aqui pra mostrar que nós exigimos respeito. (Informação 
Verbal)22 

 

                                                           
20Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012. 
21Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
22Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
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Dessa maneira, podemos pensar que não foram as festas existentes que criaram os 

afoxés, mas eles que passaram a criar uma nova festa na cidade e mais uma forma de 

homenagear Oxum. Assim, as festas estão relacionadas ao momento de efetivação das lutas 

dos afoxés por maior conscientização da sociedade em relação a religiosidade afro, aos 

direitos das mulheres negras e também à musicalidade que remete-se a cultura afro brasileira 

como forma de evidenciá-la.  

De acordo com Amaral (1998), as festas podem ter vários motivos para existir, podem 

ser meios de inserção social, de controle social, de exposições de ideias, de comunicação e 

interação entre as pessoas e demais motivações. Então, é situando a festa como um dos 

espaços possíveis para se repensar a sociedade, bem como em alguns momentos modificá-la 

que situamos os afoxés e suas lutas.  

Assim, esses eventos festivos não colocam em cena apenas momentos de inversão de 

valores e saída do cotidiano como foi pautado por Da Matta (1997). Eles evidenciam também 

uma luta por espaço social e por valorização de uma cultura que podem culminar com 

transformações na sociedade. Logo, como mencionou Risério (1981, p. 19) acerca do 

carnaval, “não é verdade dizer que depois do carnaval tudo volta a ser como era antes”.  

Ou seja, a aparição desses afoxés revela que a cada apresentação deles muda-se um 

pouco da estrutura social, à medida que a sua melhor aceitação a cada ano e a crescente 

visibilidade mostra que há uma mudança ainda que ínfima na forma de pensar a sociedade.  

Ao situarmos os afoxés dentro do contexto de manifestações locais, teremos a base 

para compreender os conflitos existentes que propiciaram o seu surgimento. Sendo assim 

partiremos de uma análise diacrônica que nos dará o embasamento para situar o aparecimento 

dos afoxés.  

Prosseguiremos dando ênfase para a análise sincrônica através das entrevistas 

realizadas com os dirigentes dos afoxés, às quais irão demonstrar as relações políticas 

existentes na base deles, os conflitos entre eles, entre os terreiros e também em relação à 

igreja católica. E, por fim, analisaremos o processo de relações entre o primeiro afoxé de 

Sergipe e os órgãos públicos municipais e estaduais no sentido de descobrir se há uma 

institucionalização do afoxé nas suas trocas com o âmbito governamental.  

Ressaltamos que não estaremos fazendo uma dualidade entre sincronia e diacronia, 

visto que essa perspectiva já foi muito enfatizada na escola funcionalista no século XX23, 

                                                           
23 Bronislaw Malinowski (“Argonautas do Pacífico Ocidental” -1922). Radcliffe Brown (“Estrutura e função na 
sociedade primitiva” - 1952-; e “Sistemas Políticos Africanos de Parentesco e Casamento”. Evans-Pritchard 
(“Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande” - 1937; “Os Nuer” - 1940). Raymond Firth (“Nós, os Tikopia” - 
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estaremos apenas utilizando aqui os termos diacrônico e sincrônico como forma de situá-los 

antropologicamente no tempo.  

Utilizaremos como subsídio teórico para compreender essas relações, determinadas 

perspectivas desenvolvidas por alguns autores, como: Reis (1989) sobre formas de resistência 

que nos ajudará a pensar as manifestações culturais ligadas à religião afro; Tarrow (2009) 

com o pensamento acerca dos conflitos e rupturas que nos ajudará a refletir sobre os efeitos 

dos conflitos intra e extra grupos existentes nos afoxés. Ferree (2009) e Noonan (1995) que 

com perspectivas diferentes vão falar sobre as relações entre as mulheres e os movimentos 

sociais nos auxiliando a pensar sobre a existência do primeiro afoxé sergipano enquanto 

exclusivamente feminino. 

E a perspectiva de Toth (2005) sobre as relações de co-produção entre o Partido 

Islâmico e algumas manifestações existentes na região do Islã que nos incentivou a refletir 

sobre as relações estabelecidas entre o primeiro afoxé sergipano e a política partidária, 

entendendo a relação de coprodução existente entre eles. 

Dessa maneira, neste capítulo temos como objetivo analisar as relações dos afoxés 

situando-os dentro das manifestações culturais afro religiosas existentes em Sergipe, 

evidenciando os conflitos intra e extra grupos, assim como as práticas políticas que subsidiam 

o seu desenvolvimento numa relação de coprodução dos atores sociais envolvidos. 

 

2.1 SITUANDO OS AFOXÉS EM MEIO AS MANIFESTAÇÕES “AFROS” EM SERGIPE 

 

 Esse tópico tem como objetivo demonstrar como ocorreu o aparecimento dos afoxés 

em Sergipe, situando-os dentro das manifestações culturais afro religiosas, bem como 

evidenciando alguns conflitos existentes entre essas manifestações. Utilizaremos autores 

como Reis (1989) que através de seus estudos sobre a forma de resistência negra nos ajudará a 

pensar as manifestações culturais ligadas a religião afro incluindo aí os afoxés e Tarrow 

(2009) que com suas argumentações acerca dos conflitos e rupturas nos auxiliará a refletir 

sobre os efeitos dos conflitos intra e extra grupos existentes nos afoxés. 

 Os afoxés têm sua origem em Sergipe no século XXI, mais precisamente no ano de 

2005 quando ocorre o primeiro cortejo de afoxé no Estado. Apesar de já existirem 

manifestações religiosas de valorização e visibilidade das manifestações culturais afro-

                                                                                                                                                                                     

1936; “Elementos de organização social - 1951). Max Glukman (“Ordem e rebelião na África tribal”- 1963). 
Victor Turner (“Ruptura e continuidade em uma sociedade africana”-1957; “O processo ritual”- 1969). Edmund 
Leach - (“Sistemas políticos da Alta Birmânia” - 1954) 
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brasileiras, bem como alguns grupos artísticos que levam o nome de grupos afro em Sergipe, 

é com o aparecimento dos afoxés que essa visibilidade afro vai se concretizar, tendo em vista 

a parte mercadológica e turística que essa manifestação passa a ter dentro do contexto local.  

O primeiro afoxé de Sergipe é o Omo Oxum24, ele surge ligado ao ciclo de Oxum que 

é o dia em que ocorrem várias homenagens a este orixá, homenagens estas que estão 

interligadas a comemoração católica de Nossa Senhora da Conceição. Ressaltamos que as 

religiões afro e católica não comemoram juntas essa celebração, elas apenas ocorrem no 

mesmo dia constituindo o que os adeptos do candomblé e da umbanda denominam de ciclo de 

Oxum.   

Assim como todo ritual é composto de fases, o ciclo de Oxum se constitui delas 

também, sendo que: 1º- ocorre a entrega de oferendas no mar para Iemanjá/Oxum. Essas 

entregas de oferendas se constituíram como a primeira festa de grande visibilidade para as 

religiões afro em Sergipe, tendo em vista que movimentava a sociedade. Relatam que as 

pessoas iam à noite para a praia para assistir a homenagem do povo de santo aos orixás e os 

bares e restaurantes ficavam cheios por conta dessa festa no dia 08 de dezembro25.   

Ou seja, era uma festa grandiosa em homenagem a Iemanjá e que posteriormente passa 

a ser em homenagem a Oxum, não sabemos a data específica em que essa mudança ocorre, 

pois ninguém soube nos revelar e nem conseguimos informações jornalísticas que demarcasse 

essa modificação, mas o fato é que quando muda a homenagem para Oxum é quando dá início 

ao ciclo de Oxum em Aracaju. 

 

No passado Iemanjá tinha uma presença muito forte, nessa data era Iemanjá que era 
né, e acho que tinha uma relação com a umbanda, com a força da umbanda nesse 
sentido. E é Iemanjá nesse sincretismo de Nossa Senhora da Conceição com Iemanjá 
que é muito mais forte, ele tinha uma aproximação mais com a Bahia, com Salvador, 
com o candomblé baiano e aí passa-se a fazer uma relação de Nossa Senhora da 
Conceição com Oxum, porque é assim que é em  Salvador e Iemanjá fica relegada. 
Tanto que aqui a data de Iemanjá em fevereiro ela não tem tanta força quanto tem o 
dia 08. [...] Tanto que você vê os terreiros na areia da praia e aí essa coisa toda 
saúdam as duas, mas sempre foi com Iemanjá. Eu acompanhei a festa quando era 
criança/ adolescente e é a festa na praia de atalaia que não existia a orla, que era um 
pedaço ali, aquela frente toda, um calçadão e eu lembro que o engarrafamento vinha 
cá antes do Miguel, era uma festa estrondosa, como a Orla não era tão grande, era 
um pedaço menor, a orla era pequena, e pra lá era tudo areia. Então assim, a 
concentração era grande e eu lembro que meu pai: vamos cedo, vamos cedo, porque 
se não vai engarrafar.  Ele antes do restaurante do Miguel naquela pista ali, já tinha 
engarrafamento pra chegar na praia na festa de Iemanjá, era uma festa estrondosa. 
[...] Então a festa era pra Iemanjá e a relação sincrética de Nossa Senhora da 

                                                           
24 De acordo com os coordenadores do afoxé significa “Filhas de Oxum”. Informação cedida em entrevista com 
Sara Lessa em novembro de 2012. 
25Entrevista cedida por Martha Sales em outubro de 2012. 
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Conceição era com Iemanjá não era com Oxum, eu não sei em que momento 
começou, não sei em que momento isso começa a mudar. (Informação Verbal)26 
 

Como não existia nenhuma outra manifestação à noite, essa festa tornou-se conhecida 

e atraia diversos públicos, desde os adeptos do candomblé e da umbanda que iam fazer as suas 

oferendas até políticos que iam para se aproveitar da festa e buscar possíveis eleitores, logo 

era uma festa que era diretamente ligada à religião, mas que indiretamente também estava 

envolvida com a política partidária tendo apoio político do governador da época Leandro 

Maciel.  

A relação religião e política é um assunto que vem sendo pautado pela academia há 

muito tempo e por diversos autores tanto na antropologia quanto na sociologia, nos levando a 

perceber como muitas vezes uma se aproveita da outra para conseguir benefícios, bem como 

em diversos períodos da história a religião se sobrepôs a política (Goirand, 2009; Costa 

Dantas, 1997) e como atualmente há uma inversão nesse papel, a religião ficando subordinada 

(ao menos financeiramente) ao âmbito político.  

 

Os terreiros desde Leandro Maciel que passou a colocar os presentes no mar a noite, 
antes de Leandro Maciel colocava de madrugada no dia 07 pra amanhecer dia 08 
porque a praia ficava muito distante, era aquela coisa muito longe, distante da pista. 
[...] as pessoas iam pra orla por que foi uma invenção política de Leandro Maciel 
nos anos 60. Começa nos anos 60, mas vai atingir seu ápice na década de 80 certo? 
principalmente, desculpe, na década de 70 começa a ter uma visibilidade maior com 
Lourival Batista, Lourival Batista e nos anos 80 ela já está bem concretizada, bem 
estruturada, só que não existe mais aquela questão é da política interferir pra criar 
concorrência, pra pleitear os terreiros, os terreiros daqui de Aracaju gostavam de ir a 
noite e as pessoas iam assistir. Por que é que esses terreiros deixaram de ir a noite? 
[Entrevistador] . A partir do momento que nos anos 90 começa a se colocar trio 
elétrico, começa-se a ter cachaçada, começa-se a jogar pedra nos ônibus que 
conduziam os filhos de santo pra lá, o meu terreiro mesmo deixou de ir a noite e 
voltou a ser como era antes de madrugada. Porque tava tendo muita droga, assalto, 
brigas, o que mais criou assim ojeriza foi o trio elétrico na praia tocando músicas de 
axé, ou música de reggae, ou música de qualquer coisa e o som do trio elétrico 
concorria com o som dos nossos tambores. (Informação Verbal)27 
 

Assim, essa relação política e religião possibilitou a efetivação da festa para Iemanjá e 

atualmente para Oxum que se constitui como o primeiro momento deste ciclo festivo. 

O 2º momento é o da missa na igreja matriz de Aracaju que tem como padroeira Nossa 

Senhora da Conceição. A festa para essa santa é uma das mais antigas festas religiosas 

sergipana, desde o século XVII que se comemora, antes mesmo da criação da Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição em Aracaju em 1862. “Nessa época, o ponto alto da festa religiosa, que 

                                                           
26Entrevista cedida por Martha Sales em outubro de 2012. 
27Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012. 
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sempre iniciou dias antes com a novena em louvor à santa, era a procissão que percorria as 

principais ruas do centro da cidade...” (SANTOS, 2009, p. 13).  

Atualmente a missa ocorre pela manhã e a procissão à tarde, momentos separados, 

mas que conseguem reunir um grande número de fiéis católicos no dia da homenagem a santa 

padroeira da cidade de Aracaju. Apesar da missa não fazer parte da homenagem das religiões 

afro ela está aí como uma mediadora do espaço, tendo em vista que é após a realização dela 

que a Lavagem de Nossa Senhora da Conceição pode chegar à igreja e os adeptos do axé 

efetivarem suas homenagens lavando a escadaria. 

A 3ª ocasião deste ciclo é a Lavagem de Nossa Senhora da Conceição, que surge em 

1981 criada por Otávio Luiz28 e alguns amigos como forma de agradecer por terem passado 

no vestibular em Salvador. Otávio relata que a primeira Lavagem não teve nenhum tipo de 

ligação com a igreja e nem com os cultos afros. Segundo seus relatos, a primeira Lavagem 

saiu da Praça Camerino cantando hinos para nossa Senhora da Conceição até a Igreja Matriz 

aonde lavaram as escadarias da Igreja. O estandarte que ia a frente tinha elementos que 

remetiam ao catolicismo.  

 

Fotografia 1: Primeira Lavagem de Nossa Senhora da Conceição, 1981 

 

Fonte: Acervo de Otávio Luiz 

Somente a partir da 2ª Lavagem de Nossa Senhora da Conceição, em 1982, é que um 

dos participantes da primeira (Sérgio) irá convidar os grupos afros para participarem da 

                                                           
28Otávio Luiz Cabral Ferreira. Escultor ceramista é bacharel em Artes plásticas pela Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal da Bahia – UFBA e mestre em Artes também pela UFBA. Doutorado em Artes Visuais 
(UniversitatPolitècnica de València, UPV, Espanha). Atualmente é professor do departamento de Artes da 
Universidade Federal de Sergipe. Entrevista cedida em setembro de 2012. 
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Lavagem e é a partir daí que elas começam a fazer parte do evento. De acordo com as 

informações obtidas, o primeiro terreiro a participar foi o de Mãe Nair e, neste momento, o 

senhor Otávio já não está mais como membro da manifestação, tendo em vista que ele vai 

morar na Bahia para estudar, sendo assim se afasta da Lavagem.  

Ele nos conta ainda que ao final do ritual da primeira Lavagem ele foi abordado por 

um policial/guarda que o agrediu fisicamente (com um murro) por entenderem que eles 

estavam atrapalhando a ordem, esta foi a maior tensão sofrida nesse momento. Essa 

manifestação cultural foi inspirada na Lavagem do Senhor do Bonfim que ocorre em 

Salvador, na qual eles (os estudantes) haviam participado. 

 Há várias contradições acerca do surgimento da Lavagem, colocamos aqui a versão de 

Otávio Luiz, tendo em vista a recorrência do nome dele no decorrer de nossas entrevistas 

enquanto fundador da Lavagem, assim como em conversas informais com alguns 

participantes do candomblé. Contudo, ressaltamos que essa é apenas uma das várias versões 

existentes acerca dessa manifestação, podendo outras tantas ser colocadas e vistas em outros 

trabalhos.  

 

Fotografia 2 – Representação dos orixás em frente à catedral (Lavagem de Nossa Senhora da  Conceição, 
2012) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lumara Cristina 
 

A 4ª etapa desse ciclo é a procissão católica que ocorre no período da tarde 

percorrendo as principais ruas do centro da cidade, levando a imagem de Nossa Senhora da 
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Conceição à frente como forma de louvar e agradecer à santa. Essa procissão surge com o 

inicio da festa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição em Aracaju há décadas atrás, 

juntamente com a missa se constituem como os elementos fundamentais das homenagens 

católicas nesse dia.  

A 5ª e última fase desse ciclo ocorre com o aparecimento dos afoxés, que desfilam em 

sua maioria no dia 08 de dezembro como forma de homenagear Oxum. Assim, o surgimento 

dos afoxés faz o fechamento deste ciclo festivo de homenagem a este orixá na cidade. E é 

para não prejudicar o desenvolvimento desse ciclo que o afoxé foi colocado para sair desde o 

seu primeiro cortejo no período noturno, fazendo assim o encerramento das homenagens do 

dia.  

Assim, a utilização do calendário católico aparece como um eficiente meio de 

manifestação para os participantes da religião afro-brasileira poderem participar e conseguir 

tornar visível a sua própria religião. Assim, segundo Figueiredo (2001, p 265) “a eclosão de 

protestos sociais coletivos escolheu as comemorações de dias de santos como data 

preferencial para marcar o encaminhamento das insatisfações”. Ou seja, desde o século XIX 

até a atualidade, o calendário festivo serve como estratégia de mobilização de recursos para 

que a população marginalizada possa ter acesso aos festejos. 

No capítulo anterior, já mencionamos os estudos de McCarthy (1977) sobre a 

mobilização de recursos, tentando apreender mais uma vez este conceito é que pensamos que 

a utilização do dia de Nossa Senhora da Conceição é um recurso usado pelos candomblecistas 

e umbandistas para evidenciarem a sua religião, na medida em que se utilizam do calendário 

católico e da visibilidade da festa católica para promover o desenvolvimento concomitante de 

sua festa afro religiosa. 

Há vários conflitos entre os representantes das religiões afros e a Igreja Católica no 

sentido desta não permitir a entrada deles na igreja. Como se pode observar na figura abaixo 

os representantes da igreja católica colocando grades na entrada da igreja para que os 

pertencentes à religião afrobrasileira não possam entrar. 
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Fotografia 3- Padres colocando grades na entrada da catedral na chegada da Lavagem, 2012. 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora 

 
Além das grades, todos os representantes católicos formam uma espécie de “paredão 

humano” ficando todos à frente da grade de braços cruzados para não deixar ninguém passar. 

Então, esses conflitos deixam o povo de santo marginalizado do âmbito da igreja, restando 

apenas lavar as escadarias sem poder adentrar o local e reverenciar também a santa.  

Mas não é no confronto que eles conseguem minimizar a situação. Como mencionou 

Reis e Silva (1989) acerca das formas de luta do negro, o embate não foi a única forma 

utilizada por eles, da maneira que lhes convinha também aprenderam a negociar a partir das 

suas experiências vivenciadas.  

Ou seja, assimilando esse pensamento de Reis e Silva (1989) com a realidade 

pesquisada, percebemos que os representantes do candomblé e da umbanda vêm fazendo 

“negociações” durante os 30 anos de existência da Lavagem, sendo que no ano de 2007 essa 

negociação obteve êxito e foi o único ano da história da Lavagem da Conceição que os 

participantes religiosos afro puderam adentrar a igreja católica29.  

Não existem apenas conflitos externos com a igreja católica, mas há também vários 

conflitos internos entre os representantes dos terreiros, conflitos estes que estão levando a um 

esvaziamento da Lavagem da Conceição por parte dos filhos de santo, tendo em vista que 

                                                           
29Maiores informações consultar Santos (2009) 
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parte considerável dos filhos de santo deixou de participar da Lavagem a partir do momento 

em que ela foi registrada em cartório pela mãe de santo Angélica Oliveira, na década de 1990 

(os entrevistados nunca viram esse registro, mas afirmam veementemente a existência dele).  

Desde esse registro então o número de participantes de terreiros começou a diminuir 

no evento e este ano (2012) de celebração dos 30 anos da Lavagem pudemos perceber 

nitidamente o esvaziamento do povo de santo desta, como mostra essa imagem que apenas 

estas pessoas constituíram o “paredão” de filhos de santo. 

 

Fotografia 4 – “ Paredão humano” formado pelos filhos de santo na Lavagem da Conceição, 2012 

 

Fonte: Lumara Cristina 
 

Esse paredão ao qual recorrentemente falamos tem uma grande relevância para os 

adeptos dessa religião, pois é através do grande número de pessoas nele que demonstram a 

quantidade de filhos de santo participando efetivamente da festa, visto que eles vão todos 

paramentados com suas roupas e adereços típicos da religião.  

Assim, ainda que eles estejam presentes, mas não estejam paramentados como tal eles 

não entram nessa espécie de contagem de filhos de santo ocupando o paredão, daí a 

importância da presença deles nesse local específico do cortejo para demonstrar a 

aglomeração e o poder dos adeptos do candomblé e da umbanda em Sergipe. 

Dessa maneira, devemos analisar os conflitos e rupturas existentes nessa manifestação 

como parte da construção de novas formas de mobilização. Como demonstra Tarrow (2009), a 

ruptura amplia o círculo de conflito, então abre oportunidades para que novos grupos possam 
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também surgir e reivindicar seus direitos. Sendo assim, será em meio a esses conflitos 

internos e as oportunidades obtidas que vai surgir o primeiro afoxé do estado. Analisaremos 

mais detalhadamente essas relações a partir do próximo tópico, mostrando esse aparecimento 

do primeiro afoxé sergipano e também o surgimento dos demais afoxés existentes em Sergipe.  

 

2.2 MAPEAMENTO DOS AFOXÉS SERGIPANOS 

Após termos feito uma análise de algumas manifestações oriundas do candomblé e da 

umbanda em Aracaju, passaremos para o surgimento dos afoxés em Sergipe. Falaremos a 

partir de então de cada um dos quatro afoxés existentes em Sergipe, demonstrando como se 

iniciou, a que estão ligados, quais os discursos e pauta dos seus líderes e também mostrando o 

ponto de vista de uma representante da entidade Omolàiyé que não faz parte da direção dos 

afoxés, mas participa do primeiro afoxé desde o seu surgimento até a atualidade, bem como 

tem relações de diálogo com os outros afoxés o que nos dá uma visão diferenciada e talvez 

mais ampla do que aqueles que estão imersos no convívio e responsabilidade da direção.  

Essa tabela irá mostrar os quatro afoxés existentes em Aracaju, o ano de fundação, 

seus fundadores, as sedes em que eles se estabeleceram e quais deles possuem registro. Em 

seguida, situaremos cada um deles. 

 

Quadro 2: Afoxés em Sergipe  

AFOXÉ DESFILE FUNDADORES          SEDE REGISTRO 

Afoxé Omo 
Oxum 

2005/ atual Marizete Lessa Terreiro Abaçá 
São Jorge 

Sim 

Afoxé 
Akueran 

2006/ atual Fernando Kassideran Ilê Axé Dematá 
Ni Sahara 

Sim 

Afoxé Di 
Preto 

2008/ atual Allan de Xangô Não possui Não 

Afoxé Filhos 
de Ogum 

2011/ atual Mãe Nair Terreiro Abaçá 
Ogum Marinho 

Não 

Fonte: Dados de entrevistas realizadas pela autora 

 

2.2.1 O AFOXÉ OMO OXUM E SUA DINÂMICA DE SURGIMENTO 
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O afoxé Omo Oxum, como está demonstrado na tabela, foi o primeiro afoxé a surgir 

em Aracaju. Ele apareceu em 2005 como um afoxé exclusivamente feminino, que segundo 

seus dirigentes tem como objetivo evidenciar a mulher afro religiosa em Sergipe, assim como 

discutir a intolerância religiosa buscando reduzir o preconceito para com a mulher negra e 

com os participantes do candomblé. Seria este então, o discurso de luta efetivado no afoxé.   

Essa manifestação composta por mulheres, mas que tem a participação de homens em 

todo seu processo de produção e desenvolvimento pode ser visto como um movimento de 

mulheres. Ferree (2009) argumenta que um movimento de mulheres possui um discurso mais 

tênue que o das feministas, assim como o seu discurso é em relação às diversas causas sociais 

e não apenas direcionadas às questões sexistas.  

Então podemos assimilar desse conceito que a luta das mulheres desse afoxé é por 

algo mais abrangente que uma luta sexista, engloba questões religiosas, étnicas, políticas e 

sociais que atingem toda a sociedade. Assim a questão de gênero existente como pauta de luta 

colocada pelos seus dirigentes está atrelada a todas as outras questões que acabamos de citar 

constituindo assim um movimento de mulheres. 

Esse movimento de mulheres passa a abarcar também novas questões de gênero, como 

a questão dos transexuais que mostraremos mais adiante no tópico sobre o cortejo dos afoxés. 

Ressaltamos que movimento de mulheres e feminismo apesar de serem conceitos diferentes 

não devem ser polarizados, mas deve-se tentar analisá-los de maneira que eles possam se 

complementar.  

Noonan (1995) também fala em seus estudos sobre a questão das mulheres. De acordo 

com ela, o poder político das mulheres não é bem capturado por um exame tradicional de 

oportunidades políticas. Ou seja, não é muito comum na história política manifestações 

encampadas por mulheres, na medida em que durante muitos anos foi relegado a elas o papel 

de “dona de casa” sem qualquer vínculo com as questões públicas e sociais, um dos motivos 

para a pouca manifestação feminina na política.  

Em relação aos afoxés em Sergipe, percebemos o inverso do pautado nos estudos de 

Noonan. As mulheres que integram essa manifestação conseguiram se aproveitar das 

oportunidades e contatos políticos estabelecidos para se envolverem diretamente com as 

questões políticas e culturais vigentes inserindo-se nas mobilizações e angariando meios de 

desenvolver um afoxé. 

O nome Omo Oxum dado a esse afoxé está relacionado à descendência do terreiro 

Abaçá São Jorge que é matriarcal e descendente de Oxum, tendo em vista que Oxum era o 
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santo de cabeça de Mãe Nanã a matriarca do terreiro Abaçá São Jorge, a qual se tornou uma 

mãe de santo famosa e muito reconhecida em vários lugares do país.  

 

Carismática e senhora de si, tinha uma fé inabalável em Deus e em suas entidades, 
que, segundo ela, deram-lhe tudo que conseguiu na sua longa vida de sacerdotisa: 
uma grande linhagem de descendentes de santo, um amplo círculo de clientes bem 
situados na vida, bens materiais, visibilidade na mídia e nos segmentos diversos da 
sociedade, enfim, os elementos que fazem de uma mãe de santo uma sacerdotisa 
reconhecida e de sucesso. (DANTAS, 2002, p. 109)  
 

Como vimos por esta descrição de Dantas (2002) sobre Mãe Nanã, ela tinha um amplo 

círculo de boas relações que a possibilitaram ser reconhecida e ter sucesso no Estado e além 

das fronteiras dele. Desde o período de Mãe Nanã, já havia fortes ligações com a política 

sergipana, alguns mencionando que ela tinha excelente relação com o governador do Estado 

Leandro Maciel, encontrando nele um bom aliado30.  

Nota-se que quando Marizete Lessa, que era sobrinha e filha adotiva de Nanã 

(DANTAS, 2002), assume o terreiro após a morte desta, este já está consolidado e com um 

bom círculo de relações constituído. Assim, Marizete dá continuidade aos trabalhos anteriores 

e também se consolida como sacerdotisa de grande reconhecimento no estado e em vários 

lugares do país, cercando-se também de aliados influentes, o que possibilitou o contato dela 

com os políticos locais para viabilizar o surgimento do afoxé.  

De acordo com o discurso dos membros do afoxé Omo Oxum, ele surgiu em meio a 

essas teias de relações e aos conflitos existentes já citados. A ideia começou a aparecer após a 

ruptura dos membros do terreiro Abaçá São Jorge com a Lavagem da Conceição, a qual 

fizeram parte durante alguns anos. Assim afastados da Lavagem da Conceição, a sacerdotisa 

Marizete Lessa começou a pensar na ideia de fazer um afoxé como forma de homenagear 

Oxum. De acordo com Sara Lessa, coordenadora do afoxé e filha de sangue de Marizete 

Lessa tudo começou assim: 

 

Ela disse que queria fazer um bloco com filho de santo, o primeiro momento só filho 
de santo, só aqui do terreiro, aí eu disse como seria esse bloco? Aí ela disse um 
afoxé. Aí eu disse o que é um afoxé? É um candomblé de rua, um candomblé na rua, 
a gente não faz o que faz dentro do barracão, tem meninas que se vestem a caráter e 
a gente faz um cortejo por aqui mesmo, pronto iniciou assim com ela, aí eu disse ah 
vamos fazer, aí passou 01 ano, 02 anos e ela cobrando, até que um ano ela me deu 
um aperto, vocês vão fazer esse afoxé ou não vai? Eu não me nego em fazer, pronto, 
vamos fazer esse afoxé, como é que a senhora quer, o que é o afoxé? Aí fui 
pesquisar o que era. Aí Fernando também deu umas dicas, tudo, vamos fazer. Agora 
como é que a senhora quer fazer só aqui na comunidade? Era, em primeiro 

                                                           
30 Para maiores informações sobre Mãe Nanã ver Nanã de Aracaju: trajetória de uma mãe plural de Beatriz Góis 
Dantas no livro Caminhos da Alma: memórias afro- brasileiras, 2002.  
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momento. Por que a gente não abrange aos terreiros, outras pessoas, outros 
simpatizantes, por que aí fica pra todo mundo, não fica só no Abaçá São Jorge [...] E 
aí a gente foi atrás do prefeito pra pedir uma ajuda pra as roupas, em outro 
momento. [grifo nosso]. (Informação Verbal)31 

 Então, segundo os membros do Abaçá São Jorge, o afoxé é uma invenção da 

sacerdotisa Marizete Lessa. Atendendo um pedido dela que a filha e os demais representantes 

do terreiro começaram a organizar toda a sua estrutura. Complementando o que foi 

mencionado pela coordenadora do afoxé, o seu presidente também relata como foi o 

surgimento. 

 

O afoxé surge de tensões, um desejo e as tensões, um desejo porque sempre foi o 
sonho de dona Marizete homenagear Oxum, porque a fundadora da casa dona Nanã 
era de Oxum e ela foi iniciada da sacerdotisa que, na verdade foi um racha, um 
quebra dentro da Lavagem, nós queríamos. A sacanagem que foi feita através de 
Angélica Oliveira fez quando registrou a Lavagem em cartório em nome dela, sem 
consultar ninguém, o uso da Lavagem pra projeção política de uma única sacerdotisa 
e a forma como a Lavagem tava sendo pensada, então mãe Dete disse: nós não 
vamos mais participar da Lavagem [...] Então é isso nos estimulou a tomar a 
decisão, não vai participar, a gente tem que fazer a homenagem pra Oxum, aí o que 
acontece nós corremos atrás [...] (Informação Verbal)32 

 

 Assim, segundo o discurso dos seus representantes foi com a ruptura entre os 

participantes do Abaçá São Jorge e os representantes da Lavagem que apareceram os 

primeiros anseios para a criação do afoxé Omo Oxum, o qual será concretizado com as 

ligações políticas existentes entre os dirigentes do afoxé e representantes da prefeitura e do 

governo do Estado.  

 

[...] foi quando foi a gestão do PT de Marcelo Déda prefeito, nós tivemos o apoio 
dele, nós chegamos lá pra falar com ele e dissemos que nós íamos colocar 200 
mulheres na rua e ele disse se vocês botarem 600 mulheres eu apoio, foi um desafio. 
E começamos a trabalhar não só com as mulheres do terreiro, mas também dos 
movimentos sociais através das comunidades, através [...] e das pessoas que queriam 
participar [...] (Informação Verbal)33 

 

 Dessa maneira, aceitando o desafio proposto pelo prefeito de Aracaju o afoxé é 

planejado e no dia 08 de dezembro de 2005 ele saiu em cortejo na orla de Atalaia. Sendo 

assim, os contatos estabelecidos entre Marizete Lessa e a gestão política da época propiciaram 

o desenvolvimento do afoxé Omo Oxum. Desde então essa manifestação teve o auxílio da 

prefeitura e passou, mais adiante a ter apoio do governo do Estado, quando Marcelo Déda se 

tornou governador. Foi durante a gestão desse governante que o afoxé foi inserido no 

                                                           
31Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012. 
32Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
33Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012. 
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calendário cultural do município de Aracaju e posteriormente recebeu o título de primeiro 

afoxé de Sergipe, entrando no calendário cultural do Estado.  

Existiu um interesse dos órgãos governamentais em viabilizar esse projeto tendo em 

vista o respaldo que essa manifestação traria para eles em termos de auxílio ao 

desenvolvimento cultural da região. Podemos fazer uma analogia desse respaldo que viria 

através dos afoxés com o que Fry (1982) disse acerca do candomblé e do samba, no sentido 

em que eles foram historicamente perseguidos, mas com o passar do tempo foram assimilados 

como símbolos nacionais devido à grande visibilidade cultural que isso traria ao país.  

Em busca de maiores esclarecimentos sobre os afoxés, entendemos que é importante 

saber o que os membros deles entendem como sendo essa manifestação, o que para cada um 

deles significa o afoxé já que enquanto membros diretivos eles devem ter uma noção daquilo 

em que estão inseridos. Dessa maneira, o presidente do Omo Oxum diz que:  

 

É na verdade o que eu concebo enquanto afoxé é muito no conceito tradicional 
trabalhado pelos clássicos como candomblé da rua, mas o que é que está por trás 
desse candomblé das ruas? Primeiro é dar visibilidade, ou seja, é um instrumento de 
divulgação do culto ancestral e da influência africana nas relações cotidianas das 
comunidades presente nas comunidades de terreiro. E a partir dessa visibilidade, 
dessa projeção, dessa difusão as demandas internas e sociais do grupo elas são 
externadas para o público de fora. Então é movimento social religioso, artístico, 
cultural [...] dentro da perspectiva dos chamados novos movimentos sociais que 
discute gênero, meio ambiente, racialidade, etnicidade, eles todos. (Informação 
Verbal)34 
 

 O presidente deste afoxé o mencionou enquanto um movimento social religioso e de 

acordo com a teoria dos novos movimentos sociais expostas por Gohn (1997) poderíamos até 

situar alguns afoxés enquanto tal, contudo nem todos os afoxés se enquadram nessa categoria. 

Por isso preferimos tratá-los como forma de resistência cultural que se torna evidente através 

de seus cortejos e discursos de lutas.  

 No que concerne às relações estabelecidas entre esse afoxé e os movimentos sociais, 

podemos mencionar que ele teve ligações com algumas entidades representativas nos 

primeiros anos de sua constituição, as quais os ajudavam a estabelecer a organização do afoxé 

decidindo sobre aquilo que seria levado às ruas, desde as vestimentas do afoxé até as músicas 

que seriam cantadas e tocadas na avenida; isso era feito através de reuniões com 

representantes de algumas casas de santo, bem como representantes de entidades do 

movimento social. 

                                                           
34Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012. 
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Eram pessoas do movimento negro, instituições. O Omolàiyé. A gente como 
Omolàiyé, a gente já tava como Omolàiyé e a gente recebia inclusive separado, por 
exemplo eu recebia abadá das nossas casas, eu recebi abadás do Omin Mafé, eu 
recebia abadá do Omolàiyé pra distribuir com quem tinha relação com o Omolàiyé, 
é [...] necessariamente que não fossem, não precisavam ser de santo, mas que tinham 
relação com o nosso trabalho, com o Omolàiyé enquanto organização [...]. No caso 
vocês não participam mais enquanto instituição ou como pessoa?[Entrevistador] . 
Enquanto instituição, enquanto pessoa a gente participa do afoxé, eu vou ao afoxé, 
to lá prestigiando tal tal tal, mas não me envolvo em mais nada da organização nem 
nada, a não ser assim quando eles me pedem alguma coisa pra ajudar, com certeza o 
axé, mas como organização não. E as instituições Martha, ainda tem a  participação 
do Mov. Negro e de outras instituições?[Entrevistador]  Eu acho que a participação 
do Mov. Negro hoje ficou na participação mesmo, mas na organização mais não. A 
organização hoje ficou totalmente por conta da casa, inclusive essa era uma 
discussão na época na religião, de institucionalizar, no sentido de registrar o afoxé, 
de registrar mesmo, de fazer o estatuto e tal. Ficou em andamento pra organizar essa 
parte, aí eu parei de ir pra reunião, era um ponto de pauta que era organizar o afoxé 
no termo de institucionalizar. Aí vc lembra Martha quem eram as pessoas, além do 
Mov. Negro, vocês enquanto instituição, quem mais participava enquanto 
organização?  [Entrevistador]. Marta da OMIN (org. das mulheres negras), Anair 
que tinha relação anterior com a Saci, se bem que a Saci já tava, mas assim, é. É eu 
tinha uma relação, se eu não tiver Sônia deve ter, a gente tinha uma relação, a gente 
tinha uma lista que ficava com a gente das organizações pra distribuir, dos terreiros 
e algumas, mas assim se não organização, mas pessoas mesmo do movimento negro, 
capoeiristas, ligados a capoeira, ligados ao movimento cultural, ligados ao mov. 
Negro [...] Não to lembrando de mais, to lembrando aqui de Anaires, que deu uma 
força lá, Jane na época acho que tava com a SORMAESE que era uma organização 
que agregava terreiros de candomblé, naquela época ela tava nessa, Jane Lúcia, ela 
tava com a SORMAESE, não me lembro mais. Mas tinha uma participação do mov. 
negro assim, se não nas pessoas do mov. negro, Pedro Neves, assim das pessoas do 
mov. negro aqui. (Informação Verbal)35 
 
Há a relação do afoxé com movimentos sociais?[Entrevistador] . Existe sim, nós 
trabalhamos com vários movimentos sociais, principalmente com o movimento 
negro. Além do movimento negro nós trabalhamos com algumas unidades negras de 
caráter religioso, a exemplo de CETAP, a exemplo da SORMAESE, é [...] o 
movimento de saúde até que como é o nome meu Deus, o MOPE, é [...] nós 
trabalhamos também com o APUP, com outros, é. Com os sindicatos; estabelecemos 
parcerias também com os gabinetes dos deputados e dos vereadores que participam. 
(Informação Verbal)36 
 

Não conseguimos ter acesso à lista mencionada pela nossa entrevistada, ficando 

apenas com as informações que ela nos cedeu. Ainda nos é relatado que a partir do momento 

em que o afoxé se consolidou deixou de existir as reuniões com as entidades e estas passaram 

apenas a participar do cortejo e não mais da organização do afoxé, ficando sobre a 

responsabilidade exclusiva da casa de santo responsável (Abaçá São Jorge).  

Sendo assim, ao surgir como o primeiro afoxé de Sergipe, o Omo Oxum, teve 

aceitação por parte de alguns, mas também causou conflitos e dissidências dentro do próprio 

                                                           
35Entrevista cedida por Martha Sales em outubro de 2012 
36Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
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círculo do candomblé, tendo em vista que o aparecimento de um afoxé referente a um 

determinado terreiro acabava por fortalecer e propiciar maior visibilidade a este. Dessa 

maneira, algumas pessoas passaram a entender a criação deste afoxé como meio de atingir 

superioridade perante os outros terreiros. Contudo, não houve só conflitos, várias casas de 

santo uniram-se e ajudaram a fortalecer o desenvolvimento do afoxé nos primeiros anos de 

seu surgimento. 

Contraditoriamente ao discurso dos membros do afoxé Omo Oxum, o babalorixá 

Fernando Kassideran (idealizador do afoxé Akueran) afirma que o afoxé Omo Oxum surgiu 

da ideia que ele já havia tido em criar um afoxé em Sergipe, visto que no cenário sergipano só 

havia grupos afros.  

Segundo Kassideran, ele tinha uma grande paixão pelo afoxé Filhos de Gandhy de 

Salvador, ao qual ele é filiado e participa há muitos anos. Então, influenciado pelo ideal dos 

Filhos de Gandhy, ele relata que no dia 20 de novembro de 2004 teve a ideia de tirar o 

candomblé dos terreiros e colocar nas ruas, surgindo assim a idealização do afoxé Omo 

Oxum. 

 

Quando nós entramos, é nesse ano de 2004, essa mesma ideia foi acolhida por mãe 
Marizete. E daí ela cria, dá início ao Omo Oxum. Ela puxa nosso pensamento, como 
a gente naquele momento estava sem condições, aquele tempo eu era acadêmico do 
curso de pedagogia estava mais ligado a questão acadêmica, mas nós tínhamos 
aquele desejo, então ela junta-se a nós. Mas ela dizia que queria criar um grupo de 
mulheres e dá início ao Omo Oxum. Mas não que a ideia partiu de lá do Abaçá São 
Jorge, partiu da gente [grifo nosso]. Mas devido a figura matriarcal que ela tinha eu 
e meus seguidores abraçamos e fizemos parte do Omo Oxum na questão vocal. 
Antigamente ela chegava a conversar com vocês pra tá fazendo um trabalho 
conjunto?  [Entrevistador] . Se forma uma união, então meus ogãns começam a ir na 
casa dela, eu começo a cantar, eu começo a cantar e dá início ao Omo Oxum. E em 
08 de dezembro de 2005 o Omo Oxum é fundado. Então o Omo Oxum ela fez sair 
dia 08 pela primeira vez em 2005. (Informação Verbal)37 

 

 Dessa maneira, segundo Fernando Kassideran o afoxé Omo Oxum começou a ser 

idealizado a partir da sua ideia, que foi incorporada pela sacerdotisa Marizete Lessa, a qual 

possibilitou o desenvolvimento do afoxé. No ano de 2006, quando surgiu o afoxé Akueran 

ocorreu um desligamento entre Fernando Kassideran e o Abaçá São Jorge e cada terreiro 

passou a ter seu próprio afoxé. Como Kassideran relata: 

 

Em 2006 vocês já saem como Akueran e aí não tinha mais ligação com o Omo 
Oxum?  [Entrevistador] . Justamente onde tava, nós rompemos com, não saímos com 
o Akueran na praia, saímos no cortejo. No segundo ano nós saímos ainda com o 
Omo Oxum, mas devido a restrição do elemento masculino dentro do Omo Oxum as 

                                                           
37Entrevista cedida por Fernando Kassideran em janeiro de 2013 
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pessoas do candomblé se sentiram desprivilegiadas, as pessoas masculinas do 
candomblé, por que no afoxé de mãe Dete só podia sair mulheres, entre aspas, por 
que os filhos homens dela tudinho estavam dentro do afoxé, só os dos outros 
terreiros que não podiam estar. E aí em 2006 ocorre a separação do Ilê Axé Dematá 
Ni Sahara com o Omo Oxum e criamos aí a versão afoxé Akueran que a priori a 
ideia só era pra poder vir com os homens. (Informação Verbal)38 

 

2.2.2 O APARECIMENTO DO AFOXÉ AKUERAN 

Assim, após a separação com o Omo Oxum, efetiva-se o afoxé Akueran como parte da 

Associação Afro Cultural Akueran, que foi criada dentro do Ilê Axé Dematá Ni Sahara. O 

afoxé faz parte dessa associação que desenvolve algumas atividades com a comunidade do 

bairro em que o Ilê está situado, principalmente voltadas à saúde dos moradores.   

De acordo com o que Kassideran nos informou, mesmo o afoxé só aparecendo em 

2006, desde o ano anterior, em 2005, quando houve o Primeiro Cortejo Afro da Caixa d’água 

(criado pelo terreiro da Ialorixá Sandy Cristina) localizado no bairro Cirurgia, em Aracaju, 

começou-se a organizar o afoxé Akueran.  

No segundo ano deste cortejo afro da Caixa d’água eles começaram a se identificar 

como afoxé Akueran, sendo fundado em 20 de novembro de 2006. Contudo seu primeiro 

cortejo só ocorreu na orla de Atalaia no ano de 2007.  

 

Em 2006, quando há o rompimento no dia 08 de novembro entre o meu terreiro com 
o Omo Oxum é criado o afoxé Akueran, aonde nós viemos com um idealismo de 
puxar somente a galera masculina e fazer um grande encontro. Então o que nós 
pensamos: que mãe Dete puxaria as mulheres e eu puxaria os homens e nos 
encontraríamos nos arcos, esse foi o grande pensamento. Mas infelizmente por 
questões pessoais entre os dois grupos não teve um bom resultado [...] mas aí já 
houve críticas do outro lado, até porque o nosso trio elétrico teve mais potência do 
que o dela, aí ela disse que atrapalhou e, mas na realidade a ideia da gente era fazer 
um grande encontro [...] (Informação Verbal)39 
 

Este aparecimento do Akueran na orla ocasionou algumas tensões com os 

representantes do Omo Oxum. Atualmente este afoxé sai atrás do Omo Oxum e encerra o 

ciclo existente nesse dia, mas como veremos no depoimento abaixo, o afoxé Akueran nem 

sempre saiu atrás do afoxé Omo Oxum e o aparecimento deste novo afoxé causou conflitos 

que atualmente parece que estão sendo minimizados. 

 

Nesse ano acho que foi o ano que o afoxé de Fernando começou a sair e saiu no 
sentido contrário, e aí criou um motivo muito ruim porque ele veio no contrário, mas 
ele, ele alega e aí ele pode dizer mais com mais propriedade, o sentido de vir o 

                                                           
38Entrevista cedida por Fernando Kassideran em janeiro de 2013 
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contrario não era provocação, mas no sentido de ir encontro, é no sentido de 
encontro. De não vir atrás pra não dizer justamente que tava [...]; a ideia dele era de 
ir ao encontro, veio no sentido contrário do outro lado da pista porque queria um 
encontro. Bom, e foi mal interpretado, foi mal entendido pelo nosso carro, porque 
achou que era um confronto, é enfim, teve várias discussões, sobre ter dois afoxés, 
tal tal, enfim . De lá pra cá, ele permaneceu com o afoxé, só que vindo atrás, mas 
também no ano seguinte houve um impacto, porque, por exemplo: quando o trio, o 
afoxé para, o de Marizete, ele para e o trio deu uma certa fechada na avenida e o 
afoxé dele não pôde chegar cá, então ele ficou muito longe de chegar cá onde tem a 
concentração e os arcos. A gente achou desnecessário, aí eles alegam que não foi 
intencional que foi o trio que parou daquele jeito, era complicado manobrar essas 
coisas e aí Fernando acabou ficando muito lá atrás porque não pôde aproximar, 
chegar o afoxé. E isso eu venho percebendo praticamente todos os anos o afoxé de 
Fernando quase nunca ele consegue chegar, porque quando acaba o afoxé de 
Marizete aí praticamente ele vem, mas ele já vem né [...] (Informação Verbal)40 

 

 Percebemos através desse depoimento que o surgimento desse novo afoxé ao invés 

de ser pensado como mais um meio fortalecedor do candomblé, foi visto como um causador 

de conflitos por algumas pessoas, principalmente para aqueles que faziam parte do afoxé Omo 

Oxum. Atualmente, essa dissidência entre eles foi minimizada e eles mantêm contato e 

conversam sobre a organização da saída dos afoxés na orla.  

 

Geralmente a nossa comunicação limita-se somente ao Omo Oxum, por o terreiro 
São Jorge ter uma ligação com o nosso Ilê Axé, o Abaçá São Jorge de uma certa 
forma tem uma ligação de afetividade com o Ilê Axé Dematá Ni Sahara. Ligação de 
axé?[Entrevistador] . Não de axé não, eles são Angola e nós somos Gege Savalú. 
Mas devido a matriarca e todos os nossos ancestrais do estado terem sido iniciados 
em Angola existe esse respeito, essa comum união, mantendo esse nível acima de 
tudo. Aí no caso mesmo você tendo saído do Omo Oxum, mas ainda há um 
vínculo?[Entrevistador] . Um vínculo, um contato. Mas em relação a saída dos 
afoxés mesmo, antes vocês conversam alguma coisa é pra organização ali na 
orla?[Entrevistador] . Claro, claro. Nós tivemos três grandes momentos, três 
encontros pra o afoxé determinar: questão de horário, de encerramento, de trajeto até 
por que tínhamos proposta de sair um outro afoxé atrás de mim, atrás do Akueran, 
entendeu? [...] (Informação Verbal)41 
 

 No primeiro cortejo deste afoxé, ele era composto exclusivamente por homens. 

Entretanto, a partir de 2008, torna-se uma manifestação sem divisão de gênero. De acordo 

com Kassideran, o bloco tem como patrono Logun- Edé que é um orixá ligado à diversidade 

sexual e ele dá ênfase a quem for: homem ou mulher.  

 Não há também a presença de cordas no afoxé, visto que, de acordo com o 

pensamento do seu fundador, a corda é um elemento que produz guetos, é separatista. Sendo 

assim, para que não existisse separação não houve a utilização das cordas. Em relação ao 

nome, foi dito que ele possui o nome Akueran devido a ligação com Logun- Edé e com 
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41Entrevista cedida por Fernando Kassideran em janeiro de 2013 
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Oxóssi. De acordo com Kassideran, o Akueran é uma entidade que é uma qualidade de 

Oxóssi, então o termo foi pensado como forma de homenageá-lo e significa o filho do grande 

rei que é farto.   

 Segundo o idealizador, essa manifestação tem o discurso de combater a intolerância 

religiosa e a discriminação de gênero e sexual. Existe também um desejo em demonstrar o 

candomblé para a sociedade buscando minimizar os preconceitos e a falta de respeito para 

com os participantes da religião afro brasileira.  

 Apesar de ser registrado enquanto afoxé ele não possui verba específica como ocorre 

com o Omo Oxum. Inclusive fomos informados que ocorreu uma reunião com a Funcaju 

(Fundação Municipal de Cultura e Turismo de Aracaju) para que a verba existente para o 

afoxé Omo Oxum (criada por a vereadora Rosângela) pudesse ser repartida com os demais 

afoxés. Contudo, esta reunião onde foi proposto fazer uma ementa para esta lei ainda não 

obteve nenhum êxito e apenas o Omo Oxum continua a receber verba específica para o seu 

cortejo.  

 O afoxé Akueran apesar de não possuir aparentemente relações tão próximas com o 

eixo político vigente na prefeitura e no governo do estado, possui contatos com eles e através 

de ofícios vão a órgãos públicos solicitar auxílio. Então há uma parceria do município e do 

governo do Estado viabilizando os meios para que o afoxé possa ter o seu cortejo realizado. 

Mas esse auxílio de acordo com o que conta seu idealizador não é em forma de dinheiro, mas 

em forma de doação do trio elétrico, da vestimenta do bloco e dos meios de locomoção do 

pessoal. O que demonstra um interesse e um modo de fazer política que apoia tais 

manifestações. 

 Percebemos que apesar de não se colocar como diretamente ligado aos gestores 

públicos, o afoxé Akueran também só consegue realizar o seu cortejo mediante a ajuda de 

políticos. Durante todos os anos do cortejo foi dessa maneira que se conseguiu viabilizar o 

desfile deste afoxé, assim as articulações políticas são a base que sustenta o surgimento e 

desenvolvimento dos maiores afoxés em Sergipe. As demais despesas de caráter menor assim 

como no Omo Oxum ficam a cargo dos responsáveis pelo afoxé, tais como a mãe de santo 

neste e o pai de santo naquele. 

 

Qual a relação do afoxé com a política? Houve alguma relação entre o afoxé 
Akueran e a política? [Entrevistador] . Temos! Temos porque ao contrário de 
Salvador, que existe uma associação coesa, no sentido de manter essa tradição afro-
religiosa dos afoxés, já em Sergipe não temos essa colaboração, essa coesão e pra 
poder montar um afoxé com a estrutura de um trio elétrico e se apresentar dia 08 a 
gente necessita da ajuda do governo. Por exemplo, o meu terreiro só, não tem 
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condições de bancar um trio elétrico de R$ 5.000,00. Fora é blusas, abadás e 
transporte pra que o povo de santo saia das suas casas e vá pra orla de atalaia, 
porque quando chega depois de meia noite é inviável o retorno deles, então pra que a 
gente possa colocar o afoxé na praia a gente tem que dispor de locomoção, a gente 
tem que dispor de uma fantasia ou de uma roupa padrão e a gente tem que dispor de 
um carro de som, no mínimo um mini trio. E aí é onde a política, a questão dos 
órgãos públicos, dos gestores entram porque a gente precisa desse apoio pra manter 
a festa acontecendo. Então através de ofícios nós vamos até os órgãos públicos pedir 
ajuda. E essa ajuda vocês conseguem com o governo, com o município?  
[Entrevistador] . Olha, até o ano que passou nós fazíamos uma parceria entre 
governo do estado e governo municipal, até o dia 08 de dezembro de 2012 nós 
tivemos tanto a parceria do município como do governo do estado. Mas o patrocínio 
é o que?  [Entrevistador] . No caso do Akueran nós não recebemos espécie, nós 
recebemos a doação, geralmente nós recebemos o trio elétrico, as camisas e 
locomoção, só isso que a gente pede. Não tem cachê, não tem mais nada [...] O 
governo nos manda aquilo que a gente pede, a gente faz um histórico, manda o 
projeto e o orçamento do que a gente vai precisar e geralmente a gente recebe 
camisas, o trio elétrico e as locomoções. (Informação Verbal)42 
 

 Assim, possuindo relações cordiais com o âmbito público eles conseguiram meios 

para colocar o afoxé nas ruas no dia do cortejo. Com a mudança no contexto político 

sergipano em que foi eleito o novo prefeito de Aracaju em 2012: João Alves Filho, vinculado 

ao DEM, os representantes dos afoxés estão apreensivos sobre o que pode ocasionar na forma 

de desenvolver os afoxés para os próximos anos, os quais dependem economicamente da 

política partidária para realizar seus desfiles.   

Neste ínterim, vale ressaltar que de acordo com as informações obtidas não há contato 

entre o afoxé Akueran e os movimentos sociais. Não existe participação e nem apoio de 

nenhum deles ao desenvolvimento do afoxé. No que refere-se ao que é afoxé para o fundador 

do Akueran ele diz que para ele é: 

 

Na realidade nós sabemos que afoxé é uma, como já diz os grandes antropólogos, 
né, é uma manifestação de rua religiosa né, onde tá o profano e o religioso. Na 
minha visão eu [...] eu vejo que é uma forma que os tiveram de mostrar a sua luta e a 
sua resistência contra a intolerância religiosa em outras classes e também demonstrar 
para a sociedade o que nós temos de belo, desmistificar que a questão que o 
candomblé é satânico, então na minha visão o afoxé ela é uma manifestação popular 
aonde mostra a resistência da negritude em sua religiosidade. Esse é o meu ponto de 
vista. (Informação Verbal)43 

 

Dessa maneira, percebemos que o representante do afoxé Akueran tem conhecimento 

acadêmico sobre o que é afoxé, bem como ele evidencia o afoxé como forma de luta e 

resistência através dos cortejos nas ruas.  

 

                                                           
42 Entrevista cedida por Fernando Kassideran em janeiro de 2013 
43 Entrevista cedida por Fernando Kassideran em janeiro de 2013. 
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2.2.3 AFOXÉ DI PRETO 

Dois anos após o surgimento do afoxé Akueran, aparece, em 2008 o afoxé Di Preto, 

pautado, de acordo com seu dirigente, pelo discurso de colocar em foco à musicalidade 

vinculada à cultura afro. Nesse período, eles passaram a ser representantes, em Sergipe, da 

Federação Nacional dos Afoxés. O surgimento deste afoxé também causou inicialmente 

alguns conflitos com membros do afoxé Omo Oxum. 

 

Aí eu disse qual autoridade que, qual o afoxé que você tem pra você representar os 
afoxés? Pra você representar você tem que ter alguma coisa. Você vai representar a 
universidade vai, você estuda lá. Eu posso representar o Abaçá São Jorge e vou. Mas 
uma pessoa que não tem afoxé, ele tem uma banda, eu falei pra ele: você tem uma 
banda, sua banda toca, isso não é afoxé, tá longe de ser afoxé; você precisa saber, 
estudar um pouquinho, pesquise pra aprender [...] Então ele não tem afoxé e não 
pode falar por afoxé nenhum, só quem pode falar sobre afoxé em Sergipe é 
Fernando Kassideran ou alguém do Abaçá São Jorge, ou alguém da casa de 
Fernando Kassideran, porque tem afoxé, tá registrado mesmo, mas os outros não. 
(Informação Verbal)44 

 

 Como se pode perceber através da fala de Sara Lessa, existiu uma tensão, que já foi 

minimizada.  A primeira apresentação pública do afoxé Di Preto ocorreu em 27/07/08, 

entretanto, o primeiro desfile foi no carnaval aracajuano do ano 2009. O segundo desfile foi 

realizado na Lavagem da Conceição de 2011 e o terceiro na mesma em 2012.  

 Os cortejos realizados por este afoxé em sua maioria estão voltados para as pessoas 

de santo, buscando dar visibilidade para a religião e para a cultura afro através da 

musicalidade expressa. 

  

Em relação ao Di Preto vocês tiveram alguns cortejos que você até já me falou isso, 
mas nenhum desses cortejos foi, por exemplo, como você tá me dizendo que vai ser 
em Salvador, com as pessoas com a fantasia sendo do afoxé mesmo Di Preto, então 
esses cortejos daqui foram cortejos voltados para o povo de santo, como os 
requisitos básicos do afoxé justamente são o cortejo e o ritmo ijexá, a gente coloca 
aí essa questão, vocês tão se apresentando já enquanto afoxé ou ainda enquanto 
banda de afoxé? [Entrevistador] . Então assim, é a exemplos de algumas, vários 
outros afoxés faz o que a gente faz, tipo a parte de destaque do afoxé: 1º ponto- o 
público; 2º ponto- a musicalidade; 3º ponto- a tradição; enfim, tem vários pontos. A 
gente aqui é não é por conta do que a gente quer, por que é difícil a gente fazer afoxé 
e tirar do bolso mil fantasias, cinco mil fantasias, porque se a gente tivesse condição 
financeira e tivesse um apoio público a gente tinha público para poder sair com mil 
pessoas fantasiadas com o nosso, no nosso afoxé, então, mas por conta dessa 
necessidade, dessa carência né vamos dizer, a gente acaba que trazendo a parte 
musical e em determinado momento a gente prefere ter o povo de santo junto com a 
gente do que tá fazendo promessa sem poder cumprir entendeu? Porque tipo hoje a 
parte musical do afoxé Di Preto no dia que a gente chegar e disser tem mil fantasias 
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pra quem quiser sair garanto que a maioria das pessoas que acompanham o afoxé vai 
tá com a gente, até por conta do que a gente faz, a gente não espera um dia no ano, 
uma vez no mês pra poder tá se mobilizando, a gente mobiliza no momento, então é 
como eu tava falando, muita gente critica, muita gente fala mal, ah vocês não são 
afoxé, vocês são banda de afoxé, mas não existe banda de afoxé na minha visão, não 
existe a coisa ser separada ah vocês são uma banda de afoxé e vocês são um afoxé, 
bom porque afoxé a minha concepção, a partir do momento que a gente traz toda 
musicalidade, o histórico, a tradição de dentro das casas de axé pra rua já se torna 
um cortejo, então se tem alguém que tá defendendo é o afoxé Di Preto, mas a gente 
não situa as pessoas que tão ali embaixo fica a critério deles, é tanto que se você 
chegar pra todos os afoxés que tem aqui e pedir o cadastro de filiados ninguém tem, 
ninguém tem, então é uma coisa meia que aberta, pelo menos aqui no estado, aqui 
em Aracaju é assim aberta [...] (Informação Verbal)45 

 

Então de acordo com o que foi explicado acima, não houve ainda um cortejo com 

vestimentas do afoxé devido a falta de condições financeiras, mas por possuírem os demais 

elementos inerentes a um afoxé eles podem se auto intitularem enquanto tal. Eles contam que 

não pensaram em criar um grupo afro devido ao fato de estes não terem conseguido muito 

êxito em Sergipe, queriam algo novo que era o afoxé.  

Desse pensamento surge o afoxé Di Preto, que leva esse nome, segundo seu 

representante, devido a uma figura de linguagem em que diz-se que algo é “di preto”. 

Aproveitando-se dessa palavra passou-se a utilizar o termo Di Preto para o afoxé, que torna-se 

Grupo Afro Popular Afoxé Di Preto. O presidente do afoxé ainda nos fornece outra resposta 

quanto ao motivo de utilizar o nome Di Preto. Ele diz que é porque tudo que é di preto é bom. 

Ou seja, existe através do nome uma busca em difundir a cultura negra enquanto algo 

positivo.  

Em termos de relações políticas o presidente do afoxé nos informa que possui 

amizades com alguns políticos, inclusive trabalhou para um candidato nesta última eleição. 

Mas ele conta que esses contatos não lhe propicia nenhum tipo de benefício enquanto 

entidade. O afoxé Di Preto também tem boas relações com alguns movimentos como a 

UNEGRO e a CUFA, fazendo parte do primeiro. Perguntamos também ao representante do Di 

Preto o que é afoxé para ele e obtivemos essa resposta: 

 

Então o afoxé pra mim hoje assim é muita coisa. É um modo de vida, é uma razão 
social, é uma manifestação cultural, é uma fonte de renda de uma certa forma porque 
o atrativo que o afoxé traz pra poder financeiro é necessário que os outros 
reconheça. Enfim, assim é resistência também né, é resistência e é a cultura de um 
povo que muita gente desconhece e quando conhece gosta, uns criticam, outros 
apoiam. (Informação Verbal)46 
 

                                                           
45Entrevista cedida por Allan de Xangô em janeiro de 2013 
46Entrevista cedida por Allan de Xangô em janeiro de 2013 
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 Nota-se que o presidente do Di Preto, assim como o dos outros já citados, tem noção 

do que seja o afoxé e sabem da importância das lutas estabelecidas por eles para o respeito da 

cultura afro como um todo, principalmente ao que concerne à religião.  

 

2.2.4 SURGE MAIS UM AFOXÉ: FILHOS DE OGUM 

 Nesse processo de “proliferação” de afoxés surge, em 2011, o afoxé Filhos de Ogum, 

ligado ao terreiro Abaçá Ogum Marinho, que tem como líder Mãe Nair, uma das mais 

significativas do estado, possuindo assim como Marizete Lessa, bons contatos e redes de 

relações. Entretanto, o grupo só passou a realizar o cortejo em 2012. 

 Sendo assim, em 12 de junho de 2011 o afoxé Filhos de Ogum fez sua estreia e, em 

2012, realizou o seu primeiro cortejo. De acordo com Claudeildes (coordenadora do afoxé), 

ele surgiu como parte das atividades culturais do terreiro que estava fazendo um estatuto. 

Dessa maneira, as atividades culturais dariam respaldo ao Abaçá e consequentemente 

utilidade pública para o seu reconhecimento e registro já que as atividades realizadas 

constariam como utilidade pública.  

 

Ói, a ideia foi assim, nós sentamos durante 05 meses pra fazer o estatuto de uma 
associação que é essa daí, e dentro, dentro dessa associação tinha várias atividades 
pra desenvolver, e uma delas era essa, era o bloco Filhos de Ogum e tinha uma outra 
atividade que não conseguimos desenvolver que era uma exposição de fotos que era 
da festa, não desenvolveu [...] (Informação Verbal)47 
 

 O afoxé Filhos de Ogum não surge em meio aos conflitos existentes entre os outros 

afoxés e nem o seu cortejo se dá em comemoração ao ciclo de Oxum, o que o distingue dos 

dois primeiros afoxés e o Di Preto. O afoxé Filhos de Ogum surge em homenagem a Santo 

Antônio e a Ogum. Percebemos que há uma forte ligação com o catolicismo, pois a todo o 

momento a entrevistada menciona a homenagem para Santo Antônio.  

 

Temos 13 noites de novena, entendeu? São 13 noites de novena, aí na última tem a 
feijoada, as novenas são com mordomos, cada dia tem um mordomo. O mordomo é 
a pessoa que vai, que é o dono daquela noite na novena, ele ajuda traz fogos, velas, 
flores. É, já tem 64 anos que eu rezo. E agora pra terminar eu to oferecendo esse 
bloco de afoxé, nós já fizemos procissão no dia 13. Já fizemos assim passeata com 
Santo Antônio e agora nós finalizamos com isso, criamos um bloco. (Informação 
Verbal)48 

 

                                                           
47Entrevista cedida por Claudeilde e Mãe Nair em novembro de 2012 
48Entrevista cedida por Claudeilde e mãe Nair em novembro de 2012 
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 Então esse afoxé ocorre no mês de junho que é o mês do santo de devoção de mãe 

Nair ao qual ela presta homenagem há 64 anos. Segundo a coordenadora do afoxé todo o 

investimento financeiro é por conta dela, não há ajuda política e nem relações direta com 

políticos. Contudo, contraditoriamente a isso são políticos que estão com a documentação 

tanto do Abaçá Ogum Marinho, quanto do afoxé Ogum Marinho, o que nos revela que há 

ligações entre eles.  

 

[...] Porque a associação ficou naquele impasse, até agora tá na mão de Ana Lúcia, 
ela ainda não registrou entendeu? Ela deu advogado pra, ela até agora não deu 
definição. Como ela não deu definição, a gente botou o bloco pra ajuda de 
candomblé, ele é um só bloco do candomblé, da casa de candomblé. Mas ele não tá 
registrado né, nem a associação tá registrada ainda?  [Entrevistador] . Tá tudo nas 
mãos dos políticos pra isso. É a deputada Ana Lúcia e a outra tá com é o deputado, 
né deputado não, é vereador, o outro tá com Emanuel Nascimento. É por que tem 
que criar o estatuto, por que depois pode começar a receber verba né, essas coisas. É 
isso que tá, que o estatuto tá pretendendo. (Informação Verbal)49 

 

Sendo assim, o afoxé não recebe contribuições financeiras por parte dos políticos, mas 

estes os auxiliam de outra maneira buscando registrar o afoxé e a associação enquanto 

entidades. Entendemos que isso faz parte das relações políticas que podem acabar angariando 

votos para os envolvidos, uma espécie de apoio mútuo. Já vimos através dos relatos acima 

sobre os outros afoxés como essas práticas políticas em Sergipe se faz comum com o povo de 

santo que se torna boa fonte de votos. Também nos é revelado relações com outros políticos 

do estado.  

 

Minha mãe é que é muito assim, muito conhecida dos políticos, mas ela nunca se 
filiou a ninguém. Leandro Maciel, João Alves Filho, dona Maria do Carmo, Gama 
[...] se chegar assim na assembleia e falar dona Nair, aí as portas se abrem, ah dona 
Nair dos Santos Dumont [grifo nosso], mas filiar a ninguém, mesmo por que quem 
tem uma casa de candomblé não pode se filiar, porque fica complicado, porque 
quando eles tá em cima tá bom, mas quando eles desce, porque também desce, então 
é melhor ficar de fora. (Informação Verbal)50 

 

 Percebemos pelo que fora falado em relação aos afoxés, que os políticos com quem 

tem mais proximidade são de partidos políticos diferentes, exceto Ana Lúcia e Emanuel 

Nascimento que são do PT. Assim, apesar do afoxé Filhos de Ogum não receber auxílio 

financeiro por parte dos gestores públicos, fica nítido para nós através do que foi mencionado 

pela coordenadora do afoxé e filha de mãe Nair que ele possui boas relações políticas e de 

                                                           
49Entrevista cedida por Claudeilde e mãe Nair em novembro de 2012. 
50Entrevista cedida por Claudeilde e mãe Nair em novembro de 2012. 
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alguma forma estão amparados por elas se necessitarem. Além disso, já existem contatos para 

que eles possam angariar verbas pós-registro da associação e do afoxé.  

 

Por sinal nós já temos duas verbas né, nós temos uma [...], uma é com Jackson, 
Jackson Barreto prometeu uma verba estadual e nós, e tem um senador que ele ainda 
não deu o ok, que é o senador Almeida Lima, mas ele não deu o ok ainda; pra ter 
uma verba federal também pra ajudar né. Por que nem todo ano eu vou ter dinheiro 
pra isso né. (Informação Verbal)51 
 

 O afoxé Filhos de Ogum na realidade nasce como bloco afro, é por incentivo da 

comunidade que ele se transforma em afoxé. Segundo Claudeildes, “a princípio a gente 

pensou num bloco afro, só que depois o próprio pessoal da comunidade ficou afoxé, afoxé, aí 

é a gente queria era o bloco, bloco Filhos de Ogum [...]”. 

Em relação aos movimentos sociais nos é informado que não tiveram nenhum contato 

com movimentos sociais, participaram de uma associação (Federação do Templo 

Espiritualista e Confraternização de Umbanda São Lázaro) a qual auxiliava os terreiros, mas 

em determinado momento esta associação começou a desapontá-los e eles se retiraram da 

associação e legitimaram o terreiro através do registro conseguido pelo político Jackson 

Barreto.  

Então, segundo elas, nunca tiveram envolvimento em qualquer outro tipo de entidade 

ou movimento. Contudo, no decorrer da entrevista descobrimos que o irmão mais novo de 

mãe Nair é o senhor Severo D’Acelino. Severo foi um dos maiores representantes da história 

do movimento negro sergipano52, participou em alguns momentos da Lavagem de Nossa 

Senhora da Conceição e tem contatos e dissidências no eixo político.  

Mesmo sem participar ativamente ou ter contatos diretos com movimentos sociais, de 

alguma forma ela tinha o irmão enquanto representante do movimento negro, fato que pode 

ser casual ou não dependendo de como tenha sido esta relação que não nos foi revelada. No 

que concerne ao que é afoxé para eles, percebemos que ainda estão se situando acerca da 

temática e ainda não possui um consenso e definição concreta.  

Como ficou evidente nesse tópico sobre os afoxés sergipanos, há um bom nível de 

conhecimento sobre o que é afoxé, suas lutas e sua responsabilidade social em transmitir 

cultura. Também foi uma questão relevante nesse tópico os conflitos existentes entre os 

afoxés que em alguns momentos não se veem como meio multiplicador de uma manifestação 

                                                           
51Entrevista cedida por Claudeilde e mãe Nair em novembro de 2012. 
52Maiores informações consultar trabalho de Souza (2012) 
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cultural, mas como forma de concorrência entre aqueles que fazem parte deles e algumas 

vezes entre os terreiros envolvidos.  

Todavia, esses conflitos são mediados pela relação existente entre eles enquanto parte 

do círculo do candomblé sergipano. Percebemos assim que há uma diversidade de formas na 

criação dos afoxés em Sergipe e que a ligação entre o primeiro afoxé sergipano e a política 

partidária é mais forte entre eles.  

 

2.3 - PRIMEIRO AFOXÉ DE SERGIPE: INSTITUCIONALIZAÇÃO OU CO-

PRODUÇÃO? 

 

Após ter sido feita a análise de cada um dos afoxés sergipanos, estamos aptos a 

debater a relação existente entre o primeiro afoxé do estado e a política vigente. Ressaltamos 

que os outros afoxés não foram colocados nessa análise, tendo em vista que nenhum deles 

mostrou-se com relações tão próximas sustentando o desenvolvimento do afoxé, ou seja, 

apesar de existirem relações políticas que auxiliam de alguma maneira o desenvolvimento dos 

outros afoxés, nenhum deles se apresenta com laços tão próximos. Sendo assim, o Omo 

Oxum é o único que aparece claramente com esta relação e por isso cabe analisá-lo neste 

tópico.   

Temos como auxílio para ajudar a pensar essa relação os estudos de Toth (2005) sobre 

a relação de co-produção existente entre o Partido Islâmico e algumas manifestações na região 

do Islã. Buscando relacionar esta perspectiva com o que estamos trabalhando nessa pesquisa, 

vamos utilizar desse conceito de co-produção para explicar as relações entre o primeiro afoxé 

sergipano e a política partidária neste local. 

A relação existente entre o afoxé Omo Oxum e a prefeitura de Aracaju, bem como o 

governo do Estado tem suscitado muitos conflitos entre os afoxés existentes que se sentem 

relegados em detrimento do primeiro afoxé, tendo em vista que esse foi inserido nos 

calendários culturais: municipal e estadual, assim como se criou uma lei específica para ele na 

qual fica estabelecido que ele receberá verba pública anualmente para que ocorra o seu 

desfile. 

Assim, através das mudanças advindas com o novo contexto político ligado ao PT, o 

estado passou a se posicionar como mediador entre a mobilização tradicional de origem 

africana e a modernidade do marketing cultural e turístico. Nesse sentido, o Estado aparece 

legitimando as manifestações existentes e possibilitando que elas se desenvolvam na medida 

em que terá um reconhecimento social e valorização do governo.  
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Gonzáles (1982) diria que o Estado está buscando se apropriar dessa manifestação 

para transformá-la em espetáculo que possibilite recursos econômicos para os governos e 

também respaldo cultural. Além disso, ela ainda vai dizer que por determinadas atividades 

culturais produzirem manifestações que mobilizam as massas, elas eram sempre controladas 

pelas autoridades. 

Entretanto, apesar de percebermos todo esse jogo político existente na relação entre os 

afoxés e a prefeitura municipal, bem como o governo do Estado, e concordarmos em parte 

que há essa mobilização por um controle da manifestação, acreditamos que não há cooptação 

dessa manifestação. O que existe é uma relação de interesses mútuos entre eles, ou seja, uma 

co-produção dos repertórios, à medida que tanto o Estado quanto os afoxés têm interesses 

específicos que podem ser subsidiados um pelo outro, então ambos estariam obtendo 

vantagens nessa relação. 

 

Fotografia 5- Prefeito de Aracaju e a mãe de santo Marizete Lessa no Cortejo do afoxé, 2007 

 

Fonte: Acervo do afoxé Omo Oxum 

 Nessa relação, a prefeitura de Aracaju e o governo do Estado possibilitam através das 

verbas o auxílio para que o afoxé possa desenvolver o seu cortejo e este retribui agradecendo 

publicamente aos políticos envolvidos nessa relação. É sustentado nessa afinidade existente 

que o afoxé conseguiu se desenvolver.  Ou seja, cada um buscando viabilizar seus interesses 

possibilitando o surgimento desta manifestação cultural. 
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[...] então a gente exige uma situação que nenhum [grifo do entrevistado] candidato 
que nos apoie tenha acesso ao trio e nem utilize os espaços para o uso político com a 
imagem do afoxé, é outra coisa que a gente preza. Mas eles participam do 
afoxé?[Entrevistador] . As mulheres sim, os homens não, a gente só apenas registra 
a contribuição de fulano e sicrano no sentido de ser reconhecido de ter feito isso e 
isso, mas a gente não permite que eles se nos utilizem disso, também a gente não 
exige que as mulheres que participam do afoxé votem em a, b ou c. Mãe Dete deixa 
isso bem claro, eu apoio você, mas não tenho obrigação nenhuma que as pessoas que 
acompanham o afoxé sejam cabos eleitorais. Essa relação religião/política como tá 
ocasionado hoje, infelizmente ela é um mal necessário, até mesmo pra a gente 
conseguir autonomia ela é um mal necessário (Informação Verbal)53 

 

 Existe a consciência por parte dos integrantes do afoxé Omo Oxum que seria de 

grande relevância para eles conseguirem ter autonomia financeira, mas ainda não 

conseguiram êxito tendo que depender das relações existentes com a política para manterem-

se em foco desfilando todos os anos. Desse modo, os líderes passam do confronto à 

cooperação (Klandermans; Roefs & Oliver, 1998 apud Tarrow 2009).  

E é baseado nessa cooperação que os representantes desse afoxé conseguiram 

viabilizar a sua produção. Sendo assim, em determinados momentos faz-se necessário 

cooperar com os órgãos institucionais para que as manifestações possam existir de maneira 

satisfatória e sem impedimentos. Em contrapartida o Estado ganha visibilidade pelas 

manifestações culturais que eles trazem para o cenário sergipano. Por intermédio do governo 

do estado ainda se tem o apoio do Banese (Banco do Estado de Sergipe) e da Petrobrás. 

 

Fotografia 6- Governador do Estado e a mãe de santo Marizete Lessa no cortejo do afoxé, 2007 

 

Fonte: Acerco do afoxé Omo Oxum 

                                                           
53Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
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A lei municipal54 que fez com que o afoxé fosse inserido como parte do calendário 

cultural do município foi criada pela vereadora Rosângela (PT). Ou seja, todos os 

acontecimentos relacionados ao afoxé estão ligados ao contexto político de emergência do PT 

ao poder em âmbito sergipano. 

 

Fotografia 7- Vereadora Rosângela participando do cortejo do afoxé, 2009 

 

Fonte: Site da vereadora Rosângela, 2009 

 

A lei estadual55 que o insere no calendário cultural do Estado foi criada pela deputada 

Ana Lúcia (PT). Então as relações que perpassam o afoxé e lhes possibilitaram consolidação 

nesses 08 anos de cortejo são todas estreitamente ligadas ao âmbito político vinculado a este 

partido. 

 

 

 

 

 

                                                           
54Disponível em 
http://www.vereadorarosangela.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=75Acesso 
em novembro de 2012. 
55Disponível em    
http://www.agenciaalese.se.gov.br/agenciaalese/interna.wsp?tmp_page=interna&tmp_codigo=4179&tmp_secao
=2&tmp_topico=noticias. Acesso em novembro de 2012. 

http://www.vereadorarosangela.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=75
http://www.agenciaalese.se.gov.br/agenciaalese/interna.wsp?tmp_page=interna&tmp_codigo=4179&tmp_secao=2&tmp_topico=noticias
http://www.agenciaalese.se.gov.br/agenciaalese/interna.wsp?tmp_page=interna&tmp_codigo=4179&tmp_secao=2&tmp_topico=noticias
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Fotografia 8 - Deputada Ana Lúcia no cortejo do afoxé, 2006 

 

Fonte: Martha Sales  

 

 É nítido para nós que o afoxé Omo Oxum conseguiu se desenvolver de maneira tão 

grandiosa e adquirir reconhecimento em tão pouco tempo de existência devido a sua excelente 

relação com os governantes do PT. Sem o aparato político deste partido teria sido muito 

difícil produzir essa manifestação cultural no Estado.  

Inclusive nessa atual conjuntura de mudanças no contexto político sergipano, onde o 

PT perdeu as eleições municipais e há o retorno de um antigo governante sergipano: o 

candidato do DEM João Alves Filho, poderíamos pensar que o afoxé perderia parte do seu 

reconhecimento, contudo, novas alianças políticas começam a se pautar e a fortalecer a 

continuidade do afoxé. 

 

É [...] eu não sei se eu posso falar meu Deus. Quer que eu dê pausa? 
[Entrevistador] . Não, não (risos) é [...] eu só vou falar pra vocês entenderem, mas eu 
não tenho autonomia pra poder falar. É um mês antes do processo eleitoral o vice 
candidato a prefeito do lado de João Alves nos procurou, quer dizer a mãe de santo, 
não a mim (risos), e aí ela disse da preocupação/do receio de que o afoxé com João 
Alves, que João Alves nunca participou lá em casa, dona Maria do Carmo sim, a 
esposa de Machado sim, Machado sim, mas João Alves ele nunca teve lá então o 
medo da mãe de Santo é que o afoxé não fosse pra rua por conta do prefeito não ter 
relações direto com a casa. E o vice: que que tá faltando pra o afoxé que a gente bota 
ele na rua agora? Ela disse não, nós não precisamos agora, nós precisamos dele o 
ano que vem, então (risos) [...] (Informação Verbal)56  

 

                                                           
56Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
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 Dessa maneira, o afoxé que durante todo esse tempo de existência esteve vinculado 

ao PT começa a articular novas alianças com os representantes do DEM buscando dar 

continuidade ao desenvolvimento da manifestação. O que está em jogo é manter o afoxé 

desfilando e para isso as coproduções são necessárias.  

De acordo com os representantes do afoxé eles pretendem a partir do momento que 

forem reconhecidos como bem de utilidade pública (receberão verbas específicas) se 

desvincular dessas relações políticas e possuírem maior autonomia, mas enquanto isso não 

ocorrer é necessário manter-se com aliados. 

 

Então veja bem é, veja como são essas questões, o processo pra reconhecimento de 
utilidade pública, até pra que possa concorrer editais, poder receber, prestar contas, 
fica, cria uma situação de mais estabilidade pra gente, mas até lá a gente tem que 
fazer articulação política. No âmbito municipal a gente conseguiu: tem um vereador 
que é ligado à casa, no âmbito estadual nós temos uma deputada também do PT que 
facilita a situação é e no âmbito federal a gente já deixa o PT e a gente consegue se 
articular através do senado que já não é o grupo do PT, que hoje tá fazendo oposição 
ao PT, então veja que se não fosse a liderança da sacerdotisa do ponto de vista da 
relação religião e política inviabilizava todo o processo. (Informação Verbal)57  

 

 Ou seja, em todos os aspectos o afoxé Omo Oxum é dependente da política 

partidária, todo o contexto que possibilita a organização e a estrutura para o desenvolvimento 

do afoxé é amparada pelo apoio de determinados políticos que têm proximidade com a casa 

de santo e com a sacerdotisa Marizete Lessa, como fica evidente através das falas do 

presidente e da coordenadora do afoxé no decorrer deste capítulo. 

Os estudos de Thévenot (1999) já apontavam sobre a importância dos laços locais ou 

pessoais como base de desenvolvimento para os movimentos sociais. Refletindo sobre este 

argumento percebemos que em relação aos afoxés podemos pensar que os laços estabelecidos 

entre os representantes do afoxé Omo Oxum e alguns membros da política no Estado 

produziram a base para o desenvolvimento deste afoxé em Sergipe.  

Dessa forma, a análise realizada por Toth (2005) sobre a co-produção nos serviu como 

subsídio para pensar essa relação existente entre os afoxés sergipanos e a política partidária. 

Foi seguindo esta linha de pensamento que enfatizamos uma relação de co-produção em que 

há uma relação de interesses mútuos entre os envolvidos e cada um deles sai satisfeito com o 

resultado obtido.  

                                                           
57 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
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 O partido político (PT) se constituiu como um forte aliado para a criação e 

desenvolvimento do afoxé em Sergipe, possibilitando posteriormente o aparecimento de 

novos afoxés nessa localidade. 

 

Os partidos políticos são aliados especialmente importantes para desafiantes em 
sistemas representativos. Os partidos de esquerda são geralmente mais favoráveis 
aos desafiantes do que os moderados ou conservadores e, dentro da esquerda, os 
partidos da “Nova Esquerda”...(Krsiesi et al., cap.3 apud Tarrow 2009:109). 
 

Assim, ressaltamos a importância da utilização da liderança e suas boas redes de 

relações para conseguir viabilizar o surgimento deste afoxé.  Diante dessa conjuntura 

podemos entender que os contextos políticos e as redes de relações estabelecidas entre o afoxé 

e membros da política partidária sergipana foram essenciais para o surgimento e 

desenvolvimento deste afoxé no Estado.  

Neste capítulo, como se pôde observar, fizemos uma análise situando os afoxés nas 

manifestações, evidenciando os conflitos internos e externos, bem como as práticas políticas 

que subsidiam o seu desenvolvimento numa relação de coprodução entre os indivíduos 

envolvidos.  

As análises realizadas foram importantes, entretanto ainda é necessário evidenciarmos 

a importância das lideranças dos afoxés sergipanos para o surgimento e consolidação deles em 

meio à sociedade, bem como mostrarmos como os rituais existentes para o cortejo dos afoxés 

demonstram as relações desiguais que existem entre os afoxés e a política sergipana. Serão 

essas perspectivas que abordaremos no capítulo seguinte.   

 
3 - LIDERANÇAS E RITUAIS NA ANÁLISE DOS AFOXÉS  

 

Ainda que tenhamos demonstrado que o contexto político foi essencial para que os 

afoxés pudessem surgir em Sergipe, vinculados às oportunidades políticas que apareceram 

com o momento político de emergência do PT ao poder, bem como tenhamos situado esse 

surgimento em meio as manifestações afro religiosas existentes no estado, com seus conflitos 

intra e extra grupos. Ainda temos outros aspectos que necessitam ser explicados.  

Sendo assim, neste capítulo temos como objetivo evidenciar a importância das 

lideranças dos afoxés sergipanos para o surgimento e consolidação deles em meio a 

sociedade, assim como mostrarmos como os rituais existentes para o cortejo dos afoxés 

evidenciam o candomblé e demonstram as relações desiguais que existem entre os afoxés e a 

política partidária sergipana.  
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Após o surgimento do primeiro afoxé sergipano pautado pela liderança da matriarca 

do candomblé Marizete Lessa, começa a se proliferar o número de afoxés em Sergipe, um 

número ainda pequeno se considerado aos outros Estados que possuem afoxés, mas um 

número já crescente e que pode possibilitar um crescimento ainda maior.  

Os líderes atuais de cada um dos afoxés foram os responsáveis pelos seus surgimentos, 

pelas articulações que são feitas e por toda a rede de relações que perfazem o seu 

desenvolvimento.  É lógico que essa manifestação cultural não ocorre apenas pela existência 

de uma única pessoa, mas um conjunto de pessoas que bem direcionadas por suas lideranças 

conseguem promover o seu desenvolvimento. Logo, todos os afoxés mencionados possuem 

uma diretoria organizativa que auxilia o processo que envolve os afoxés.  

Essa diretoria está organizada em praticamente todos eles da mesma maneira, sendo 

compostos por diretor/presidente, vice-diretor/presidente, secretário e tesoureiro. Contudo, no 

afoxé Akueran, além desses cargos ainda há um conselho deliberativo que auxilia nas 

orientações e decisões que forem necessárias ao desenvolvimento do afoxé, este conselho é 

composto pelos mais velhos da casa inclusive pelo fundador do afoxé.  

Sendo assim, são os passos iniciais das lideranças que fazem com que existam os 

rituais dos afoxés. Rituais estes que não são apenas no momento do cortejo, mas durante um 

período específico em que a rotina dos envolvidos passa por transformações em prol da 

organização para o desfile. 

 

O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é constituído de 
sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral expressos por 
múltiplos meios. Estas sequências têm conteúdo e arranjos caracterizados por graus 
variados de formalidade (convencionalidade), estereotipia (rigidez), condensação 
(fusão) e redundância (repetição). A ação ritual nos seus traços constitutivos pode 
ser vista como “performativa” em três sentidos; 1) no sentido pelo qual dizer é 
também fazer alguma coisa como um ato convencional [como quando se diz “sim” à 
pergunta do padre em um casamento]; 2) no sentido pelo qual os participantes 
experimentam intensamente uma performance que utiliza vários meios de 
comunicação [um exemplo seria o nosso carnaval] e 3), finalmente, no sentido de 
valores sendo inferidos e criados pelos atores durante a performance [por exemplo, 
quando identificamos como “Brasil” o time de futebol campeão do mundo]. 
(PEIRANO, 2003, p. 11). 
 
 

Percebemos que os afoxés aparecem em Sergipe como um rito da contemporaneidade 

se utilizando de diversos meios de comunicação e organização para se desenvolver. 

“Consideramos o ritual um fenômeno especial da sociedade, que nos aponta e revela 

expressões e valores de uma sociedade, mas o ritual expande, ilumina e ressalta o que já é 

comum a um determinado grupo” (Peirano, 2003, p. 10).  
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Fazendo uma interligação com este conceito de Peirano, podemos pensar que os rituais 

dos afoxés vão propiciar maior respaldo àquilo que já existe nos grupos ligados ao 

candomblé, transformando parte da rotina e estabelecendo regras e datas específicas para o 

grande acontecimento.  

Neste capítulo faremos então uma análise da trajetória das lideranças dos afoxés para 

demonstrar como elas foram importantes para o desenvolvimento dos afoxés, bem como que 

elas possuem relações diferentes com a política partidária. Além disso, analisaremos os rituais 

dos afoxés, que também evidenciam essa relação desigual entre os afoxés e a política em 

Sergipe. 

A análise do cortejo é o cerne deste capítulo, visto que é nesse momento que 

demonstramos todas as etapas dos rituais dos afoxés evidenciando as relações desiguais entre 

eles e a política partidária. Através dos cortejos demonstramos como a relação entre os afoxés 

e a política é desigual.  

Não são todos os afoxés sergipanos que têm no seu palco apoios políticos, inclusive 

participando dos cortejos. Então os rituais aqui neste contexto não são autônomos, a lógica de 

funcionamento deles é resultado dessa relação direta com a política.   

Para tanto, teremos algumas teorias e autores que nos darão suporte para explicar 

todos esses acontecimentos. A teoria das redes de relações que tem como grande expoente 

Passy (1998) nos permitirá entender como as redes de relações são importantes para viabilizar 

o desenvolvimento e consolidação dessas manifestações como já mencionamos no capítulo 

anterior.  

Ainda teremos a contribuição dos argumentos pautados por Geertz (2008), Gennep 

(2011), Peirano (2003) acerca dos rituais. Buscaremos apreender a síntese desses conceitos e 

relacionar com os dos rituais existentes nos afoxés, demonstrando a importância destes rituais 

para a consolidação dos afoxés no momento do cortejo.  

A etnografia é o que nos dará embasamento e sustentação no desenvolvimento deste 

capítulo, tendo em vista que é através da observação participante (participação nos cortejos 

dos afoxés durante dois anos), conversas informais com participantes do afoxé e também com 

algumas pessoas ligadas ao candomblé, entrevistas biográficas com os fundadores e/ou 

diretores dos afoxés que conseguimos a maioria das informações que serão expostas aqui.  

Dessa maneira, o objetivo desse capítulo é mostrar a importância das lideranças para o 

surgimento e manutenção dos afoxés, assim como evidenciar os rituais que ocorrem nos 

afoxés demonstrando a desigualdade existente entre eles.   
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3.1 CONCEPÇÕES DE PODER: LIDERANÇAS DO CANDOMBLÉ 

Neste tópico, faremos um panorama acerca do candomblé em Sergipe, mostrando o 

poder dos terreiros aos quais os afoxés estão vinculados. Para que assim possamos 

compreender como este poder expresso por suas lideranças puderam propiciar o aparecimento 

de afoxés a partir desses terreiros. 

De acordo com Dantas (2002), o Candomblé em Sergipe é fruto da influência baiana 

que começou a se espalhar por vários lugares em busca de legitimidade para os cultos. A 

partir da década de 1920 e mais precisamente da década de 1930, passa a existir uma 

expansão do candomblé de feitorio em Sergipe. 

Esse candomblé tem como elemento central o “fazer o santo” e começa a se consolidar 

efetivamente em Sergipe na década de 40 (DANTAS, 2002). A partir dessas décadas inicia-se 

o processo de consolidação candomblecista sergipano aparecendo grandes nomes de pais e 

mães de santo.  

 

O momento em que esses vários pais-de-santo baianos tomam o caminho de Sergipe 
a fim de submeter pessoas à iniciação ou ao feitorio, segundo a denominação local, 
situa-se entre as décadas de 1930 e 40, período significativo na história dos cultos 
afro-baianos que buscam legitimidade e legalização por meio da exaltação da 
herança africana mais “pura” e da criação de entidade que agregasse as casas de 
santo. (DANTAS, 2002, p. 95-96).  
 

 Falaremos a partir de então dos terreiros que deram origem aos afoxés, 

contextualizando-os para demonstrar como o poder existente em determinados terreiros 

através de suas lideranças foi de fundamental importância para a criação dos afoxés no 

Estado. Para esta análise seguiremos a mesma ordem cronológica estabelecida para explicar o 

surgimento dos afoxés. 

A história do terreiro que dá origem ao afoxé Omo Oxum tem seu início na década de 

1940, em meio à influência de pais de santo vindos da Bahia. Nanã (Erundina Nobre dos 

Santos) é iniciada e começa então o seu desenvolvimento como filha e, posteriormente, mãe 

de santo. Na década de 1950, ocorre a emergência de Nanã como mãe de santo com 

visibilidade em Sergipe, consolidando-se a partir da década de 60 tornando-se a maior 

sacerdotisa do candomblé sergipano, obtendo grande reconhecimento e respaldo por todas as 

comunidades de terreiro, bem como pela imprensa e a população influente da época.  

Desde então, a partir da sua iniciação/feitorio ela começa a atuar como mãe de santo e 

a fazer vários filhos de santo, dando legitimidade ao terreiro, bem como aumentando o 

número de adeptos a frequentarem o seu estabelecimento.   
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Uma marca de poder existente no seu terreiro é a participação de intelectuais e 

políticos influentes na época, o que não era muito comum nos demais terreiros existentes. 

Esse fato já demonstrava o poder da mãe de santo que conduzia o terreiro de maneira a atrair 

grandes nomes para o seu convívio.  

Segundo Dantas (2002), o terreiro de Nanã se sobressaía pelo imenso volume de 

comidas, um grande número de pessoas que iam assistir e prestigiar, inclusive intelectuais e 

políticos, pelo vasto número de filhos de santo, bem como suas vestimentas mais bem 

produzidas que os dos demais terreiros.  

Além disso, havia políticos frequentando o seu terreiro, tais como: o governador da 

época, Leandro Maciel e Lourival Batista que também se tornou governador do Estado. Sendo 

assim, o terreiro de Nanã era muito frequentado por nomes importantes da política sergipana e 

tinha um grande respaldo na imprensa local.  

 

[...] sinal de que tinha bom relacionamento com os meios de comunicação de massa, 
pois do final da década de 1960 ao início dos anos 80 foi a mãe-de-santo que teve 
maior visibilidade na sociedade aracajuana (DANTAS, 2002, p. 90) 

 

Assim, Nanã possuía um terreiro consolidado, com uma ampla rede de relações que 

lhes dava poder em relação a outros terreiros e também propiciava visibilidade. “Amplia-se 

também o campo de atuação dos chefes de terreiros desembaraçados dos conflitos com a 

polícia e, à medida que adentra a década de 1960, cresce a visibilidade dos cultos em Aracaju 

e a supremacia de Nanã se anuncia inconteste” (DANTAS, 2002, p. 113).  

Esse terreiro passou a ter influência não só em Sergipe como também em Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro. Na década de 70 Marizete Lessa (sobrinha 

e filha adotiva de Nanã, iniciada por ela em Aracaju) abre um terreiro no Rio de Janeiro, local 

onde se concentra grande número de filhos de santo de Nanã.  

Marizete fica alternando entre Rio de Janeiro e Aracaju, até que se estabelece de vez 

em Aracaju no terreiro fundado por Nanã após a morte desta na década de 80. Assim, a casa 

de santo passa a ser por herança de Marizete Lessa que irá dá continuidade aos trabalhos de 

Nanã. 

Percebemos que quando Marizete assume a casa de santo em Aracaju, esta já está 

consolidada e amparada com fortes laços de amizade e com intensa participação na mídia, o 

que fez com que “a fama” do terreiro de Nanã pudesse se espalhar.   

Com todo esse respaldo o terreiro Abaçá São Jorge tornou-se o mais conhecido entre 

os terreiros sergipanos e Marizete Lessa consolidou-se também como uma das maiores 
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sacerdotisas do candomblé no estado, e hoje com mais de 70 anos de iniciação do candomblé, 

é considerada por muitos dos seus filhos de santo como a maior liderança das comunidades de 

terreiro em Sergipe. 

No entanto, há várias intrigas e conflitos entre o povo de santo, a maioria dessas 

intrigas ocasionada pela busca de maior visibilidade para os terreiros e seus líderes. Diante 

nossa participação em vários terreiros no decorrer da pesquisa sobre os afoxés pudemos 

perceber que há uma concorrência evidente entre o povo de santo querendo que o seu terreiro 

tenha maior notoriedade e maior aceitação que o outro. 

Existe uma disputa muito forte, mesmo entre aqueles que são recém iniciados, que 

disputam visibilidade com aqueles mais antigos. Entretanto, todos são obrigados a 

submeterem-se a hierarquia existente no candomblé, que é muito rígida. Logo, o terreiro de 

Marizete como um dos mais antigos em Sergipe está no topo dessa hierarquia.  

Assim, o Abaçá São Jorge que dá origem ao primeiro afoxé do Estado é um dos 

terreiros de maior prestígio no candomblé em Sergipe, por sua origem histórica, descendência 

e contatos. Devido a esse poder e possibilidade de se inter-relacionar com diversos setores 

públicos e privados, eles tiveram a possibilidade de criar e manter o afoxé Omo Oxum.  

O Ilê Axé Dematá Ni Sahara que originou o afoxé Akueran se constitui atualmente 

como outro grande ponto de referência do candomblé sergipano, principalmente pela 

visibilidade do babalorixá Fernando Kassideran que é o fundador da casa. Este Ilê existe há 

22 anos no bairro Santa Maria, foi fundado um ano após Kassideran receber o cargo de 

babalorixá. 

A partir de então, ele assumiu a casa e passou a realizar suas atividades relacionadas à 

religião, direcionadas também a população do bairro através de trabalhos realizados pela 

associação que faz parte do Ilê Axé. Este Ilê é de uma tradição religiosa diferente da que é 

comumente encontrada em Sergipe (Tradição Angola), ele é de origem Gêge Savalú58, que foi 

advinda da tradição de Antônio Gomes de Oliveira (Odé Matalambô) o qual foi inicialmente 

iniciado em Angola, mas depois passou por um novo processo de iniciação na tradição Gêge 

Savalú.  

É dessa tradição de seu pai de santo que Fernando Kassideran vai ser iniciado e faz 

surgir o Ilê Axé. Através dos contatos e do respaldo do líder do Ilê é que vai se constituir o 

segundo afoxé em Sergipe: o afoxé Akueran. 

                                                           
58 Gêge savalú é uma nação originada dos Fons e dos yorubás vinda do Daomé que o adotaram na miscigenação, 
quando chegaram ao Brasil. Disponível em: http://www.sulanca.com/noticias.asp?noti=141. Acesso em dez de 
2012. 
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Como não há terreiro ligado ao afoxé Di Preto não temos o que mencionar sobre ele 

nessa fase, mas ressaltamos que quase todos os seus participantes são religiosos do 

candomblé. Embora eles apenas não possuam um terreiro ao qual o afoxé esteja vinculado.  

Outro terreiro de grande influência no Estado e que tem uma sacerdotisa muito bem 

conceituada, é o terreiro Abaçá Ogum Marinho comandado por mãe Nair como é conhecida 

por todos. Desse terreiro surge o quarto afoxé em Aracaju que é o afoxé Filhos de Ogum.  

Mãe Nair é uma senhora que tem 86 anos de idade e 62 anos de iniciação no 

candomblé, o que faz com que ela tenha um grande respeito em meio às comunidades de 

terreiro sergipano. Ela é uma das sacerdotisas mais antigas ainda vivas e devido a isso 

hierarquicamente também uma das mais respeitadas.  

Foi o terreiro de mãe Nair o fundador da Lavagem da Conceição, com a participação 

das pessoas do candomblé no evento em 1982. Assim, foi com o terreiro de mãe Nair que 

surgiu a Lavagem da Conceição ligada as religiões afro em Sergipe (SANTOS, 2009). Apesar 

de ter sido o terreiro fundador da Lavagem ele deixou de participar dela há muito tempo por 

conflitos e desacordos de opiniões com Angélica Oliveira, atual organizadora da Lavagem da 

Conceição. Segundo Mãe Nair59 desde que a Lavagem foi registrada no nome de Angélica, 

ela e os membros do seu terreiro se afastaram da Lavagem. Embora, ainda foi algumas vezes 

observar até que se afastaram de vez.  

Afastada da Lavagem, mãe Nair dedicou-se a cuidar apenas dos interesses do terreiro. 

Ela é uma sacerdotisa também conhecida por diversos políticos que frequentam sua casa, mas 

ela menciona que não possui amizade com nenhum. Assim, apesar do poder em termos 

religiosos que o seu terreiro possui devido a sua antiguidade e mesmo possuindo bons 

contatos, não possui recursos materiais que o façam ter maior desenvolvimento.  

Pelo que pudemos perceber durante a pesquisa, os terreiros em Sergipe demonstram 

seus poderes não só pela presença do orixá/da religião, mas pela presença do líder e suas 

relações sociais, bem como pelo nível financeiro e de intelectuais participando dele, nos 

parece uma disputa mercadológica no sentido de obter visibilidade para um em detrimento do 

outro. 

Percebemos que não há uma união entre as casas de santo, há uma busca nítida por 

notoriedade das suas lideranças e dos seus terreiros o que dificulta ainda mais a luta por 

reconhecimento e valorização da religião afro na sociedade sergipana.   

                                                           
59 Entrevista cedida por Mãe Nair e Claudeilde em novembro de 2012. 
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É comum no âmbito do candomblé a concorrência masculina, tendo em vista que as 

mulheres logram maior destaque em praticamente todas as etapas da religião (CARNEIRO, 

2008), contudo no âmbito sergipano percebemos que maior que essa disputa entre pais e mães 

de santo está a disputa entre os terreiros, querendo evidenciá-los e legitimá-los enquanto 

melhor que outro.  

Os terreiros citados acima estão entre os mais influentes do estado, principalmente 

porque dois deles são comandados por mulheres idosas o que dá ainda mais respeito ao 

estabelecimento, visto que em determinadas nações do candomblé quanto maior idade tiver 

uma mãe de santo mais ela é valorizada e reconhecida, sendo conhecedora de profundos 

segredos religiosos (CARNEIRO, 2008).  

Dentre os grandes terreiros estabelecidos em Sergipe na década de 80 estão os de: Mãe 

Marizete, Mãe Lindinalva, Gilberto da Silva (Lê), José de Oliveira, Evaristo, Fernando 

Kassideran, Manoel Camboni, Zé d’Obacossu, Tonho de Riachuelo, Mãe Nair, etc.60  

Esses terreiros foram muito importantes para o desenvolvimento da religião afro em 

Sergipe e ainda são na medida em que vários deles têm seus descendentes cuidando dos 

terreiros e ainda mantendo-se influentes, no entanto, os terreiros vinculados aos afoxés 

conseguiram uma sobreposição maior na atualidade devido a este estabelecimento de 

manifestações culturais que propiciam maior visibilidade para eles.  

Diante do que foi exposto, torna-se nítido a importância das lideranças para o 

surgimento dos afoxés, aja vista que elas tinham grande respaldo social e fortes relações que 

foram capazes de propiciar o subsídio necessário ao aparecimento dos afoxés e também sua 

consolidação, promovendo um aumento de grupos que começam a surgir no Estado.  

Na atual conjuntura, há certo “modismo” em criar afoxés no cenário sergipano. Mas 

como foi visto é necessário que além de uma boa organização, existam também lideranças que 

possibilitem bons contatos e possua excelentes redes de relações. Apenas a vontade de 

realizar um afoxé é pouco para desenvolvê-lo e mantê-lo funcionando.  

A partir do tópico seguinte, mostraremos a origem e condições sociais destas 

lideranças e como isso foi importante para as levarem a participar dos afoxés enquanto 

líderes. 

 

 

 

                                                           
60 Consultar Santos 2009. 
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3.2 ORIGENS E CONDIÇÕES SOCIAIS DAS LIDERANÇAS DOS AFOXÉS  

 As origens e condições sociais das lideranças analisadas possuem semelhanças. 

Todos os entrevistados se julgam como pertencentes à classe média (um entrevistado estaria 

na categoria classe média alta devido à família ser uma família de posses e conceituada na 

região de Propriá) e os outros três entrevistados se consideraram como classe média baixa. 

Porém podemos dizer por nossas observações que eles ascenderam socialmente.  

As famílias de alguns dos nossos entrevistados vieram do interior de Sergipe ou 

possuem grandes laços de parentesco por lá. Tivemos sete entrevistados nessa pesquisa, sendo 

que utilizaremos para a análise das condições sociais das lideranças dos afoxés quatro deles, 

visto que uma de nossas entrevistadas não faz parte de nenhum afoxé como fora mencionado, 

mas de uma organização a qual participou efetivamente da organização. A outra entrevistada 

é coordenadora do afoxé, mas como já temos a entrevista do presidente deste, priorizamos a 

entrevista dele. A outra é a idealizadora do afoxé, mas como sua filha é quem está 

respondendo enquanto diretora, priorizamos a fala dela. 

De maneira geral, percebemos que as origens sociais das lideranças dos afoxés são 

semelhantes, apesar dos contextos diferentes em que as famílias se encontravam. Portanto, 

trata-se de uma manifestação cultural em que todos os seus dirigentes pertencem à classe 

média. Especificamente, temos uma multietnicidade em relação às lideranças dos afoxés, 

tendo representantes da população branca, parda e preta de acordo com as categorias de 

classificação do IBGE.   

No que se refere à escolarização básica dos dirigentes, vimos que ela se deu através 

das escolas públicas de Aracaju, com exceção do presidente do afoxé Omo Oxum que teve 

uma formação básica mista, inicialmente estudou o fundamental em colégio particular e 

posteriormente foi estudar em colégio público devido aos conflitos com a família que o 

colocou em escola pública; e do presidente do afoxé Di Preto que também teve uma formação 

mista, estudou o fundamental menor (1ª a 4ª série) em colégio particular, o ensino médio em 

escola pública e o ensino superior em faculdade particular, porém não concluiu.   

A maioria dos entrevistados tem a formação universitária e três deles trabalham como 

professores, além de exercerem outras atividades. O presidente do afoxé Omo Oxum trabalha 

como professor na Faculdade José Augusto Vieira e ocupa um cargo público/de confiança na 

secretaria de direitos humanos. 

O presidente do afoxé Akueran é professor no Instituto de Formação Teológica (IFET) 

e também trabalha como enfermeiro; a presidente do afoxé Filhos de Ogum também é 
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professora na área de pedagogia, mas não nos revelou o local de trabalho; e o presidente do 

afoxé Di Preto trabalha como educador social em escolas públicas e também é autônomo.  

Assim, houve o predomínio de cursos voltados para a educação e mesmo o presidente 

do Di Preto não sendo graduado na área, trabalha como educador social o que o incluiria 

nessa categoria de atividade. Dessa maneira, a docência faz parte das fontes de renda e da 

socialização dos nossos entrevistados.  

No que diz respeito à socialização familiar, eles conviveram em sua maioria em 

ambiente favorável as ações coletivas e cooperação. Apesar de uma divergência familiar com 

o pai e ter sido obrigado a sair de casa, o presidente do afoxé Omo Oxum conta que o 

ambiente em que viveu foi propício ao desenvolvimento dele enquanto cidadão e enquanto 

participante do candomblé. 

 

A minha infância em Propriá eu estudei em colégios particulares, estudei no Colégio 
Nossa Senhora das Graças, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, quando eu vim 
pra companhia dos meus pais em Aracaju com 07 anos aí eu passei a estudar na 
escola pública e minha trajetória foi toda na rede pública e meu pai não me 
valorizava não, que eu gostava de preto, gostava de macumbeiro ‘aquilo dali não 
tem jeito não, aquilo ali vai ser um perdido mesmo’ e eu peitava mesmo sempre fui 
ousado (risos). Então meu pai era essa figura e eu passei 14 anos sem falar com ele e 
ele veio morrer nos meus braços e ele passou um ano dentro da minha casa, e assim 
ele disse que se arrependeu muito pediu mil desculpas pelo que tinha feito comigo, 
eu disse não papai eu era um projeto pra dá errado e eu dei certo e minha irmã que 
era um projeto pra dá certo deu errado. É, coisas da vida né. (Informação Verbal)61  
 

Havia um conflito muito grande do presidente do afoxé Omo Oxum com o pai pelo 

fato deste não aceitar as amizades dele (muitos contatos com negros), bem como não aceitar 

que o filho participasse do candomblé. Isso ocasionou uma tensão muito grande e aos 14 anos 

de idade Fernando Aguiar foi expulso de casa. Na família dele havia várias pessoas de posses 

e também tinha tias diretamente ligadas ao catolicismo sendo freiras.   

 

Mas a sua família, além de seu pai com toda a lição de catolicismo, as irmãs dele 
como freira, a família da sua mãe já era ligada ao candomblé?  [Entrevistador] . Só 
uma pessoa da família, mas é uma tia [...] tanto um lado quanto o outro nunca 
gostaram de candomblé são altamente preconceituosos em relação a negro (risos) e 
eu fui de encontro a tudo que eles não gostam. Eu sempre fui a coisa ruim da família 
porque eu sempre fui do contra, mas hoje todos eles me respeitam. Eu me impus, 
paguei um preço muito alto por isso, mas assim hoje eu tenho admiração, respeito, 
minha irmã vai ao terreiro, minha mãe gosta muito da minha mãe de santo, mas não 
pisa os pés no terreiro, minha mãe é muito católica, ahn em toda pesquisa ela diz que 
a família dela é toda da religião católica e as minhas filhas eu raramente as levo pra 
o terreiro, eu quero que elas escolham o, o que quiserem. Eu não quero nem que elas 
sejam forçadas a ir no terreiro ou entrar em igreja, eu não quero que o que eu vivi 
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seja reproduzido na minha casa, na família da minha mulher todo mundo gosta [...] 
(Informação Verbal)62 
 

O fundador do Akueran também teve um ambiente propício ao desenvolvimento, 

contudo sofreu vários preconceitos enquanto criança devido a sua inserção no candomblé 

quando tinha 07 anos de idade. Esses preconceitos e a não aceitação de ser participante do 

candomblé fizeram com que ele se afastasse da família e da religião e fosse viver em um 

convento dos 10 aos 16 anos de idade, só retornando ao convívio familiar em meados dos 16 

anos. De certa maneira esses conflitos o fizeram está também em um ambiente favorável as 

ações coletivas e a cooperação.  

 

Eu faço parte do candomblé há 36 anos. Sempre foi da mesma casa?  
[Entrevistador] . Sempre. Mas no caso o terreiro aqui foi fundado por você ou já 
tinha?[Entrevistador] . O terreiro foi fundado por mim, eu fui iniciado no Jacutá 
N’Saara na cidade de Riachuelo por seu Antônio Gomes de Oliveira, Tonho de 
Mutalambô. Eu fiz aos 09 anos foi um assentamento de santo, mas só vim raspar o 
santo mesmo em 1989 aos 18 anos de idade, mas eu frequento o candomblé desde os 
meus 07 anos. Sua família já frequentava o candomblé? [Entrevistador] . Não, por 
motivos de saúde da minha parte passaram a frequentar [...] Aos 06 anos de idade eu 
comecei a cair doente e aí ela vai pra uma avaliação médica, o clínico geral diz a 
minha mãe que eu não tenho problema nenhum de médico e por ele ser espírita que 
ela procurasse um centro espírita que tocasse tambor e cuidasse de mim. E aí minha 
mãe teve que procurar o terreiro pra poder cuidar de mim e aí vem a minha 
passagem para o candomblé, aonde eu começo a me desenvolver no centro de mesa 
branca, foram me mostrado os atabaques, mas chegou um determinado ponto que eu 
não posso mais frequentar a casa de mesa branca por ter uma corrente ligada à 
esquerda que era os Exus e aí aos 09 anos eu sou obrigado a assentar santo pra que 
Exu não venha em mim, eu era apenas uma criança né, então naquela época não 
existia explicação, existia você tem que fazer, você vai fazer e foi assim que eu fui 
iniciado eu tinha que entrar no quarto do santo, eu tinha que assentar meu santo, eu 
tinha que me cortar todo e em Sergipe naquela época o preconceito era muito 
grande, então quando as pessoas me viam cortado achavam que eu tinha dado 
oferenda ao satanás e isso foi muito né [...] Aos 10 anos eu chego pra o meu pai de 
santo e digo a ele que eu quero dá um tempo, que eu vou buscar respostas. E aí eu 
vou, começo uma migração a igrejas evangélicas que aí não ocorre nada continua 
tudo do mesmo jeito, por último aos 10 anos eu me canso e vou me entrego a ir pra 
um convento religioso e fico dos 10 aos 16, fico até o pré-noviciado. Quando eu 
chego aos 16 anos de idade duas coisas acontecem: 1º- quando eu vou prestar meus 
primeiros votos, tá terminando o primeiro pra entrar no segundo é ensino 
fundamental maior pra o ensino é pra o secundário, há uma manifestação dentro do 
convento e eu vejo que aquele tempo não resolveu de nada, e aí eu volto a ficar 
doente e justamente em 08 de dezembro de 1986 ano internacional da juventude eu 
volto pra Sergipe doente e é uma questão de santo, médico nenhum sabe dizer o que 
eu tenho e nesse dia eu encontro meu pai de santo e ele inicia é onde acontece 
novamente meu retorno ao candomblé. E onde era o convento?  [Entrevistador] . Em 
Minas Gerais, eu fui pra bem longe. Mas você tinha familiares lá? [Entrevistador] . 
Não, não, era interno mesmo. Ficou todo esse tempo lá dos 10 aos 16? 
[Entrevistador] . Todo lá e o meu santo ficou aqui sendo cuidado por meu pai de 
santo em Riachuelo, quando eu retorno em 86 eu digo que to com um problema de 
saúde muito sério voltando da [...] recebo meu orixá ele me leva pra casa dele e só 
saio com 05 dias depois, ele vendo que minha situação tá tão ruim que ele mesmo 
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por conta própria começa a cuidar de mim. Quando eu acordo do transe do santo ele 
me mostra um espelho e diz você quer morrer ou quer ficar assim? Pra quem estava 
o couro e o osso quando ele me viu, me vi todo já rechonchudinho disse, eu quero 
ficar. Daí a minha luta de voltar a entender minhas origens, minhas coisas, pedir 
perdão a Oxóssi e tal e aí eu começo a me arrumar pra raspar santo, até então eu só 
era bocezado, então eu me inicio praticamente no candomblé aos 09 anos de idade e 
inicio ao feitorio aos 18 anos, aos 19 anos quando raspo a cabeça. (Informação 
Verbal)63 
 

Percebemos assim que no percurso de Kassideran ele encontrou vários preconceitos 

que o afetaram e fizeram com que ele tentasse sair da religião, mas acabou se convencendo e 

voltando para ela.  

Já o presidente do Di Preto, Allan, teve sua família paterna ligada ao candomblé e não 

teve maiores dificuldades em se inserir na religião. Parte de sua família residia na Bahia e era 

adepta do candomblé o que facilitou sua entrada no mesmo, já sabendo várias informações 

sobre a religião. Entretanto, faz pouco tempo que Allan começou a participar efetivamente do 

candomblé, ainda está com o cargo de yawo (um dos primeiros cargos ocupados após fazer o 

santo) e vai completar 03 anos dentro da casa de santo.  

Pelos relatos, os entrevistados demonstram que não conviveram muito com pessoas 

envolvidas com a política partidária, nem com movimentos sociais durante a infância. Na 

adolescência e com a entrada na universidade um deles (Fernando Aguiar) começou a 

participar do movimento estudantil e a se aproximar de movimentos sociais, sendo que na 

idade adulta passou a fazer parte de algumas organizações de luta étnico-racial. Como fica 

evidente através dessa fala: 

 

É você fez parte de algum movimento, você participou de algum?  [Entrevistador] . 
É, eu desde 88 na realidade que eu participo do movimento estudantil, ahn e sempre 
fui vinculado aos movimentos religiosos e sempre tive um dialogo direto com todo 
movimento negro de Sergipe, é sempre com o propósito ligado a questão africana, 
afro religiosa, afro cultural, a luta contra os preconceitos de discriminação étnico 
racial. A trajetória toda foi sempre respaldada com essa relação direta Brasil/África e 
então eu sempre consegui dialogar com movimentos. Na UFS nós militamos pra 
conquistar espaço junto ao DCE em parceria com líderes com Márcio Macedo, etc. 
Dentro do Diretório Acadêmico Livre de História nós sempre tivemos parte e 
participamos de um dos maiores movimentos que ano que vem tá comemorando 25 
anos que foi o MERDA (Movimento Estudantil Revolucionário de Caráter Artístico) 
em que nós pregávamos arte. Nesse movimento estudantil você participava em 
algum cargo específico ou era?  [Entrevistador] . Nós militávamos e eu cheguei a 
ocupar alguns cargos. Lembra dos cargos que você ocupou?[Entrevistador] . Ahn, 
eu fui secretário do diretório de história e fui conselheiro do DCE, mas assim o DCE 
minha luta foi menor foi mais vinculado ao departamento de história mesmo mais ao 
DLH. Você já participou de partidos políticos ou tá vinculado a algum?  
[Entrevistador] . Não sou vinculado a partido político nenhum, nem penso em ser.  
É, você participa de associações?  [Entrevistador] . Só no afoxé Omo Oxum mesmo 
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que não é uma associação. Lá no afoxé desde o primeiro ano você ocupou o mesmo 
cargo?  [Entrevistador] . Sim. Participou de organização sindical?  [Entrevistador] . 
Não, sou sindicalizado, mas não participei. [...] eu já fui presidente do INTERCAB 
de Sergipe, eu já fui vice-presidente da SORMAESE de Sergipe, outras entidades 
religiosas. No caso você era presidente do INTERCAB?  [Entrevistador] . 
INTERCAB, que é uma entidade nacional que trouxe aqui em Sergipe e o 
SORMAESE que é uma entidade estadual ligada às religiões. Qual foi o preíodo que 
você ficou como presidente da INTERCAB?  [Entrevistador] . O INTERCAB eu 
deixei tem 2 anos, da SORMAESE eu só passei o primeiro ano, primeiro ano de 
fundação que foi no ano? Esse eu não me lembro não pra falar pra vocês. E na 
INTERCAB começou quando? [Entrevistador] . No INTERCAB foi um ano só, um 
ano só então 2009/2010, mas eu por conta do doutorado eu tive que abrir mão das 
coisas, tinha as prioridades, eu tinha prazos. (Informação Verbal)64   

 

Já Kassideran, relata que na pré-adolescência era simpatizante do partido comunista, 

filiou-se ao PSB, mas diz que atualmente não tem mais ideologia partidária. Antes de filiar-se 

ao PSB ele participou esporadicamente do PCB, porém não participou de nenhum movimento 

social. Isso torna-se nítido através do seu relato: 

 

Você foi engajado em alguma associação, em algum movimento social, algum 
partido político?  [Entrevistador] . Olhe no meu período de pré-adolescência eu 
militava muito os ideais do Partido Comunista Brasileiro o PCdoB ou PCB, mas 
quando eu volto não é que na adolescência eu não quisesse participar e tudo mais, eu 
percebi que não era bem essa viagem então eu não tenho vínculo hoje nenhum 
partidário. Nem chegou mesmo a se filiar?  [Entrevistador] . Cheguei a me filiar ao 
PSB, ainda tem a ficha, eu mandei já um pedido de dispensa, mas sempre chega 
documentos aqui do PSB, mas não tenho essa ideologia partidária mais até porque 
mudou muito os conceitos de socialismo e você vê que não é bem aquilo que o 
socialismo prega, então. E algum movimento social você chegou a participar? O 
Movimento Negro? [Entrevistador] . Não, o movimento negro eu nunca tive, até 
porque eu nunca tive tempo porque meu pai de santo era contrário a tudo isso, isso 
eu ia escondido e pra ele o movimento negro era aqui no estado ele achava que eram 
pessoas que não queriam nada com a vida e não tava errado não, porque início do 
movimento negro em Sergipe era contado nos dedos as pessoas que realmente 
tinham um objetivo, então nunca me envolvi com o movimento negro, pelo contrário 
tenho muitos amigos, ajudava e apoiava alguns pensamentos mas não fazia parte da 
militância devido ao nível de divergência que tinha entre eles mesmo, eu via que 
aquilo ali não era [...] Nos anos 80 mesmo aqui era perdido e como diz os mais 
antigos era queimação, nos anos 90 foi que eles foram melhorando entendeu? Mas 
mesmo assim ainda hoje a gente sofre com meio mundo de pessoas que solidárias ao 
movimento negro que tem aquela visão negativa e tenta se infiltrar através do 
candomblé hoje em dia, porque sabe que a maioria do pessoal do movimento negro 
hoje em dia tem o candomblé como legitimação pra os seus assuntos [...] Você 
participou de alguma organização sindical?  [Entrevistador] . Fui vinculado ao 
sindicato porque quando a gente faz o COREN é necessário, mas não sou muito 
ligado a sindicato, nem dos professores também [...] (Informação Verbal)65  

 

Em relação ao Di Preto, seu presidente Allan relata que passou a conviver com os 

movimentos sociais atrelados a causas étnico-raciais a partir da idade adulta com o interesse 
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na cultura afro. E Claudeildes do afoxé Ogum Marinho, diz que não teve contatos com 

movimentos sociais ou com partidos políticos. 

 Todos conviveram em um espaço coletivo de manifestações culturais e terreiros de 

candomblé, sendo que todos os dirigentes dos afoxés são participantes dessa religião e 

possuem cargos dentro das casas de santo. Em relação aos cargos que eles ocupam nas casas 

de santo, Fernando Aguiar do Omo Oxum é babalaxé do terreiro Abaçá São Jorge; Fernando 

Kassideran do Akueran é babalorixá do Ilê Axé Dematá Ni Sahara; Allan de Xangô é yawo 

no terreiro Omin Mafé e Claudeildes possui um terreiro próprio na qual é Yalorixá do terreiro 

que descende do Abaçá Ogum Marinho e que tem o nome de Ilê Axé Aleketu Oyá Balé 

Caboclo Gongombira.  

Ou seja, todos eles possuem ligações diretas com a religião afro o que possibilitou 

almejar a criação de afoxés em Sergipe, devido a forte ligação entre os afoxés e o candomblé 

e a umbanda.  

Essa breve análise acerca das origens sociais e os meios de socialização propícios ao 

desenvolvimento de manifestações culturais permite-nos ter a noção daquilo que foi 

importante para os nossos entrevistados e pode ter servido para incentivá-los a criar afoxés 

depois de tantos anos participando do candomblé.  

Como já falamos no primeiro capítulo sobre as formas de engajamento isso vem 

evidenciar o que já mencionamos, mostrando como eles se engajaram e decidiram formar 

afoxés no Estado.  

Alguns estudiosos como Oliveira (2010), Petrarca (2008), Seidl (2009) mostram como 

o entendimento do contexto social e político aos quais os indivíduos estão inseridos e as 

relações sociais percorridas ao longo dos seus itinerários são relevantes para pensar os 

motivos pelos quais os indivíduos decidem se engajar em alguma causa. Refletindo sobre isso 

e tentando apreender para nossa análise, percebemos que tudo que foi vivenciado nos 

itinerários das lideranças dos afoxés foram extremamente importantes para consolidarem os 

motivos pelos quais estes atores sociais criaram coragem e desenvolveram uma manifestação 

cultural de origem negra e religiosa no cenário sergipano.  

Vimos que quase todos os entrevistados tiveram contatos com movimento estudantil, 

movimento negro, militância política e principalmente manifestações culturais atreladas ao 

candomblé o que indica interesse por causas coletivas e por transformações da sociedade em 

questão.  

É com essa visão de transformar a forma da sociedade enxergar o candomblé e todas 

as práticas culturais oriundas dos negros, que os afoxés vão se consolidando em meio a tantas 
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negociações políticas e conflitos. A participação no candomblé foi o fator crucial para que 

eles tivessem proximidade com a temática e pudessem desenvolver algo dentro disso, então 

mais importante que a origem étnico-racial deles (vários dos entrevistados poderiam ser 

considerados brancos) foi fazer parte do candomblé e lutar por suas causas. 

 

Nesse universo de relações, o povo-de-santo estabelece, fora do terreiro, laços com 
outros grupos que compartilham, de alguma forma, seu ethos, muitas vezes 
exatamente pelo fato de abrigarem, em seu interior, muitos adeptos do candomblé e 
da umbanda. Essa relação dialética implica uma espécie de “espelhamento” do 
universo de um grupo no outro. (AMARAL, 2005, p. 95) 
 

Além de pautar a importância das lideranças, iremos demonstrar também como 

ocorrem os rituais que culminam com o cortejo dos afoxés, momento de consolidação deles e 

período em que fica nítido as desigualdades existentes no desenvolvimento de cada um deles 

em relação a política partidária sergipana, isso será visto a partir do próximo tópico. 

 

3.3 PREPARAÇÕES PARA O AFOXÉ: RITUAIS E CORTEJO 

O período que antecede o desfile dos afoxés até o dia do cortejo é um momento em 

que a rotina dos atores sociais envolvidos é quebrada e é iniciada uma “nova rotina” 

direcionada para a realização do cortejo. Esse período começa a se estabelecer cerca de três 

meses antes do dia oficial do desfile, ou seja, o cotidiano das pessoas e dos terreiros é durante 

esse período modificado, a ordem é alterada e surge um período em que se direciona grande 

parte do tempo à preparação dos afoxés.  

Os indivíduos não deixam de ter suas atividades normais, mas elas passam também a 

compor esse cenário em que os afoxés são o grande destaque. Ou seja, com o início do 

período de organização para o cortejo acrescentam-se várias atividades àquelas já existentes.  

Assim, intercalando as atividades diárias dos representantes dos afoxés, o terreiro 

torna-se o ponto central de sociabilidade dessas pessoas, visto que toda a preparação e 

organização dos afoxés saem dele. É no terreiro que são realizadas as reuniões que irão 

decidir sobre o que será feito e levado para as ruas através dos afoxés, é também neste espaço 

onde se organiza os ofícios e projetos para serem levados aos órgãos públicos, assim como 

são realizados os ensaios dos afoxés (banda e corpo de baile). E por fim também ocorrem nos 

terreiros os rituais primordiais ao bom desenvolvimento dos afoxés e que são os rituais do 

candomblé.  
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Ou seja, a estruturação do afoxé perpassa todo o âmbito da religiosidade, em que o 

terreiro se coloca como o local-chave para o desenvolvimento organizativo dessa 

manifestação. Em alguns momentos, pessoas que não são participantes do terreiro também 

podem estar presentes nele por serem participantes do afoxé, então há uma maior abertura do 

lugar para que outras pessoas também possam participar. 

Então, vemos que os afoxés estão intrinsecamente ligados ao candomblé, é 

evidenciando este que eles saem com os cortejos, apesar dos vários discursos que eles 

carregam como pauta de luta. No momento do cortejo a religião tem que se fazer presente seja 

através das roupas e adereços que remetam ao candomblé ou através da musicalidade, esta é 

essencial que seja voltada aos orixás, já que eles é que estão sendo homenageados no desfile.  

Todo afoxé tem sempre um orixá como guia e este é sempre homenageado através das 

músicas ligadas aos terreiros. Um afoxé tradicional não toca músicas carnavalescas e 

desatreladas ao seu contexto, mas sim as músicas de suas origens e tradições enquanto 

representantes do candomblé ou da umbanda. 

 

“As dimensões religiosas do afoxé estão refletidas desde as cores de suas roupas, 
que normalmente, remetiam às cores dos orixás, à divindade que orienta seus cantos, 
às danças, e aos instrumentos utilizados. Dessa forma, as músicas puxadas no 
cortejo carnavalesco dos afoxés são aquelas em louvor à divindade que rege e 
protege a congregação”. (BARBOSA, 2010, p. 23) 

 

Durante esse período que antecede o cortejo dos afoxés, as atividades de preparação 

para eles toma conta da vida cotidiana, inclusive mantendo as relações políticas que 

subsidiam economicamente toda a organização. É comum nesse período a presença de 

políticos ou seus representantes nas festas que ocorrem nos terreiros no período próximo de 

ocorrer o desfile dos afoxés.  

Os políticos fazem uma espécie de demarcação para poder se manter em todos os 

espaços em busca de aliados e votos, ou seja, esse contato com os espaços dos terreiros e dos 

afoxés servem para eles “estabelecerem ou reforçarem ligações sociais que poderão se 

traduzir em votos” (PALMEIRA, 1995, p. 33). É comum vermos autoridades políticas ou 

representantes destas na festa realizada no terreiro Abaçá São Jorge na semana que antecede o 

cortejo do afoxé Omo Oxum, evidenciando as boas relações que perpassam entre eles. 

Apesar de toda essa pré-organização, são os ensaios que sinalizam oficialmente o 

início desse período dedicado aos afoxés. Antes do primeiro ensaio já existe organização para 

o cortejo, mas são organizações burocráticas, é a partir do momento que começam os ensaios 

que se tem a noção de que o período de preparação dos afoxés verdadeiramente começou.  
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Aproximadamente em agosto ou setembro os ensaios começam a ocorrer e terminam 

na última semana antes do cortejo acontecer, tendo os últimos retoques na véspera dos 

desfiles.  

Esses ensaios ocorrem geralmente nos terreiros e podem ser acompanhados pela 

população, entretanto, em 2012 os ensaios do afoxé Omo Oxum não pôde ser acompanhado 

pelas pessoas de fora do terreiro devido a exigência da professora de dança para que isso não 

ocorresse. O afoxé Akueran permaneceu com o seus ensaios abertos e inclusive existiu um 

concurso de música para o afoxé no qual qualquer pessoa podia participar. 

A questão do local de realização do cortejo dos afoxés também é muito importante 

para a visibilidade dos afoxés e consequentemente seus terreiros. Um dos afoxés analisados 

nessa pesquisa (afoxé Ogum Marinho) realiza seu cortejo no próprio bairro de sua sede, como 

ocorrera tradicionalmente com alguns afoxés na Bahia que só depois de anos conseguiram 

locais de maior visibilidade (Risério, 1981).  

O afoxé Di Preto geralmente realiza o seu cortejo no centro da cidade. E os outros dois 

afoxés realizam seus cortejos na orla de Atalaia na mesma noite o que possibilita maior 

visibilidade porque o local é considerado de grande notoriedade, tendo em vista que é um 

local comercial e turístico da cidade de Aracaju. 

Então, a participação dos afoxés nesse local traz intrinsecamente visibilidade para eles. 

Além de espaço, a visibilidade está associada ao período que eles saem, que é no mês de 

dezembro que possui várias datas comemorativas. Contudo, essa demarcação espacial e quem 

ficam com os melhores espaços produz conflitos e demonstra o poder por parte de quem 

consegue se estabelecer nos melhores locais.  

O Omo Oxum que foi o primeiro afoxé a desfilar na orla tem esse poder demarcado e 

estabelecido saindo na frente do outro afoxé e ainda tendo a participação de uma banda de 

outro estado quando termina o seu cortejo, não que isso interfira na qualidade dos afoxés, mas 

de alguma maneira dar maior visibilidade àquele que traz uma atração de renome para 

abrilhantar ainda mais a festa. 

Assim, se existe uma “estrela” que irá se apresentar antes ou depois do cortejo isso 

produz grandeza para o afoxé e também visibilidade. Como todos os anos com o apoio da 

prefeitura de Aracaju e do governo do Estado o afoxé “ganha” uma banda de renome nacional 

para se apresentar após o cortejo isso traz ainda maior conhecimento sobre a existência dele e 

sobre o dia de sua festa.  

Dessa maneira, eles se legitimam cada vez mais e concomitantemente vão legitimando 

os políticos que os subsidiam. Não podemos esquecer que o afoxé possui um ritual e esse 
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período de realização dos cortejos seria o tempo em que o ritual se concretiza e há uma 

ruptura com o cotidiano, ressignificando algumas práticas e colocando novas em vigor, 

buscando demonstrar força e poder.  

Apesar de concordarmos com Da Matta (1997) acerca do momento festivo como um 

momento de ruptura do cotidiano, não concordamos com ele no que concerne aos momentos 

festivos apenas como esse momento de ruptura e inversão de valores, acreditamos como já 

utilizamos anteriormente que as festas podem propiciar modificações e é nesse sentido que 

utilizamos Risério (1981).  

Além da preparação burocrática, ainda se exige uma divulgação do evento, que não é 

apenas entrevistas (quando ocorre para algum jornal on line), mas é principalmente na ida às 

casas de santo levar os convites do afoxé, ou mesmo apenas no envio desses convites. É assim 

que há uma divulgação forte e necessária para que as pessoas das religiões afro possam 

participar, já que é/seria para evidenciá-los que o afoxé faz o seu desfile. Essa ida as casas 

promove uma relação pessoalizada que serve para conseguir simpatizantes e mais adeptos 

para o afoxé.  

 

Se uma simples visita já supõe uma retribuição, o convite, por informal que seja, 
formaliza essa necessidade, explicitando a retribuição que é esperada e criando uma 
espécie de dívida do dono da casa visitada para com seu visitante, que, não sendo 
resgatada, pode interromper uma relação que, às vezes, apenas acabou de começar. 
(PALMEIRA, 1995, p. 41) 
 
 

Sendo assim, essa relação que se busca criar ao ir às casas é uma espécie de dádiva 

(Mauss, 1974) na qual o convite implica uma retribuição por parte daquele que é convidado, 

isso nem sempre ocorre satisfatoriamente, mas na maioria das vezes a dádiva é retribuída.  

Depois da entrega desses convites, as casas de santo e algumas entidades ligadas às 

causas religiosas ou étnico-raciais enviam uma lista com a quantidade de pessoas que vão 

participar e assim na semana do cortejo é feita a entrega dos abadás para os terreiros e 

instituições e a confirmação da presença é legitimada. Ressaltamos que esse é o tipo de 

divulgação ocorrido no Omo Oxum.  

No Akueran também há o contato com outros terreiros, mas como a distribuição dos 

abadás é feito no local do cortejo e não há cordas não existe a necessidade de fazer essa lista 

de presença.  

Além de os elementos do candomblé estar presentes no desfile dos afoxés, ainda era 

comum que as pessoas que faziam parte do grupo, seus fundadores ou principais dirigentes, 

fossem Babalorixás ou Ogãs do terreiro ao qual o afoxé estivesse vinculado. E, se fossem 



108 

 

mulheres, essas seriam Yalorixás e Equedes. Mas nos afoxés antigos não era muito comum a 

participação de mulheres, muito menos sendo fundadoras ou dirigentes.  

Ao contrário do que vivenciamos atualmente, em que o maior afoxé foi fundado por 

uma mulher e ainda existe mais um afoxé também com fundação feminina, assim dos quatro 

afoxés existentes em Aracaju, dois foram fundados e tem em sua coordenação mulheres 

participando efetivamente.  

Segundo Barbosa (2010, p. 25), “cada integrante possuía um papel específico dentro 

da hierarquia funcional do afoxé: dirigentes, instrumentistas, porta-estandarte, abre-alas e 

diretor de canto. Para ocupá-los, seus componentes deveriam conhecer os fundamentos 

religiosos”. Ou seja, a base dos afoxés antigos e tradicionais era o candomblé, atualmente 

percebemos uma modificação nesse contexto até mesmo em alguns antigos afoxés da Bahia, 

nos quais apenas a direção ainda é totalmente ligada ao candomblé e segue esta hierarquia.  

De acordo com Dantas (1982), o ciclo ritual denominado como festejo agrega ritos que 

formam unidade. Uma mãe de santo lhe explicou que toda festa pra ser realizada tem que 

abrir e fechar o festejo, ou seja, é necessário que exista o começo, o meio e o fim. Ela quando 

diz isso está se referindo a rituais que ocorrem em terreiros, mas podemos tentar apreender 

certos rituais aos afoxés, já que eles são manifestações que demonstram de alguma maneira os 

terreiros nas avenidas. 

 

A sequência ritual do festejo pode ser assim resumida: ritos de abertura (lavagem 
dos santos, despacho de Exu, (levar o ebó) distribuição da água dos santos aos fiéis, 
pedido de licença aos orixás, purificação do espaço e renovação da força dos fiéis), 
ritos centrais que compreendem a seguinte sequencia: sacrifícios de animais 
(matança), repasto coletivo à base de alimentos exclusivamente vegetais (adaru), 
danças (“roda das virgens”, “primeira roda”, ambas caracterizadas pela ausência de 
possessão, “roda dos orixás” em que ocorre “manifestação dos santos”. Esta roda é 
interrompida por outra refeição onde se incluem alimentos de origem animal e 
vegetal), e ritos de encerramento: procissão dos orixás (fereguim), a despedida dos 
santos (bebemiô) e nova refeição coletiva (guengué). (DANTAS, 1982, p. 67-68) 
 

Nem todos os rituais festivos das religiões de origem africana se processam dessa 

maneira e com essa ordem, mas vários dos elementos mencionados continuam a ser utilizados 

na atualidade nos rituais existentes.  

Em relação aos afoxés, podemos expressar que sobre o Omo Oxum nos foi revelado 

que compreende os ritos de abertura (o padê de Exu, cantos para os orixás); o rito central 

(sacrifícios de animais); e o rito de encerramento (cortejo e a benção da mãe de santo).  

Em relação ao afoxé Akueran, não nos foi revelado nada sobre a existência de rituais 

específicos antes ou durante o cortejo, mas acreditamos que, seguindo os passos das casas de 
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santo, existam esses rituais. “Sendo assim, ao desfilar, os afoxés exibem mais que marcas 

culturais e históricas, afirmam e fazem entender suas concepções políticas e ideológicas” 

(BARBOSA, 2010, p. 27).  

Neles implicitamente está colocado aquilo que os seus representantes acreditam e 

entendem como correto, desde o âmbito cultural até o âmbito político e também 

mercadológico. Dessa maneira, o cortejo apesar de ser o momento central dos afoxés é 

composto por um vasto número de atividades ao longo de alguns meses. Passemos então aos 

ritos dos afoxés para que possamos entender melhor o desenvolvimento político nesse 

processo.  

 

3.3.1 RITOS PREPARATÓRIOS E NA ABERTURA DO CORTEJO 

A preparação para o cortejo dos afoxés inclui no seu calendário a entrega de ofícios e 

projetos aos órgãos públicos; a confecção dos abadás necessários ao desfile; o início dos 

ensaios das bandas e do corpo de baile presente nos afoxés; a escolha dos tecidos para os 

abadás (no caso do Omo Oxum); a organização do trio elétrico; de banheiros químicos; de 

autorização para utilizar o espaço público (orla); a solicitação de policiamento no evento e 

também de guardas de trânsito; a organização dos transportes para levar o povo de santo até a 

orla; a lista dos terreiros que vão participar (incluindo aí aqueles que necessitam de 

transporte); a entrega dos abadás e camisas e enfim o cortejo.  

Então todas essas etapas compõem um rito preparatório para se chegar ao grande ritual 

que é o cortejo, são estes ritos que vão dá a base para que obtendo os subsídios necessários 

possa efetuar os outros passos e o afoxé consiga desfilar. Ou seja, se não houver essa 

organização, se os projetos não forem aceitos e as verbas não forem liberadas não há como 

existir o cortejo, tendo em vista que eles possuem dependência financeira e só conseguem 

realizar o evento por conta dos patrocínios existentes. Sendo assim esses ritos preparatórios 

são o alicerce para que se consiga levar adiante o cortejo dos afoxés.  

Gennep (2011) menciona que o rito é um dos elementos críticos para a existência da 

vida social, é através dele que há uma sequência de acontecimentos na sociedade. Existem 

muitos outros trabalhos que têm como foco o estudo dos rituais, tais como os estudos de 

Turner (2005), Geertz (2008), Leach (1996), Douglas (1991).  

Em relação aos afoxés, os ritos que envolvem mais dispêndio de tempo são os ensaios 

dos afoxés. No afoxé Omo Oxum, os ensaios ocorrem três a quatro meses antes do dia do 

desfile, sendo realizado na maioria das vezes no terreiro (Abaçá São Jorge) e quando chegam 



110 

 

os momentos de festa (na semana que vai ocorrer o cortejo do afoxé é realizado na casa de 

santo a festa para o orixá Iansã, essa festa dura alguns dias e termina no dia anterior ao desfile 

do afoxé), os ensaios são levados para uma escola pública do bairro ou para um espaço de 

eventos também do bairro. O último ensaio do Omo Oxum ocorre uma semana antes do 

desfile no dia 08 de dezembro, nesses ensaios tem a participação da banda envolvida no 

cortejo, bem como do corpo de baile. 

 

Fotografia 9- Ensaio da banda do afoxé Omo Oxum, 2011 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

Fotografia 10- Ensaio do corpo de baile do afoxé Omo Oxum, 2011 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 
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Da mesma maneira no afoxé Akueran os ensaios da banda e do corpo de baile 

começam também entre os meses de agosto e setembro, ou seja, está na base do período de 

três a quatro meses antes do cortejo. A necessidade em se começar os ensaios com tanta 

antecedência deve-se ao fato de ter que ensaiarem muitas músicas, pois o cortejo tem duração 

de 03 horas aproximadamente. 

O corpo de baile tem uma necessidade ainda maior, visto que eles colocam diversas 

coreografias no decorrer do cortejo. A cada música eles vão mudando alguns passos e devido 

a isto tem uma necessidade de se aperfeiçoar cada vez mais para que não ocorram erros.  

Nesse período dos ensaios, passa a existir o concurso de músicas do afoxé Akueran 

com a participação do pessoal de santo e também dos moradores do bairro, que vão levando 

suas músicas e construindo as músicas que serão tocadas no desfile do afoxé, o último ensaio 

assim como no outro afoxé também ocorre uma semana antes do dia 08 de dezembro, 

infelizmente como só soubemos do último ensaio não tivemos condições de ir e devido a esse 

fator não conseguimos nenhuma imagem desse afoxé nesse momento.  

Terminado os ensaios e tudo preparado para o desfile, passamos ao ritual do cortejo. 

Estes rituais estão ligados ao afoxé Omo Oxum, os outros não nos revelaram como ocorrem 

suas preparações. 

A primeira parte do ritual atrelado ao candomblé e direcionado ao cortejo do afoxé 

acontece com o que chamamos de corte que é o sacrifício de animais para o orixá Exu, para 

que os caminhos possam ser abertos e o afoxé não tenha dificuldades para realizar o desfile, 

esse ritual é feito no terreiro e sem o conhecimento das outras pessoas. Pela classificação de 

Dantas (1982) esse é o rito central devido à sua importância.  

A segunda parte não menos importante que a primeira é a realização do padê de Exu 

que é o despacho que é realizado na avenida em frente ao trio elétrico e em meio aos 

participantes para que o afoxé realize o cortejo com êxito e sem nenhuma confusão, assim 

como o primeiro ritual este segundo está vinculado à abertura de caminhos por parte de Exu.  

 
Então antes de vocês chegarem na orla há o padê de Exu?  [Entrevistador] . Não o 
padê é lá na orla mesmo antes do afoxé sair, canta-se pra Exu, despacha Exu, e aí 
canta pra Ogum e o afoxé sai. Vocês fazem algum outro ritual tipo corte, alguma 
outra coisa?[Entrevistador] . Sim, sim, antes do afoxé bem antes, a gente não corta 
na semana porque durante a semana é a maior festa da casa, a festa que é de Iansã, 
então os Exus da casa tão comendo, mas por conta da festa da casa, mas geralmente 
em novembro, começo de novembro, ou seja, 15 dias antes do afoxé sair é [...] Nós 
temos o Exu que come que é pra interseverar e quando as coisas tão muito 
atrapalhadas a gente vai lá e corta pra Exu, chama por Exu. Aí nesse caso o padê ele 
ocorre ali onde fica parado o trio ou ele ocorre?[Entrevistador] . Fica parado no 
trio, é na frente do trio, os homens dançam pra Exu, é cantado no trio mesmo, 
começam a cantar e despacham o padê. Depois que despacham o padê aí começam 
os fogos que é pra o afoxé poder sair cantando pra Ogum. Quer dizer que o afoxé sai 
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cantando pra Ogum?  [Entrevistador] . Exu, Ogum, depois de Ogum começa a cantar 
pra Oxum, quando começa a cantar pra Oxum o trio começa a andar. (Informação 
Verbal)66  

 

O terceiro momento deste ritual está vinculado aos cantos/músicas que são tocadas e 

cantadas para os orixás que são homenageados e somente após cantar para o último orixá é 

que o afoxé pode enfim começar o cortejo, essa é uma apresentação pública que pode ser vista 

por todos aqueles que estão presentes.   

 

Por que tem muito jovem também, pra não ficar só. A gente quer agradar todo 
mundo, aí ela falou pra mim: a gente canta pra Ogum, pra Ossanhe, Oxum, Iansã, 
Iemanjá, Nanã e Oxalá certo, aí sai [...] (Informação Verbal)67  

 

A última parte do ritual do cortejo é o que marca o encerramento, depois de o afoxé ter 

cantado e tocado durante quase quatro horas chega o momento final no qual a mãe de santo 

responsável pelo afoxé profere algumas palavras de agradecimento e dá uma espécie de 

benção aos presentes. No ano de 2012, isso não ocorreu e o cortejo foi encerrado pelo 

apresentador, o motivo para que isto acontecesse não foi explicado. 

 O padê de Exu que mencionamos refere-se à oferenda feita para Exu a qual é 

composta por farofa branca, farofa amarela e uma quartinha com água e cachaça.  

 

Fotografia 11- Elementos que compõem o Padê de Exu (oferendas) no afoxé Omo Oxum, 2012 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

                                                           
66 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
67 Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012 
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Esses símbolos remetem aos símbolos do candomblé, que são levados dos terreiros 

para a avenida, pedindo proteção e abertura de caminhos para que o cortejo ocorra em paz e 

com grande satisfação. Exu é o orixá que abre os caminhos e toma conta das ruas, então é 

necessário que se peça licença a ele para a realização do desfile.  

Assim, os símbolos podem ser entendidos como sendo a representação/a concepção 

que está relacionada a algum ato, acontecimento e objeto, neste caso utilizado enquanto 

elemento simbólico (objetos) carregados de valor para o acontecimento (o ritual do cortejo).  

Podemos pensar como Geertz (2008) que toda essa simbologia “são formulações 

tangíveis de noções, abstrações da experiência fixada em formas perceptíveis, incorporações 

concretas de ideias, atitudes, julgamentos, saudades ou crenças”. Então os elementos 

simbólicos pertencentes à religião expostos através do Padê de Exu são essenciais para 

enfatizar a crença na religião, sendo capazes de produzir percepções e interpretações diversas 

sobre o seu uso e existência.  

Dessa maneira, além da presença deles ser importante para referir-se diretamente aos 

rituais que existem no terreiro, enfatizando este na rua, são importantes também para produzir 

conhecimento e interpretações sobre os elementos simbólicos utilizados pelo candomblé e 

seus rituais.  

Além da presença dos elementos simbólicos se faz necessário que ocorra a dança, a 

qual é realizada apenas por homens (mulheres não podem fazer dança para Exu, pode apenas 

observar). Neste momento, canta-se para Exu, ocorre à dança e logo em seguida o despacho (a 

entrega da oferenda), esse momento do despacho ocorre fora do afoxé. Apesar de não termos 

visto sabemos que os alimentos e bebidas presentes na oferenda são colocados em algum 

lugar na rua como presente para Exu. 

 

Fotografia 12- Padê de Exu na abertura do cortejo do afoxé Omo Oxum, 2012 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 
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3.3.2 OS CORTEJOS 

Como vimos vários elementos do candomblé estão presentes na preparação para o 

cortejo, bem como encontraremos mais alguns deles no próprio desfile. Através dos vários 

elementos que compõem os afoxés, o candomblé é levado para fora dos terreiros e é 

vislumbrado de outra maneira, como festa, como dança, toque/sons, músicas e como crença. 

Além de evidenciar o candomblé nas ruas, a existência desses cortejos vai demonstrar como 

há desigualdade entre os afoxés e a política partidária, sendo que aqueles que possuem 

maiores contatos políticos conseguem promover grandes desfiles, enquanto que os outros não 

obtêm muito êxito. 

Então, enfatiza-se o candomblé de maneira simples e mantendo os significados e 

importância da religião. Os elementos advindos do candomblé perfazem o que Turner (2005) 

denomina de símbolos, os quais trazem consigo uma carga de emoções e de valores sociais. 

Ou seja, os símbolos são elementos situacionais que marcam/demarcam um acontecimento, 

explicitando os valores e sentimentos desse acontecimento através do simbolismo da ação.  

São símbolos referentes ao candomblé presente no desfile dos afoxés, além dos 

símbolos do Padê de Exu já mencionado: cânticos e músicas atreladas ao candomblé, 

vestimenta, adornos (colares de conta, pulseiras, braceletes, etc.), as cores que são 

evidenciadas através da vestimenta em homenagem ao orixá, as danças, os toques, 

instrumentos musicais e a própria participação do povo de santo, afirmando a ligação 

intrínseca do afoxé com o candomblé. 

 

A música dos tambores, a alegria, o dispêndio, o ludismo, a sensualidade e o livre 
uso do corpo são elementos constitutivos também do grupo dos sambistas e dos 
afoxés, do mesmo modo que as intrigas, o falatório, as mudanças de escola. Os 
mesmos elementos festivos que encontramos no candomblé. (AMARAL, 2005, p. 
95) 
 

Dessa maneira, podemos encontrar praticamente todos esses elementos simbólicos no 

cortejo do afoxé. Este cortejo se constitui como parte do rito de encerramento do afoxé, o qual 

segue um padrão básico comum aos terreiros de candomblé.  

Ocorre de tal maneira que parecem regular toda a conduta dos envolvidos nesse 

evento, semelhante ao que Pritchard (2005) observou acerca dos rituais de magia entre os 

Azande, os quais mesmo parecendo irracionais ou estranhos, possuem uma lógica bem 

elaborada e reguladora das ações dos indivíduos. Nesse sentido, os afoxés reproduzem essa 
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regulamentação e essa crença presente nos rituais do candomblé, existindo assim uma ordem 

esquemática que viabiliza a ocorrência e a crença forte nos rituais desenvolvidos. 

 

Apoiados na tradição religiosa afro-brasileira, exibindo danças, ritmos e cantos da 
liturgia do candomblé e, ao mesmo tempo, inseridos no contexto profano do 
carnaval, os afoxés se situam no limite desses dois mundos, unindo, por caminhos ao 
mesmo tempo iniciáticos e seculares, os universos dialeticamente complementares: 
sagrado e profano. (AMARAL, 2005, p. 98) 
 

Ou seja, os afoxés estão na liminaridade (Turner, 2005) entre as relações sagradas e 

profanas. Entretanto, preferimos tratar essa relação entre o sagrado e o profano presente nos 

afoxés como foi abordada por Gennep (2011) em que o sagrado e o profano possuem 

“rotatividade”, são dotados de relatividade, eles não são estáticos e por isso mesmo vão se 

desenvolvendo de acordo com os contextos aos quais estão inseridos e a depender dos 

contextos eles serão considerados mais ou menos sagrados/profanos.  

Sendo assim, sempre existirá algo mais sagrado dentro do sagrado ou mais profano 

dentro do profano, logo, tem que relativizar esses pólos aparentemente opostos, mas que 

convergem. “O sentido não está, conforme revela Van Gennep, equacionando a uma essência 

do sagrado (ou do profano), mas na sua posição relativa dentro de um dado contexto de 

relações” (DA MATTA, 2011, p. 16 In: Gennep, 2011). 

 Então, esse cortejo não é simplesmente colocar um trio elétrico e pessoas seguirem 

ele, inclui organização e regulamentação dos passos a serem executados. Antes de iniciar o 

cortejo começam a chegar os ônibus que levam os participantes de vários terreiros dos 

interiores sergipano e também da capital. São muitos ônibus que segundo a organização dos 

afoxés são conseguidos através de contatos políticos e possibilitam que o povo de santo possa 

participar, unindo-os ao menos aparentemente no cortejo do afoxé. Nesse momento os 

conflitos são minimizados e há uma grande participação de terreiros sergipanos. 

 

Como é que vocês fazem essa articulação de transporte?  [Entrevistador] . 
Articulação política. É nós conseguimos a liberação pelo município de Aracaju de 
ônibus, nós temos o suplente do senador que tem uma rede de ônibus que é a rede 
Bonfim e ele nos disponibiliza, aí nós utilizamos para o afoxé Omo Oxum 30 
ônibus. É a gente disponibiliza esses 30 ônibus, são 30 ônibus para Aracaju e ainda 
conseguimos 12 ônibus para o interior, 42 ônibus. E vem muitos terreiros do 
interior?  [Entrevistador] . Vem, vem, de Estância, de Socorro, de Laranjeiras, tem 
um ônibus específico fechado para a comunidade quilombola que é uma 
comunidade quilombola que todo ano desce que é a Mussuca de Laranjeiras, tem 
Riachuelo, tem Rosário, é São Cristóvão, Itaporanga, tinha um grupo de Propriá, 
mas Propriá são 02 horas de viagem e a gente tinha muito receio de o afoxé termina 
meia noite eles voltarem de madrugada e assim eu e Jussara a gente fica responsável 
pela logística dos transportes [...] então a gente já estabelece o roteiro, o ponto é ali o 
retorno do terreiro vocês todos vão pra lá e a gente pede que cada terreiro que vai ser 
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mande uma pessoa do terreiro pra ficar responsável e a gente pega o telefone celular 
da representante do terreiro, dos motoristas pra saber onde está, como está e essa 
coisa é o próprio afoxé que mantém [...] (Informação Verbal)68  
 

Os ônibus que vão são organizados por quem?  [Entrevistador] . Por nós. O nosso, o 
pessoal que participa com a gente né, eu to falando só sobre o Omo Oxum. A gente 
tem Riachuelo, Estância, Propriá, Brejão dos Negros e Maruim, eu gostaria que 
tivesse mais, eu gostaria muito, eu ainda vou realizar esse sonho de trazer os 74 
terreiros do Estado, ou seja, nem que seja um terreiro de cada município eu quero 
trazer esse sonho eu tenho, eu vou. O ano passado eu fui pra Maruim, Rosário, 
Carmópolis, Capela, aí eu falei com um monte de gente que eu conhecia, não eu 
vou, e outros disseram que não podia vir, aí eu vou trazer os abadas, aí não sei. Aí eu 
digo gente vocês até aqui tem que mostrar mais a cara, o pessoal do candomblé fica 
muito quietinho não mostram a cara. Mas eu ainda vou conseguir com fé em Deus 
trazer os 74 municípios. É um trabalho de formiguinha, mas eu vou conseguir 
(risos). Então desde o inicio a responsabilidade é de vocês?  [Entrevistador] . É a 
responsabilidade é do afoxé. Quando o afoxé acaba muita gente vai embora né e 
principalmente o pessoal do candomblé né, aí nunca assisto a atração baiana, meu 
Deus nunca nem vejo na verdade sempre trabalho porque quando acaba ali no arco 
eles querem ir embora aí a preocupação é dobrada, a gente faz o que? Vamos 
embarcar o pessoal, vamos embarcar, vamos embarcar e eu sempre deixo 02 ônibus 
em stand by porque eu tenho medo do motorista apressar ir embora e como é que 
esse pessoal vão embora tarde da noite, aí tem que tá preparada. Ah, eu queria tanto 
me livrar desses ônibus, o que eu mais queria era me livrar, terreiro vá, terreiro 
volta, mas não tem como, não tem condições não. Eles já tão fazendo muito, muito, 
muito e a gente agradece todo dia a eles, é muito difícil unir casas e a gente tá 
conseguindo. (Informação Verbal)69 

 

Fotografia 13- Participantes chegando em ônibus para o cortejo do afoxé Omo Oxum, 2012 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

                                                           
68 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
69 Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012 
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O público se constitui como parte essencial da festa e eles não são casuais, são pessoas 

que possuem ligações diretas ou indiretas com o candomblé. Essa aglomeração que se forma a 

partir do momento da chegada dos transportes trazendo o povo de santo passa-se de uma ação 

individual para uma ação coletiva, em que os presentes estão representando algo maior que os 

seus desejos particulares, mas representando um grupo religioso.  

Concomitante à chegada das pessoas temos a organização do trio elétrico, o qual leva 

a banda que é contratada pelos representantes do afoxé Omo Oxum e também representantes 

do terreiro.  

Durante anos, a banda que tocava no afoxé não era fixa e isso ocasionava problemas 

para os seus organizadores, a coordenadora menciona as dificuldades em estabelecer a banda, 

problemas com os ogãs devido ao fato de vários deles gostarem muito de beber gerando 

problemas.  Então eles decidiram contratar músicos profissionais para minimizar os 

problemas.  

 

[...] eu não quero mais, quero músicos de verdade nem que venha um da Suíssa, 
outro do Santos Dumont, outro do 18, outros de não sei da onde e assim a gente 
conserva os ogãs, tem daqui e tem de fora de outros terreiros e melhorou 100%. 
Porque é tão recebendo, tá tendo mais responsabilidade, então eles recebem cachê 
do momento em que ensaiam até o dia do cortejo. Esse cachê é pago por vocês?  
[Entrevistador] . É. Aí já tem quanto tempo que a banda é fixa?  [Entrevistador] . 
Desde 2007. (Informação Verbal)70  
 

Em relação às músicas que são tocadas pelo afoxé Omo Oxum, percebemos que há 

uma perda dos padrões oficiais dos afoxés, sendo cantadas apenas algumas músicas em 

homenagem aos orixás no início do cortejo e depois são cantadas músicas afro que fazem 

parte do cenário mercadológico e musical.  

Foi-nos relatado pela coordenadora do afoxé que essa mudança ocorreu devido a 

grande inserção de jovens no cortejo e isto deveria agradar a todos. A inserção de músicas que 

não são do candomblé no afoxé é motivo de crítica por várias pessoas, isso faz com que o 

afoxé seja visto como um bloco de rua e não como um ritual de raízes históricas e culturais.   

A inclusão da bateria no desfile já mostra um modelo re-significado do afoxé e 

vinculado à conjuntura da modernidade. As adaptações à conjuntura moderna fazem com que 

alguns aspectos tradicionais sejam esquecidos. 

 

O ritmo musical é uma experiência inerente ao desenvolvimento do existir, 
expressando as relações dinâmicas entre o aiyê e o orun mediatizadas pela ação 

                                                           
70 Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012 
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ritual... A orquestra ritual combina ritmos de distintos instrumentos, os três 
atabaques, de tamanho e sons diferentes, com funções rítmicas específicas, o 
xequerê e o agogô pronuncia uma síntese de tempo sonoro que, por sua vez, formam 
uma síntese em si. (LUZ, 1995, p. 568 apud SANTOS, 2010, p. 36) 
 

O pagamento do cachê para a banda, segundo o presidente do afoxé, é pago pelo 

terreiro Abaçá São Jorge e não tem ajuda do município ou do estado. São os recursos da 

sacerdotisa que viabilizam o pagamento. Por outro lado, a coordenadora nos informou que o 

pagamento do cachê vem dos recursos que são pedidos através do projeto que é entregue ao 

município e ao estado. Não sabemos de fato a quem cabe certos pagamentos, se ao terreiro ou 

aos órgãos governamentais.  

 

Fotografia 14- Banda do afoxé Omo Oxum, 2011 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora  

 

Além de a banda estar posicionada em cima do trio elétrico, ainda se encontra lá em 

cima, na parte da frente do trio, a sacerdotisa Marizete Lessa.  Ela vai ao centro, do seu lado se 

posiciona sua filha de sangue (Rita Lessa), que faz parte da organização do afoxé e muito 

provavelmente será sua herdeira no terreiro. Ainda nesta parte superior do trio, encontra-se o 

apresentador da festa que faz a abertura do cortejo e os agradecimentos e, a cantora. 

Podemos entender o trio elétrico como um espaço hierarquizado, que disputa o centro 

das atenções durante o afoxé, visto que ele é o lugar exclusivo das autoridades do candomblé 

ligadas ao afoxé e de alguns políticos e artistas que se apresentam nele. Assim, o trio elétrico 
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aparece aí como o centro de visibilidade do evento, simbolizando um espaço de 

inclusão/exclusão de algumas pessoas e expondo as hierarquias do afoxé. 

 

Fotografia 15- Autoridades do afoxé Omo Oxum, ao centro a sacerdotisa Marizete Lessa (2011) 
 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

 O apresentador também é uma figura importante no trio elétrico. Apesar de não ser 

uma autoridade do afoxé, ele é aquele que vai traduzir em palavras as narrativas sobre os 

significados do afoxé. Um bom apresentador pode elevar o cortejo ao mais espetacular dos 

desfiles, logo, ele é uma figura essencial para que o cortejo também consiga visibilidade.  

É ele quem inicia o cortejo enfatizando a presença das autoridades, agradecendo aos 

participantes e aos patrocinadores do afoxé (políticos) e passando a palavra para os artistas 

que vão começar a apresentação no cortejo. 

 

A habilidade do apresentador se revelará não apenas na sua capacidade de enunciar, 
no tom certo e de maneira adequada, as qualidades do apresentado, que ele já 
conhece antecipadamente ou de que toma conhecimento na hora, acrescentando-Ihes 
os adornos verbais de praxe; mas, sobretudo, na sua capacidade de traduzir, 
transformando, o currículo mais medíocre em um conjunto de atributos capazes de 
serem reconhecidos pelo público como indicadores de notoriedade ou prestígio. 
(PALMEIRA, 1995, p. 51) 
 
 

Dessa maneira, a presença do apresentador se faz bastante importante para enfatizar 

ainda mais o desfile do afoxé. O corpo de baile também é algo importante na organização e 
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espetacularização do afoxé, mas causou alguns problemas para os representantes do Omo 

Oxum.  

Seu corpo de baile era composto exclusivamente por mulheres (mas era ensaiado por 

um homem e este ia ao centro com o estandarte do afoxé). Desde o quarto ano de cortejo, ou 

seja, de 2008, quando tiveram a ideia de colocar meninas dançando o “ritmo afro” à frente de 

todas as pessoas que participam do afoxé, são essas meninas do corpo de baile o primeiro 

elemento visto no cortejo.  

Atualmente, o corpo de baile é ensaiado por uma dançarina profissional que realiza os 

ensaios no Abaçá São Jorge, sendo aberto apenas para aqueles que fazem parte do terreiro e 

da organização do afoxé. Em relação ao homem que ensaiava o corpo de baile, foram 

apresentadas duas explicações que convergem. 

 

Porque veja bem, a questão de levar o estandarte tem duas situações: primeiro é por 
que o estandarte é muito pesado fica muito complicado pra uma mulher levar, é uma 
questão de realidade mesmo e nós precisávamos ter um argumento pra justificar a 
presença desse homem, é desde a origem dos afoxés na Bahia, por exemplo, nós 
temos o babalotin que é o pai da cachaça, que é uma representação de Exu, então o 
que foi que nós fizemos? Como na nossa casa nós não iniciamos Exu, nós 
colocamos sempre um homem de Ogum pra conduzir o estandarte fazendo 
referência a Exu e a Ogum. E ele era do terreiro?  [Entrevistador] . O que 
coreografava não, o que leva o estandarte é que sempre é filho de Ogum. No caso 
ele era filho de Ogum?  [Entrevistador] . De Ogum, todos os que levam o estandarte 
são filhos de Ogum [...] é a gente é não usa o boneco, mas usa a própria pessoa, o 
filho de Ogum, então ele vai nessa representação que é justamente o cabeça 
principal que despacha o padê antes do afoxé sair. Ele despacha pra Exu e carrega o 
estandarte do afoxé, ou seja, ele saúda Exu, saúda Ogum pra não ter conflito, pra 
não ter bronca. (Informação Verbal)71  
 

Isso a gente foi questionado desde o primeiro ano, é porque é muito pesado e o 
estandarte a gente sempre fez questão de dizer que foi doado por Lânia Duarte, foi 
ela que confeccionou e nos deu de presente. Então é pesado demais, aí a gente fica 
pensando: como é que a gente tá fazendo festa pra mulher, homenagem a mulher e 
ela tá carregando um peso daquele? Então quem tem que carregar é um homem que 
é pesado, é o homem carregando. Porque é muito pesado realmente, aí a gente já foi 
muito questionado principalmente pelo o outro afoxé né, não mais vocês fazem tanta 
questão de ser [...] (Informação Verbal)72  

 

 Para poder situar o homem dentro do espaço do afoxé, argumenta-se que o faz por 

ele poder carregar o estandarte, o que resgata a tradição dos primeiros afoxés baianos de 

utilizar o babalotin73 como representante da entidade. Mesmo com essa representação, 

                                                           
71 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
72 Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012 
73  Maiores informações sobre o babalotin ver Barbosa (2010) apud Livro de Afoxés (2010). 



121 

 

continua existindo críticas em relação a presença deste homem dentro do afoxé e logrando 

lugar de destaque no mesmo.  

 

Fotografia 16- Corpo de baile com coreógrafo ao centro levando o estandarte, 2011 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

 Em seguida ao corpo de baile está uma espécie de paredão humano formado por 

pessoas da casa de santo (o Abaçá São Jorge) que vão ali como forma de auxiliar na 

organização, mas também como meio de mostrar a visibilidade do terreiro com seus filhos 

participando ativamente da festa.  

Como diria Ferreti (2007), as entidades auxiliam na medida em que são fortemente 

homenageadas, por isso mesmo os adeptos do candomblé e da umbanda devem organizar 

grandiosas festas para que sejam assim bem recompensados. Nesse sentido, além de buscar 

através da beleza do afoxé o reconhecimento dos orixás homenageados busca-se também 

prestígio para o terreiro e aquele que organiza. Entendemos que buscando demonstrar esse 

poder e visibilidade do terreiro é que são colocadas aquelas pessoas em formato de “paredão”. 
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Fotografia 17- Paredão humano composto por participantes do terreiro, 2012 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

Após esse paredão humano, situam-se as participantes do afoxé Omo Oxum, mulheres 

adeptas das religiões afro e também mulheres que não são da religião, mas são simpatizantes 

com a mesma. Essas mulheres vão vestidas com o abadá específico para este evento.  

Não necessita ser alguém de santo como dizem os participantes do candomblé para 

participar do afoxé, sendo simpatizante da causa e querendo sair pode conseguir o abadá 

através de entidades ligadas ao terreiro. Esses abadás são patrocinados pelo governo do 

Estado, que repassa o dinheiro para o afoxé, que manda confeccionar.  

 

O Estado entra com os tecidos, o afoxé entra com a confecção. [...] Então qual a 
logística que a gente trabalha, quando chega no mês de outubro a gente já começa a 
entrar em contato com essas casas, se elas tem desejo ou não de participar. Elas já 
tão todas cadastradas nós temos o cadastro e outra coisa vocês têm como 
acompanhar nos últimos anos quantas pessoas de cada casa tem participado porque a 
ficha de inscrição vem dizendo: você tem que colocar o nome completo da pessoa e 
o tamanho do abadá e aí você tem um controle, e quantos ônibus e quantas cidades é 
pra pegar que é outra situação. (Informação Verbal)74  
 
[...] porque nosso estado é tão pobre que não tem uma fábrica de tecidos, aí o 
primeiro ano foi todo mundo de branco por que não tinha amarelo, eu não consegui 
esse amarelo no, no. E o primeiro ano em 2005, a gente não podia fazer o que a 
gente faz hoje, assim, comprar metros né, por que qualquer empresa nacional pode 
participar e ficaria muito mais fácil, então nosso principal problema, principal, o que 
eu posso dizer a você o que dá mais trabalho na verdade são os tecidos, porque os 
tecidos vêm de Belo Horizonte. Ah agora eles vem de Belo Horizonte?  

                                                           
74 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
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[Entrevistador] . É, desde de, tem 4 anos, eles vem de lá de Belo Horizonte porque a 
gente colocou a logomarca deles aí ficou como vocês viram ano passado. Aí colocou 
a logomarca desde 2008?  [Entrevistador] . 2008, quatro anos, comprei branco, 
amarelo, amarelo. (Informação Verbal)75  

 

Como vimos, além dos tecidos para os abadás contarem com o patrocínio do governo 

eles vêm de outro Estado devido ao fato de não ter, segundo Lessa, em Sergipe uma boa 

fábrica de tecidos que possa fornecer a quantidade de material necessária para a confecção 

dos abadás.  

 

Fotografia 18- Participantes do afoxé Omo Oxum, 2011 

Fonte: 

Acervo pessoal da autora 

Além das mulheres, também participam os travestis, já que a organização do afoxé 

entende que os travestis, por se vestirem de mulher e se comportarem como tal, podem entrar 

na classificação de mulher do afoxé e podem fazer parte do desfile. Essa questão dos travestis, 

dos homossexuais e dos transexuais dentro do afoxé tem sido enfrentado por seus 

representantes, como o que se pode chamar de uma nova questão de gênero dentro do afoxé.  

Os representantes do afoxé contam que para os travestis foi liberada a participação, 

mas ainda há bastante resistência em relação às outras categorias.  

 

Porque antes a gente sofreu muito no primeiro ano, no segundo, até o terceiro com 
muitos homossexuais. Eu disse, gente se for travesti a gente abre né, a gente abre por 
que é traje, mas se for homem querendo botar o abadá mesmo que seja homossexual, 
mas não é travesti fica complicado, porque o travesti é mulher, é uma mulher, queira 
ou não queira né é uma mulher, se comporta como mulher, se veste como mulher, é 
uma mulher. Mas aí a gente, muitos críticos em cima que a gente tava discriminando 
os homossexuais. Eu disse em momento algum a gente teve, passou nem pela cabeça 
da gente que é uma religião muito aberta, o candomblé é uma porta muito aberta 

                                                           
75 Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012 
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para os homossexuais então de jeito nenhum a gente teria preconceito contra. Mas aí 
se a gente fosse abrir a gente teria muito mais homossexuais do que mulher no 
cortejo. E travesti não tem tanto como tem homossexuais. E até hoje ainda tem essa 
procura?  [Entrevistador] . Não, hoje pararam mais, só os travestis eles entram, 
participam. Ah eles já participam?  [Entrevistador] . Já eles já participam desde o ano 
retrasado (2010). (Informação Verbal)76  
 

Uma outra demanda que surgiu esse ano porque como é só voltado pra mulheres 
como fica a questão dos transexuais e dos travestis? Esse é um grande problema e 
isso puxou um debate moderno dentro da casa de dona Dete, na nossa casa. Qual é a 
concepção que se tem da participação ou não do transexual ou do travesti dentro do 
afoxé? Do ponto de vista legal a gente não pode proibir nem coibir, seria uma 
discriminação, mas por outro lado como é que a casa do ponto de vista teológico tem 
pensado esse tipo de debate? E como as mais velhas elas têm (risos) as posições 
muito bem definidas e elas tem o papel de bater o martelo é ficou assim bem 
definido, olhe independentemente da questão de gênero, de escolha de cada um, a 
gente vai colocar como postura um modelo tradicional de como casa trata dentro do 
rito os transexuais e os travestis. Eles nasceram homens, quando eles são iniciados 
eles são iniciados como homens, então a ancestralidade não vai permitir que eles 
enquanto homens façam parte, mas por outro lado pra driblar ou criar uma situação 
que não cause uma tensão social em relação a eles a gente tem tentado criar uma 
alternativa e a proposta desse ano é que eles não sejam excluídos do cortejo, mas 
que a gente os oriente a ficar no carro de apoio, eles estão inseridos, mas não entre 
as mulheres. Só que o martelo ainda não tá totalmente batido, não tá batido, porque é 
uma questão complicadíssima, complicadíssima. E eles estão exigindo participar, se 
Oxum é a deusa do amor e do sexo e da vaidade, nós somos um referencial de 
beleza, de vaidade e do sexo, Oxum não vai recusar o louvor e a participação de 
ninguém e é um argumento forte porque eles utilizam um conjunto de referenciais 
ligados ao arquétipo de Oxum isso a gente não pode negar. Usar o argumento de que 
não, mas as mulheres tem útero e podem parir, eu diria que parir ideias eles também. 
São iniciados, alguns são iniciados no e jamais Oxum é ficaria satisfeita se seus 
filhos não pudessem participar do seu cortejo uma vez que eles são corpo pra que ela 
também possa entrar em transe e venha celebrar a vida ao lado dos seus. Então esse 
é o debate de gênero, o debate político hoje e as políticas sociais e públicas elas são 
muito uniformes então a gente tem coisas que o tempo todo a gente tem que criar, 
relações de negociação. (Informação Verbal)77  
 

É nesta parte do cortejo, referente à participação das mulheres que encontramos 

comumente algumas representantes da política sergipana ligadas ou não ao candomblé, 

participando de todo o percurso. A participação dessas mulheres nos mostra como a relação 

religião e política é algo forte no desenvolvimento do afoxé, sendo que essas mulheres com 

vínculos políticos além de efetivarem os seus apoios para o desenvolvimento do afoxé ainda 

marcam presença demonstrando interesse pela causa.  

Isso está relacionado a notoriedade que o político busca em meio a essas 

manifestações e que lhes possibilita angariar alguns possíveis votos nas eleições. Uma pessoa 

recorrente todos os anos no cortejo do afoxé Omo Oxum é a deputada estadual do PT Ana 

Lúcia, em todos os desfiles que acompanhamos a vimos presente dentro do bloco de afoxé, 

                                                           
76 Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012 
77 Entrevista cedida por Fernando Aguiar em novembro de 2012 
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além disso, ela também se faz presente na Lavagem de Nossa Senhora da Conceição que é 

realizada durante a manhã no mesmo dia do cortejo do afoxé.  

Então, a política e a religião estão imbricadas com interesses específicos, sendo 

mediadas pelas relações cordiais existentes entre os participantes de ambas. 

 

Fotografia 19- Deputada Ana Lúcia do PT no cortejo do afoxé Omo Oxum, 2012 

 

Fonte: Lumara Cristina 

 

Esse espaço em que são colocados o corpo de baile, o paredão humano, as mulheres 

participantes e o próprio trio elétrico é demarcado através do uso das cordas, assim como nos 

blocos carnavalescos e festivos.  

Aquelas pessoas que possuem abadá, compõem o corpo de baile ou o paredão estão 

dentro da corda, os que não fazem parte de nenhuma dessas categorias ficam do lado de fora. 

Essa questão da corda no afoxé já foi motivo de críticas para ele, uma vez que algumas 

pessoas entenderem como um processo de segregação de uns em detrimento de outros, 

todavia os representantes do afoxé nos contam que é apenas um meio de dar maior segurança 

aos participantes do afoxé. 
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E em relação às cordas como foi pensado o afoxé, foi pensado mesmo pra ter as 
cordas?  [Entrevistador] . Foi. Por que muita gente fala que as cordas acabam 
separando né?  [Entrevistador]. Mas é justamente o cuidado com as mulheres, com 
as idosas, com crianças, vai mãe com criança de colo, então tem que ter essa 
preocupação.  Infelizmente a marginalidade vem crescendo, aí vai um desses entra 
no bloco rouba ou até mesmo faz algo pior né. A corda é pra isso aí e a gente separa 
assim cerca de 100, 200 abadás pra durante o cortejo a gente divulgar, quem quiser, 
turistas; a gente coloca também nos hotéis se quiser a gente vai lá levar. Estão 
fazendo isso desde quando de deixar no hotel?  [Entrevistador] . Desde o primeiro 
ano. Fazemos esse contato por onde a gente passa. (Informação Verbal)78  
 

Fotografia 20- Cordas separando os que estão dentro e fora do afoxé Omo Oxum, 2011 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

Percebemos que há também um trabalho de marketing desenvolvido pelo afoxé nessa 

percepção de entregar os abadás em hotéis e levar turistas a participarem, tendo em vista que 

os hotéis e os turistas que neles estão passam a ser colaboradores do afoxé no sentido de que 

passam a divulgá-lo para outras pessoas e atrair mais indivíduos para participar do cortejo.  

Quanto mais pessoas dentro do afoxé mais se demonstra o poder e capacidade de 

organização do terreiro Abaçá São Jorge, bem como do afoxé Omo Oxum. Então, esse 

marketing não ocorre de maneira desinteressada, mas visando um atrativo maior de pessoas 

para que se tenha maior reconhecimento da “beleza” e “grandeza” do primeiro afoxé 

sergipano.  

O rito de encerramento que refere-se à benção da mãe de santo, pode ser visto através 

da imagem abaixo, a qual mostra o momento em que o afoxé chega ao final do seu percurso, o 

trio para de tocar e a mãe de santo Marizete Lessa faz os seus agradecimentos e profere 
                                                           
78 Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012 
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algumas palavras que seriam a benção, algo simples mas que é cheio de sentido para os 

adeptos do candomblé e simboliza o término do desfile do afoxé no ano. No último cortejo 

realizado em 2012 não houve esse encerramento, ficando à competência do apresentador fazer 

os agradecimentos e encerrar o desfile. 

 

Fotografia 21- Marizete Lessa ao centro no final do cortejo do afoxé Omo Oxum, 2011 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

Após esse momento de agradecimentos começa a outra parte da festa que não está 

diretamente ligada ao afoxé, seria a parte mais profana que é sempre composta por uma 

atração musical. Essa atração faz parte da parceria entre o afoxé, a prefeitura e o governo do 

Estado. O bloco afro Ilê Ayê foi presença durante alguns anos no cortejo. 

A questão de o Ilê ser um bloco afro e não um afoxé nos causou uma indagação, por 

qual motivo tendo afoxés renomados não se convidou um afoxé para a festa e sim um bloco 

afro? Essa pergunta foi respondida mencionando que um afoxé poderia dar uma ideia de 

concorrência, mas o que pudemos perceber é que não há contato algum entre o afoxé Omo 

Oxum e os afoxés de outras localidades. 

 

Aí ele achou legal e disse o que vocês estão querendo? Que atração baiana pra 
chamar atenção, pra chamar o público né? E aí pronto. Foram vocês que 
solicitaram?  [Entrevistador] . Pedi a ele que viesse o ritmo, a música e eles fazem 
cortejo lá também e ele assim apaixonado pelo Ilê aí bateu essa química, aí rolou, foi 
boa (risos). [...] Aí no caso quando vocês pediram pra ter uma atração vocês já 
tinham pensado no Ilê e o Ilê é um bloco afro por que vocês não pensaram em 
trazer um afoxé mesmo de lá pra cá?  [Entrevistador] . Porque eu acho que seria 
assim uma competição, porque as pessoas iam olhar. Ah a gente pensou uma coisa 
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mais organizada, mais diferente né e o Ilê a gente tava conseguindo. Assim primeiro 
ano a gente não tinha, eu falo por mim quando eu digo a gente, mas como assim à 
frente eu não tinha noção de nada foi errando um ano e acertando outro, foi errando, 
errando e a gente continua errando pra no próximo ano acertar. A tendência é 
melhorar né, a gente só aprende errando. (Informação Verbal)79  
 

Fotografia 22 - Sacerdotisa Marizete Lessa e a cantora Carla Cristina no final do cortejo do afoxé Omo 
Oxum, 2011

 

Fonte: Acervo do afoxé Omo Oxum 

 

Dessa maneira termina o cortejo do afoxé Omo Oxum, e logo em seguida ao desfile do 

primeiro afoxé, vem o afoxé Akueran levando também o seu cortejo para a avenida. Ele sai 

logo atrás do Omo Oxum. Ficam com o trio concentrado, a espera que o da frente possa sair e 

depois de alguns minutos eles também possam dar início ao seu desfile.  

Apesar dos conflitos existentes com o afoxé Omo Oxum nos seus primeiros cortejos, o 

fundador do Akueran (Fernando Kassideran) nos revela que foi importante a existência do 

primeiro afoxé para que eles conseguissem também produzir um afoxé, então ele diz: “[...] eu 

agradeço muito a mãe Dete, se ela não tivesse colocado o dela primeiro, eu não ia conseguir 

colocar o meu”.  

                                                           
79 Entrevista cedida por Sara Lessa em novembro de 2012 
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O afoxé Akueran também consegue através do projeto que é entregue aos órgãos 

públicos os meios de transporte necessários para levar o povo de santo e demais participantes 

para o local do desfile, mostrando também uma dependência financeira dos órgãos públicos 

assim como o outro afoxé.  

Após a chegada das pessoas, inicia-se a organização do trio elétrico no qual estão 

presentes os componentes da banda incluindo o fundador do afoxé Fernando Kassideran que é 

o cantor do afoxé. Na composição da banda todos os integrantes são pertencentes a casa de 

santo do fundador.  

Os instrumentos que são levados em cima do trio são os instrumentos básicos e 

tradicionais dos afoxés, que são: atabaques, xequerês e agogôs, eles não são adeptos do uso ou 

incorporação de instrumentos modernos, por acharem que desvirtuam a “tradição do afoxé”, 

mas não criticam o outro afoxé por utilizá-los. 

Não percebemos nenhuma autoridade política participando no trio, apenas autoridades 

do candomblé ligadas ao Ilê Axé Dematá Ni Sahara. Ressaltamos ainda que há outra 

característica básica da tradição dos afoxés no desenvolvimento do afoxé Akueran, a 

utilização de todo o repertório atrelado às músicas do candomblé.  

 

Porque os músicos do Akueran são totalmente ligados ao santo, são todos ogãs e 
tudo pertencente ao nosso axé. Ao contrário dos de outras pessoas aqui são todos 
vinculados a minha família de santo, todos os percussionistas e vocalistas são 
ligados ao terreiro. É uma exigência que nós temos dentro do estatuto, só fará parte 
do afoxé Akueran aquela pessoa que for do santo e que tenha ligação direta com o 
axé gêge- savalú. [...] Nós temos dentro do afoxé Akueran digamos que nós temos 
praticamente metade do nosso, do nosso repertório temos músicas totalmente nossas. 
Nós temos músicas nossas do Akueran mesmo, nós fazemos todo ano um pequeno 
concursozinho de músicas e aí a gente leva dia 08 duas ou três músicas novas, esse 
ano nós levamos uma música pra Oxumarê e outra música pra o Yaonilê que fez o 
conjunto de dança do nosso afoxé. Então nós fizemos duas músicas uma pra o 
Yaonilê e uma pra Oxumarê que foi nosso lançamento. Mas nós cantamos as 
músicas ligadas ao terreiro e músicas em Ijexá com linguajar africano. Nós aqui 
temos já, digamos que nós temos 04 anos que a gente faz esse concurso [...] E esse 
concurso é só com o pessoal daqui?  [Entrevistador] . Com o pessoal da comunidade, 
geralmente assim os amigos vêm, a gente começa os ensaios aí os amigos vêm pra 
os ensaios e a gente lança a proposta, a gente faz uma rifazinha de alguma coisa que 
é o prêmio de quem ganhar o concurso. (Informação Verbal)80  

 

Essa questão de manter a tradição dos instrumentos utilizados nos afoxés tradicionais, 

bem como as músicas todas ligadas ao candomblé poderíamos dizer que está associada ao fato 

de o fundador do afoxé Akueran ser participante efetivo do afoxé Filhos de Gandhy em 

Salvador que, apesar de estar se tornando menos ideológico e mais voltado ao marketing 

                                                           
80 Entrevista cedida por Fernando Kassideran em janeiro de 2013 
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comercial, ainda continua a utilizar os elementos básicos e centrais dos primeiros afoxés 

baianos no que concerne aos instrumentos musicais e as canções.  

 

Fotografia 23- Banda do afoxé Akueran, 2012 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

 Também estão situadas em cima do trio elétrico as autoridades do afoxé Akueran. 

Assim, depois de organizado o trio, todos os músicos prontos e a comitiva de autoridades na 

parte da frente do trio posicionadas começa o cortejo do afoxé Akueran, que tem uma 

estrutura similar ao do outro afoxé, mas com uma grande diferença: não há cordas. 

 

Fotografia 24- Autoridades do afoxé Akueran com o babalorixá Fernando Kassideran cantando, 2012 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 
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De acordo com o fundador do afoxé, as cordas segregam as pessoas e como a ideia é 

justamente unir o máximo de pessoas possíveis então não há a presença delas. As pessoas 

participam com abadá e às vezes sem abadá acompanhando o cortejo. 

 

Na Lavagem ele faz uma distribuição de camisas e lá na hora ele fez uma 
distribuição também. Eu acho que a ideia é que as pessoas possam participar como 
não tem corda e a ideia é que possam acompanhar o Akueran. (Informação Verbal)81  
 

O afoxé se organiza como falamos de maneira similar ao outro, com um corpo de baile 

à frente, em seguida os participantes do afoxé e por último o trio elétrico. Esse corpo de baile 

não existia até o ano 2009 quando um rapaz fez uma promessa para Oxum e sendo agraciado 

resolveu homenageá-la através do corpo de baile da companhia de dança que ele organiza, 

assim desde o ano 2010 que começa a existir a participação desse corpo de baile no afoxé 

Akueran dando maior beleza ao desfile.  

 

Eles estão conosco há três anos já, também foi uma promessa de Danilo para Oxum, 
Danilo é uma pessoa que faz parte do Yaonilê, ele foi um pesquisador do candomblé 
e ele também teve um vínculo devido ele vir de origem de uma família que é ligada 
ao candomblé e ele passou a também frequentar, passou a fazer parte da nossa 
família de axé. E a partir daí começa a inserção?  [Entrevistador] . A inserção deles, 
pedi permissão aos orixás de agraciar o santo com a dança dele [...] Eu não concordo 
em você levar uma pessoa paramentada de santo, não precisa você levar nossas 
vestes sagradas pra lá entendeu? Você vai falar sobre Oxum, mas não precisa vestir 
uma Oxum. Então por isso que nós temos um grupo de dança na frente porque eles 
estão paramentados, mas não com roupa de santo, com roupas de baile, mas que 
simbolizará na cabeça das pessoas aquele orixá é uma questão de educação. 
(Informação Verbal)82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Entrevista cedida por Martha Sales em outubro de 2012 
82 Entrevista cedida por Fernando Kassideran em janeiro de 2013 
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Fotografia 25- Corpo de baile do afoxé Akueran, 2012 

 

Fonte: Sly Canuto 

 

As pessoas que participam do afoxé Akueran não necessariamente estão ligadas ao 

axé, mas pessoas que simpatizam com as causas estabelecidas e com o candomblé. Como não 

há cordas nesse afoxé, qualquer pessoa que se interesse tem a possibilidade de participar. E, a 

cada ano, vem crescendo o número de participantes desse afoxé que aos poucos pretende 

atingir uma grande visibilidade, assim como o outro. 

 

Fotografia 26- Participantes do afoxé Akueran sem cordas, 2012 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 
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O término do cortejo se dá também com agradecimentos e encerra no mesmo local que 

o outro. As pessoas de santo que estavam participando dos afoxés em sua maioria vão embora 

a partir de então (mesmo porque tem o transporte que leva as pessoas a partir de meia noite, 

ou seja, quem vem nesses transportes não podem ficar). Ou seja, na grande maioria dos casos, 

as pessoas ligadas ao candomblé participam exclusivamente dos afoxés.  

Os outros dois afoxés não fazem parte do ciclo de Oxum, mas colocaremos aqui como 

se dá o cortejo de ambos. O Di Preto não possui um cortejo específico como fora falado, sem 

cortejo específico também não há ritos de ensaios e preparação para tal, o que ocorre é o 

ensaio da banda. Sendo assim, iremos mostrar a participação deles na Lavagem de Nossa 

Senhora da Conceição em 2012. Ressaltando mais uma vez que no ano de 2011 eles também 

fizeram parte desse cortejo da Lavagem. 

 

Fotografia 27- Cortejo da Lavagem da Conceição puxado pelo afoxé Di Preto, 2012 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

O afoxé Filhos de Ogum tem o seu cortejo realizado em junho, visto que a 

homenagem dele está ligada a data de comemoração do dia de Santo Antônio celebrado no 

calendário católico no dia 13 de junho. Como o afoxé Filhos de Ogum homenageia Santo 

Antônio, ele só ocorre depois da realização das novenas para o santo no terreiro, ele é o ponto 

culminante dessa homenagem.  
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Dessa maneira, o afoxé Filhos de Ogum faz o seu desfile nas imediações dessa data, 

no dia 13 ou no dia mais próximo desta data que seja um domingo, para atrair mais público.  

Pelo o que a representante do afoxé nos conta, não gostaria de participar no evento do 

dia 08 de dezembro, visto que são homenagens diferentes. Os que vão para orla, segundo ela, 

estão homenageando Nossa Senhora da Conceição e eles estão homenageando Santo Antônio. 

Não há nenhuma divergência maior entre elas e os outros afoxés, inclusive a coordenadora do 

afoxé Filhos de Ogum e várias mulheres deste terreiro e do de mãe Nair participam do afoxé 

Omo Oxum em dezembro. 

 

Esse ano vocês tiveram alguma articulação pra tentar sair junto com os outros dois 
afoxés na Orla ou não?  [Entrevistador] . Não, porque veja bem o afoxé que sai da 
Orla sai no dia 08, ele sai o dia da Nossa Senhora da Conceição que é Oxum, no 
outro é Akueran ele é Oxóssi, então é a mulher e o filho na relação do candomblé. 
Mas a gente não, a gente tá fazendo uma coisa que é no mês de junho dia de Santo 
Antônio, entendeu? E ele é Ogum, então a gente preferiu fazer nessa data. Aí por 
conta disso vocês pretendem que seja apenas no?  [Entrevistador] . Mês de junho. 
Mas se pela questão quando for registrado vão acabar convidando vocês pra saírem 
lá também. [Entrevistador] . É, é, mas eu espero que isso não aconteça não. 
(Informação Verbal)83 
 

Fotografia 28- Imagem do altar de Santo Antônio/Ogum, o homenageado do afoxé Filhos de Ogum, 2012 

 

Fonte: Acervo do afoxé Filhos de Ogum 

 

                                                           
83 Entrevista cedida por mãe Nair e Claudeilde em novembro de 2012 
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A preparação para o cortejo do afoxé ocorre também com os ensaios dos participantes 

da banda, que são treinados com a ajuda de mãe Nair que ensina para eles como cantar as 

músicas do candomblé; posteriormente aos ensaios ocorre a preparação do local/da rua que o 

afoxé irá realizar o seu cortejo, isso mobiliza várias pessoas da rua que auxiliam colocando 

bandeiras e amarrando cartazes. 

 

Alguns, quando tem festa é porque tem gente que contribui que é do terreiro e gente 
da comunidade, porque essa rua daqui todinha contribui, o pessoal todo, são gente 
que não são do candomblé, mas que gostam aí tão tudo aqui. Acaba sendo um 
evento da comunidade né. (Informação Verbal)84 

 

Fotografia 29- Rua enfeitada para o cortejo do afoxé Filhos de Ogum, 2012 

 

Fonte: Acervo do afoxé Filhos de Ogum 

 

As despesas oriundas do afoxé são pagas pela coordenadora do mesmo, a qual 

patrocina as camisas do bloco e ainda juntamente com mãe Nair se responsabilizam em pagar 

a passagem dos músicos para os ensaios, já que não há condições de pagar cachê.  

Os participantes da banda são quase todos parentes consanguíneos de mãe Nair, o que 

facilita o desenvolvimento do afoxé e não causa maiores problemas. É um afoxé que assim 

                                                           
84 Entrevista cedida por mãe Nair e Claudeilde em novembro de 2012 
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como o Akueran não possui cordas podendo todas as pessoas que quiserem participar. Ele 

também não possui uma relação de gênero ou sexista, sendo aberto para todos.  

 

Não tem corda não por causa da verba deveria ter, mas não tem. É tem, tem a 
SMTT, tem a o a polícia que também dá suporte, os guarda municipal. Aí esses 
sanitários vocês precisam pagar pra colocar ou pede?[Entrevistador] . Não a gente 
pede, tem uma pessoa que faz parte e trabalha na assembleia aí pede. A gambiarra 
também é ele também que pede. (Informação Verbal)85 
 
 

Como vimos, as outras despesas que fazem parte da organização para o cortejo são 

conseguidas através de meios políticos. Inclusive como já falamos em outro tópico são 

políticos que estão tentando fazer o registro tanto do afoxé quanto da associação. Percebemos 

que no cortejo do afoxé houve a participação de um desses políticos, o vereador Emanuel 

Nascimento que está trabalhando para que ocorra o registro da associação.  

Na imagem abaixo, pode-se perceber nitidamente a presença desse vereador ligado ao 

PT. Então apesar de existir um discurso de que não há relações com políticos, é através deles 

que há o auxílio para a legalização do afoxé. 

 

Fotografia 30 - Representantes do afoxé Filhos de Ogum com mãe Nair sentada e alguns políticos ao 
redor, como o vereador do PT Emanuel Nascimento ao seu lado, 2012 

 

Fonte: Acervo do afoxé Filhos de Ogum 

                                                           
85 Entrevista cedida por mãe Nair e Claudeilde em novembro de 2012. 
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Depois do local preparado, ocorre enfim o cortejo, que segue um modelo de 

apresentação com uma ordem diferente da dos outros afoxés que já comentamos aqui. Nesse 

afoxé, segundo a coordenadora, primeiro vem o trio elétrico com a banda em cima; depois, 

um carro com mãe Nair (é um carro específico para levá-la); em seguida, a porta estandarte do 

bloco e por último vem rapazes que compõem uma espécie de corpo de baile fazendo as 

coreografias. Não conseguimos nenhuma imagem dessa organização do desfile.  

 

Fotografia 31- Participantes do afoxé Filhos de Ogum dançando na rua, 2012 

 

Fonte: Acervo do afoxé Filhos de Ogum 

 

Assim, o cortejo além de ser o momento maior do ritual dos afoxés, é o momento em 

que propicia encontros e sociabilidades, pessoas de diversos terreiros do estado participam 

dos cortejos, há encontros de parentes, amigos, vizinhos, conhecidos que aproveitam o 

momento do desfile para conversar e estreitar os laços existentes, minimizando os conflitos e 

dissidências existentes nessa religião em Sergipe. 

Dessa maneira, pôde ser visto e ter a noção de como ocorrem os cortejos dos afoxés 

em Sergipe, como alguns são similares e ao mesmo tempo diferenciados. Se pôde notar 
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também através dos cortejos como existe uma relação desigual entre os afoxés e suas relações 

políticas, sendo que aqueles que possuem maiores contatos com o âmbito político 

conseguiram nitidamente maior desenvolvimento que os demais. 

Sendo assim, buscamos mostrar nesse capítulo a importância das lideranças dos afoxés 

para o desenvolvimento deles, bem como evidenciar que elas possuem relações diferentes 

com a política partidária. Além disso, analisamos cuidadosamente os rituais contidos nos 

afoxés que demonstram também essa relação desigual entre os afoxés sergipanos e a política 

partidária, fazendo com que aqueles que possuem maiores contatos políticos consigam se 

desenvolver enquanto que os outros obtêm pouco êxito. 

A análise dos cortejos foi o cerne deste capítulo, visto que mostrou todas as etapas dos 

rituais dos afoxés evidenciando a ligação intrínseca com o candomblé, assim como as relações 

desiguais entre os afoxés e a política partidária sergipana. Ficou nítido que nem todos os 

afoxés sergipanos possuem em seu desenvolvimento o apoio direito de políticos e dessa 

maneira nem todos eles conseguem se desenvolver de maneira satisfatória. Os rituais são 

assim vinculados a relação direta que os afoxés possuem com a política, seu funcionamento 

está diretamente ligado a essa lógica.  
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CONCLUSÃO  

 

Esta pesquisa teve como orientação um conjunto de trabalhos que misturam conceitos 

da antropologia e da teoria dos movimentos sociais, a fim de entender como se deram as 

relações entre os afoxés e a política partidária sergipana. Dentre as principais teorias 

utilizadas para explicar tais relações está a teoria macroestrutural da análise dos contextos 

políticos a qual nos permitiu entender toda a conjuntura de aparecimento dos afoxés 

sergipanos. 

O engajamento, as oportunidades políticas, as redes de relações e a análise das 

lideranças também foram teorias que muito colaboraram para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. A análise dos rituais feita através dos cortejos dos afoxés foi relevante para 

evidenciar as relações de desigualdade existente entre os afoxés e a política partidária 

sergipana, viabilizando a projeção de uns em detrimento de outros.  

A importância em trazer esses conceitos e dimensões de análise para esta dissertação 

foi o de averiguar como as relações entre os afoxés e a política partidária sergipana puderam 

se tornar tão importantes para o desenvolvimento destas manifestações culturais em Sergipe. 

Nesse sentido, averiguamos o contexto social e político sergipano desde o período da 

ditadura militar (1964) até a atualidade, para mostrarmos a configuração política local e 

concomitantemente explicar como apareceram as oportunidades políticas para que estes 

dirigentes pudessem conseguir desenvolver essa manifestação que visa demonstrar o 

candomblé enquanto religião digna de respeito para a sociedade.  

Foi também investigado como se deu o engajamento das lideranças nessas 

manifestações específicas e quais os interesses deles em participar dos afoxés. O momento em 

que tudo isso se torna explicito é quando ocorrem os desfiles, momentos que demonstram não 

só os rituais existentes, mas também a relação entre os afoxés e a política e a presença forte 

dos líderes.  

Assim tivemos como objeto de estudo os afoxés sergipanos, buscando entender qual a 

relação entre eles e a política partidária vigente. Relação esta que propiciou o surgimento e 

desenvolvimento dos afoxés. 

Nosso objetivo específico foi apreender uma gama de possibilidades que permeavam 

os afoxés sergipanos e os permitiram ser desenvolvidos. Assim como, viabilizar como se dá o 

cortejo dos afoxés, quais os rituais presentes e como este momento é de enorme relevância 

para afirmar as lutas das lideranças e dos terreiros envolvidos nesse processo de 

desenvolvimento.  
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De maneira geral, buscamos evidenciar como a relação entre os afoxés e a política 

partidária propiciou o êxito deles no Estado, apesar de alguns ainda não terem conseguido 

tanta visibilidade. Mas é nítido que a relação com a política é o subsídio essencial para que 

eles se desenvolvam numa relação de co-produção de repertórios em que ambas as partes 

saem beneficiadas.  

Como forma de apreender todos os fatores relacionados aos afoxés sergipanos e a 

política partidária, a análise dos contextos políticos e das lideranças foram essenciais. Para 

entender o surgimento dos afoxés e seu desenvolvimento foi necessário compreender as 

configurações políticas sergipanas em meio ao cenário brasileiro, por isso mesmo se fez 

interessante fazermos uma análise dos contextos sociais e políticos para entendermos como se 

deu a abertura política às reivindicações oriundas dos movimentos sociais e também 

religiosos na nova configuração política. 

A partir das leituras realizadas e do acompanhamento dos afoxés, percebemos que a 

partir da inserção do grupo político do PT, ao poder no país, começa-se a mudar o nível de 

acesso das classes mais baixas com as classes políticas. Em Sergipe ocorreu da mesma 

maneira, a partir do momento em que o PT venceu as eleições começou a existir um dialogo 

maior entre os participantes do candomblé com os gestores políticos propiciando assim o 

surgimento e desenvolvimento dos afoxés.  

Foi através dos contatos estabelecidos entre os representantes dos afoxés e gestores 

políticos que os afoxés surgiram e conseguiram se desenvolver. As aberturas políticas advinda 

com o governo Lula em âmbito nacional e em eixo local com a chegada do PT à prefeitura de 

Aracaju e posteriormente ao governo do estado, possibilitou essa relação de co-produção entre 

os afoxés e os gestores políticos.  

A partir dessa relação os afoxés, conseguiram apoio para realizar os cortejos, assim 

como o registro jurídico que os afirmam enquanto afoxé. Assim, procuramos demonstrar que 

a relação estabelecida entre os afoxés e a política partidária sergipana como detectado no 

decorrer do trabalho foi essencial para que houvesse o aparecimento desta manifestação 

cultural na sociedade.  

As informações obtidas sobre as lideranças e seus itinerários ao longo da vida, bem 

como a maneira como eles articularam as redes de relações em seu favor puderam nos 

propiciar conhecer melhor cada um dos indivíduos estudados, mensurando a importância 

deles para o surgimento dos afoxés.   

Estas informações foram obtidas através de entrevistas biográficas. Já para o 

conhecimento acerca dos afoxés e sua relevância, bem como o conhecimento da política 
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sergipana ao longo dos anos utilizamos as informações de livros, revistas, artigos e 

informações eletrônicas através da internet.  

As lideranças analisadas são de origem social média, ou seja, são oriundos de famílias 

de classe social média e até mesmo de classe média-alta. Com exceção de dois entrevistados 

(oriundos da população preta), todos os outros são oriundos de população branca ou parda.  

A análise dos contextos sociais aos quais as lideranças estavam inseridas nos permitiu 

evidenciar como as redes de relações formais ou informalizadas foram importantes para o 

surgimento e manutenção dos afoxés sergipanos. Nesse ínterim, percebemos que a 

participação desses líderes nos afoxés foi propiciada através dos contatos deles com a religião 

afrobrasileira: o candomblé. Foi reivindicando visibilidade e respeito para ela que foram 

criados os afoxés, apesar de cada um deles ter um discurso próprio.  

Então o convívio religioso possibilitou a esses dirigentes se engajarem na causa e 

buscarem desenvolver os afoxés. A aproximação com o eixo religioso, bem como as 

informações sobre a discriminação e intolerância contra a religião afro no Brasil, inclusive 

com eles que são participantes foram motivos importantes para que eles pudessem mobilizar a 

criação dessas manifestações.  

São comuns nos depoimentos de alguns deles ter sofrido algum tipo de discriminação 

por serem pertencentes ao candomblé, isso os fez querer lutar contra esse problema, sendo 

assim essa seria a principal justificativa para que eles tivessem se engajado nessas 

manifestações. Isso se tornou algo muito relevante, à medida que eles passam a entender a 

luta como uma causa coletiva, atuando em nome do grupo e não deles próprios.  

Dessa maneira, as redes sociais formadas por essas lideranças foram muito 

importantes para que eles pudessem entrar nos afoxés devido a participação no âmbito 

religioso do candomblé, bem como foi importante para estabelecer as interações sociais 

necessárias para que tivessem apoio de outras casas de santo para estabelecer os afoxés.  

Percebemos que o nível educacional dos entrevistados que em sua maioria 

conseguiram atingir o nível superior é um recurso importante para viabilizar as pautas de lutas 

atreladas aos afoxés, bem como as articulações políticas necessárias para o desenvolvimento 

dessa manifestação.  

Assim, elas estão atreladas a família, a escola, aos amigos e vizinhos e na tomada de 

decisões que os atores envolvidos possam estabelecer. A participação e vivência deles no 

candomblé, bem como o contato com alguns movimentos sociais e estudantis ao longo da 

vida os fez criar interesse pela causa religiosa enquanto pertencentes a ela e isso proporcionou 

a criação dessa manifestação no Estado.  
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Os rituais dos afoxés foram essenciais para entendermos como as relações 

estabelecidas entre os afoxés sergipanos e a política partidária são desiguais, fazendo com que 

alguns deles consigam se desenvolver majoritariamente enquanto outros tenham poucas 

possibilidades de desenvolvimento.  

Então foi a junção de todas essas análises que possibilitaram entendermos os afoxés 

em Sergipe. Percebemos que a inserção dos afoxés nesse Estado além de terem evidenciado o 

candomblé, também demonstraram o poder existente nos terreiros responsáveis por eles e a 

organização existente entre o povo de santo, que conseguiram mobilizar ações coletivas 

visando o respeito e aceitação de sua religião e da manifestação.  

Os terreiros se apresentaram como importantes meios de socialização e de luta por 

espaço na sociedade, visto que foram através dos terreiros que muitas práticas dos negros 

africanos foram difundidas no Brasil, sendo assim, os terreiros são grandes espaços de 

resistência cultural negra, e as festas que saem deles são em sua maioria maneiras de 

representá-los sem maiores represálias na sociedade. É assim como meio de representá-los 

através das músicas, danças, elementos simbólicos e ritualísticos que os afoxés saem às ruas e 

conseguem se desenvolver.    

Dessa maneira, alguns pontos se destacaram na análise dos afoxés sergipanos. Em 

primeiro lugar foi a importância dos contextos políticos para que pudessem surgir 

oportunidades e a partir delas os contatos necessários para a criação dos afoxés em Sergipe. 

Segundo, a importância das lideranças e suas redes de relações para o surgimento dos afoxés, 

bem como para evidenciar as relações desiguais entre afoxés e política partidária sergipana.  

E por fim tivemos a relevância dos rituais dos afoxés, que são evidenciados através 

dos cortejos e evidenciam a desigualdade existente entre os afoxés e a política partidária, 

motivo pelo qual apenas algumas dessas manifestações conseguiram obter êxito nessa 

sociedade e os outros ainda estão procurando se desenvolver.   

Assim, de maneira geral a relação dos afoxés e a política partidária evidenciam o 

engajamento, as redes de relações, as coproduções de repertórios, assim como destaca as 

condições de origens sociais, poderes e hierarquias do candomblé e rituais envolvidos nesse 

processo de desenvolvimento dos afoxés sergipanos.  

Todas essas condições foram capazes de criar os afoxés e estes se manterem ativos na 

sociedade. Assim, as relações existentes entre os afoxés e a política partidária em Sergipe 

foram indispensáveis para a existência dos afoxés neste local, bem como para o entendimento 

sobre eles.   
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APÊNDICE 
 

 

Apêndice I – Roteiros de entrevistas 

 

A) Roteiro 1   

 

1- Socialização e trajetória dos entrevistados:  

Pais, parentes, amigos, trabalho, escolarização, religião, vizinhança, origens econômicas e 

culturais, vida pessoal dos entrevistados (nome, nascimento, situação conjugal, itinerário 

escolar, universitário, religioso, profissional).    

 

2- Participação na política e/ou manifestações/movimentos sociais 

Esferas associativas e políticas (movimentos estudantis, sociais, partidários) 

 

3- Engajamento  

Engajamento individual, relações de influência para o engajamento 

 

4- Organização dos afoxés 

Surgimento, histórico da organização, rituais, simbologias e códigos existentes. 

 

B) Roteiro 2  

 

1) Nós poderíamos começar você contando um pouco como era a vida na sua família. 
2) Como era seu relacionamento com os parentes, pais e irmãos? 
3) Em que ano você nasceu? [_____] 
4) Em que município você nasceu? [_____________________________________] 
5) Na a) sede do município [____] ou no b) interior [____]? 
6) Sexo: a) masculino [___] b) feminino [___] 
7) Qual sua Descendência Étnica? 
8) Houve deslocamentos geográficos dos pais? 
9) Qual a religião do grupo familiar? 
10) Existiu engajamentos e militância na família de origem? Quais as modalidades e 

níveis (instituições culturais, religiosas, étnicas; partidos políticos, associações, clubes 
e movimentos sociais) 

11) Qual a sua situação conjugal?  
12) Tem filhos? Sim [____]  Não [____] 
13) Houve ascensão social em relação aos seus pais? 
14) Como você define sua situação de classe? 
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15) Como foi sua vida escolar? 
16) Seus estudos foram em colégios públicos ou privados? 
17) Os estudos foram feitos em qual município? 
18) Você cursou algum curso de graduação? Qual? Foi concluído? 
19) Qual a influência de sua família sobre suas escolhas em termos de formação escolar e 

universitária? 
20) Que outras situações ou pessoas influenciaram essas escolhas (amigos, parentes, 

colegas, professores, etc.)? 
21) Qual sua titulação mais alta? 
22) Você considera que a formação escolar foi útil para sua atuação atualmente? Por quê? 
23) Você está empregado?  
24) Qual a sua atuação profissional atualmente? 
25) Em que ano ingressou na carreira? 
26) Você já participou/participa de associações, movimentos estudantis e movimentos 

sociais? Qual cargo e período de ocupação? 
27) Você já participou/participa de partidos políticos? Quais cargos ocupados e em que 

período? 
28) Participa/participou de organizações sindicais e profissionais? Quais cargos ocupados 

e em que período? 
29) Participa/participou de organizações culturais? Quais cargos ocupados e em que 

período? 
30) Participa/participou de organizações religiosas? Quais cargos ocupados e em que 

período? 
31) Participa/participou de instituições étnicas? Quais cargos ocupados e em que período? 
32) Você tem alguma religião? 
33) Acompanha notícias sobre religião e política? 
34) Já ocupou/ocupa algum cargo público eletivo ou de confiança? Quais cargos ocupados 

e em que período? 
35) Qual afoxé você faz parte? 
36) Por que um afoxé e não um bloco afro? 
37) Como se dá a organização do afoxé? Quantas pessoas existem na diretoria? 
38) Qual a forma de conhecimento e contato com o afoxé? 
39) Qual o ano de entrada no afoxé? 
40) Possuem familiares e/ou amigos que atuam no mesmo afoxé? 
41) Quais os cargos ocupados nos afoxés e em que período? 
42) Como se tornou liderança do afoxé? 
43) Participou/participa de eventos sobre a temática dos afoxés? 
44) Quando e como começou o interesse pela participação no afoxé? 
45) Há alguma implicação nas suas relações pessoais o fato de participar do afoxé? 
46) O que é afoxé para você?  
47) O afoxé foi inventado por quem? 
48) Quando surge o afoxé? Por que ele surge? Qual o discurso existente no afoxé? 
49) Qual a relação do afoxé com a política sergipana? Como é essa relação atualmente? 
50) Você sabe informar quais os acontecimentos políticos estavam acontecendo nesse 

período de surgimento do afoxé? 
51) Desde o início teve apoio político? Como se deu esse apoio? 
52) Qual a relação do afoxé com as demais entidades e movimentos sociais em Sergipe? 
53) Quais as principais mudanças que ocorreram no desenvolvimento do afoxé? 
54) A qual terreiro o afoxé está vinculado? Quantos anos tem esse terreiro e qual a 

importância dele? 
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55) O afoxé possui registro? 
56) Como são organizados os ônibus que saem dos interiores para os cortejos na orla? 
57) Quem patrocina os abadas dos afoxés? 
58) Quem patrocina/ dá os recursos para o afoxé? 
59) Quais as principais dificuldades e desafios enfrentados atualmente? 
60) Qual a relação existente entre os afoxés sergipanos? 
61) Há alguma atividade recreativo-cultural do afoxé durante o ano?  
62) Por que o nome do afoxé? 
63) O afoxé tem ligação com a Lavagem de Nossa Senhora da Conceição? 
64) Houve algum tipo de repressão contra o afoxé desde o seu surgimento até a 

atualidade? 
65) Como foram os conflitos internos e externos com o surgimento dos afoxés no Estado? 
66) Qual a relação das roupas e demais adereços com a religião afro brasileira? O que cada 

um desses elementos significa? 
67) Quais os rituais existentes no afoxé? E qual a ligação desses rituais com o candomblé? 
68) O que é o Padê de Exu? Quais os elementos contidos nele? E qual a importância desse 

ritual? 
69) Existem cordas no afoxé? Por quê? 
70) Fale sobre a banda e o corpo de baile do afoxé.  
 
 
Observação: Outras perguntas foram sendo feitas no desenrolar da entrevista 
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Apêndice II – Caracterização das entrevistas 

 

A- Lideranças dos afoxés 
As entrevistas foram classificadas a partir dos critérios: nome, sexo, posição ocupada 
no afoxé e data da entrevista. 
1- Nome: Fernando Aguiar, masculino, presidente do afoxé Omo Oxum. Novembro 

de 2012 
2- Sara Lessa, feminino, coordenadora do afoxé Omo Oxum. Novembro de 2012. 
3- Mãe Nair, feminino, fundadora do afoxé Filhos de Ogum. Novembro de 2012. 
4- Claudeildes Santana, feminino, presidente do afoxé Filhos de Ogum. Novembro de 

2012. 
5- Allan de Xangô, masculino, presidente do afoxé Di Preto. Janeiro de 2013. 
6- Fernando Kassideran, masculino, fundador do afoxé Akueran. Janeiro de 2013. 

 
 

B- Participante do afoxé enquanto mulher e representando a organização Omolàiyé 
 
1- Martha Sales, feminino, coordenadora do Omolàiyé. Outubro de 2012.     
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ANEXOS 
 
 
 
 

Anexo I – Registro e Ata do afoxé Omo Oxum 
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Anexo II – Informações de jornais on line sobre o cortejo dos afoxés 

  

 

02/12/05 - 12h25 

Prefeitura de Aracaju apóia a realização do Primeiro Afoxé de Sergipe  

 
Fernando Aguiar. Foto: Silvio Rocha  
As comemorações do feriado de 8 de dezembro, dedicado a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Aracaju, 
terão espaço para a realização do primeiro Afoxé de Sergipe. A iniciativa idealizada pela sacerdotisa do 
Candomblé Marizete Lessa, do terreiro São Jorge no bairro América, ganhou o apoio da Prefeitura de Aracaju 
como parte das comemorações dos 150 anos da capital sergipana. O evento também será uma homenagem as 
mulheres negras e de santo. “Afoxé” significa candomblé de rua, ou candomblé na rua. Um ritual religioso que 
extravasa os limites do terreiro e que invoca os orixás de forma profana, mas sem perder a dimensão do sagrado, 
duas noções que não se separam no Candomblé. Segundo Fernando Aguiar, integrante da comissão organizadora 
do evento, os afoxés mais antigos surgiram na Bahia, depois em Pernambuco. Rio de Janeiro e São Paulo 
também possuem a prática e Sergipe, depois de tantos anos terá o seu primeiro. “Não se trata de um afoxé do 
abaçá São Jorge, ele foi pensado através da liderança religiosa de Marizete Lessa, mas é do povo de santo da 
cidade de Aracaju. Esse é um momento ímpar para a representabilidade do povo de santo em Sergipe, onde a 
prefeitura é nossa maior parceira”, informou Aguiar. O evento terá a participação de terreiros de Laranjeiras, 
Riachuelo, Socorro e Japaratuba, que já confirmaram presença. Mãe Marizete vai comandar o afoxé junto com 
representantes de terreiros do Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e São Paulo. A concentração para o dia 8 acontece 
a partir das 8 horas na orla da Atalaia e o cortejo será conduzido por um trio elétrico percorrendo toda a extensão 
da orla. O bloco baiano Ylê-ayê fará a culminância do movimento que irá reunir todo o povo do candomblé e da 
umbanda. No Afoxé chamado “Omo Oxum” serão apenas mulheres, 780 até o momento, que já ensaiam para o 
dia e os únicos homens presentes são os ‘Ogans’, que tocam os instrumentos. Sincretismo religioso O nome faz 
referência ao orixá Oxum, que segundo o candomblé representa beleza, vaidade, fertilidade e fecundidade e 
governa a cidade de Aracaju. A data dentro do catolicismo é dedicada a Nossa Senhora da Conceição, padroeira 
da cidade. No sincretismo religioso equivale ao orixá homenageado. “Na verdade não significa que Oxum seja 
Nossa Senhora da Conceição é apenas uma relação sincrética, em que a gente aproveita a data para conseguir ter 
visibilidade e promoção das práticas religiosas de matrizes africanas”, explicou Fernando Aguiar. O evento vai 
envolver diversos órgãos municipais, a exemplo da Assessoria de Promoção da Igualdade Racial (ASPIR), 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte (Funcaju), Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), 
entre outros. A Petrobras também apoiou financiando as indumentárias para a festa e o EMES com os fogos de 
artifício. O Candomblé em Sergipe se fundamentou a partir de 1940 com Nanã, mãe de criação e de santo de 
Marizete. Com a sua morte, dona Marizete, que possuía um terreiro no Rio de Janeiro, vem a ser a sucessora e 
continuadora de Nanã. Uma pessoa que dedicou e tem dedicado seus mais de 60 anos ao Candomblé. O abaçá 
São Jorge possui 50 anos de existência somente no bairro América, existindo há 104 anos. 
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13/11/2006, 10:24h 
 
Prefeitura dará apoio ao afoxé ´Omo Oxum´ dia 8 de dezembro 

Fotos: Lúcio Telles 

 

A exemplo das comemorações realizadas ano passado, quando a Prefeitura de Aracaju deu todo o suporte 
logístico para a realização do desfile do primeiro Afoxé de Sergipe, o prefeito Edvaldo Nogueira já assegurou o 
apoio para as comemorações no dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição, representada no 
sincretismo religioso pelo orixá Oxum. O desfile marcará as festividades realizadas tradicionalmente no dia 8 de 
dezembro. O anúncio foi feito no final da tarde dessa sexta-feira, quando o prefeito recebeu em seu gabinete a 
Ialorixá Marisete Silva Lessa e demais membros da comissão organizadora do evento. “Eles trouxeram 
oficialmente a solicitação de apoio e nós prontamente asseguramos e disponibilizamos a estrutura da 
administração municipal”, disse o prefeito Edvaldo Nogueira. Para o prefeito, o desfile do Afoxé Omo Oxum é 
um momento importante nas comemorações do 8 de dezembro, além de representar um ato de afirmação da 
presença da cultura afro-brasileira de forma decisiva na vida dos sergipanos. “É, sem dúvida, um grande evento e 
uma importante manifestação cultural e religiosa de Aracaju”, definiu. 

 

 

 

 

 

 

Publicado em 13/11/2006 às 08:07 h 

Prefeitura dará apoio ao afoxé ´Omo Oxum´ dia 8 de dezembro 
 

A exemplo das comemorações realizadas ano passado, quando a Prefeitura de Aracaju deu 

http://www.nenoticias.com.br/
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todo o suporte logístico para a realização do desfile do primeiro Afoxé de Sergipe, o prefeito 
Edvaldo Nogueira já assegurou o apoio para as comemorações no dia da padroeira da 
cidade, Nossa Senhora da Conceição, representada no sincretismo religioso pelo orixá 
Oxum. O desfile marcará as festividades realizadas tradicionalmente no dia 8 de dezembro.  
 

 

 

 

 

10/12/07 - 07h47 

Prefeitura de Aracaju e Governo do Estado apóiam manifestações que consolidam 
sincretismo religioso brasileiro 

 

Fotos: Marcos Rodrigues
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A terceira edição do cortejo de afoxés arrastou uma multidão de 10 mil pessoas pela Orla de Atalaia na noite do 
último sábado, segundo estimativas dos agentes municipais de trânsito. O evento faz parte das comemorações 
das religiões afro-brasileiras a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Aracaju e do Estado de Sergipe. O 
apoio é da Prefeitura Municipal e do Governo Estadual, em parceria com os grupos de terreiros da cidade. 

Participaram do desfile o bloco sergipano de mulheres Omo Oxum e o tradicional Ilê Ayê, vindo diretamente de 
Salvador (BA) para animar a festa. Pelo dia, a programação incluiu procissão pelas ruas do Centro, missas, toque 
de xirê ao orixás e a lavagem das escadarias da Catedral Metropolitana, manifestações que consolidam o 
sincretismo religioso brasileiro. Para os católicos, o dia 8 de dezembro celebra Nossa Senhora da Conceição e, 
para os praticantes do Candomblé, o orixá Oxum. 

"Essa é uma iniciativa extremamente importante para reparar os anos de discriminação e perseguição às religiões 
de matriz africana. Gostaria de ressaltar o apoio decisivo da Prefeitura na consolidação dessa grande festa da 
cultura popular, que tem de tudo para deixar de ser uma política de governo para se tornar uma política de 
Estado", reconhece Fernando Aguiar, vice-presidente do Omo Oxum. Na primeira edição, o bloco reuniu 800 
componentes, passando para 1.200 em 2006 e 2.500 esse ano. 

Tradição 

O prefeito Edvaldo Nogueira, que desceu do trio elétrico e participou do cortejo no meio do povo ao lado do 
governador Marcelo Déda, ressaltou a importância da influência e da contribuição do povo negro na formação da 
sociedade brasileira. "Foram os descentes da África que ajudaram a construir nosso país. Fico feliz em ajudar a 
consolidar a tradição do afoxé em Aracaju e trazer para nossa cidade o maior bloco social do Brasil, que faz um 
trabalho extraordinário na Bahia. Como costuma dizer Caetano Veloso, ´eu só quero ver o Ilê passar por aqui´", 
comentou Edvaldo. 

O reconhecimento ao trabalho da Prefeitura vem tanto dos anônimos como do meio artístico. "É excelente que o 
poder público ajude a valorizar as religiões afro-brasileiras, tão discriminadas ao longo da História. Isso mostra 
que não existe superioridade religiosa, mas sim um só Deus que ama a todos", afirmou a secretária Simone 
Santos, 30. Para o diretor do grupo Imbuaça e do Teatro Tobias Barreto (TTB), Lindolfo Amaral, os afoxés que 
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sempre estiveram ligados à casa de santo e ao Candomblé, começam a sair do seu abaçá de maneira organizada. 
"Isso colabora para quebra de tabus e faz com que as pessoas tenham orgulho de ser negro. Parabéns ao prefeito 
e aos terreiros, que estão levando seus filhos para rua celebrar os orixás", avaliou. 

 

09/12/2008, 17:14h 

 

Cortejo do bloco Afoxé Omo Oxum teve o apoio da Funcaju 

 

Desfilando pelo quarto ano consecutivo na Orla de Atalaia, o bloco 
afoxé Omo Oxum reuniu ontem, segunda-feira, centenas de devotos, 
filhas de santo, simpatizantes e admiradores do Candomblé. 
Organizado pelo Abaçã São Jorge e os Abaçãs Centros de Umbanda, 
o bloco Omo Oxum é composto por duas mil mulheres, que sempre 
no dia 8 de dezembro homenageiam a orixá Oxum, ou Nossa 
Senhora da Conceição para os católicos. 

O evento deste ano contou com o apoio da Prefeitura Municipal de 
Aracaju (PMA), por meio da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Esportes (Funcaju), e do Governo do Estado. O cortejo 
teve sua concentração no Farol da Coroa do Meio, onde foi feita 
uma oferenda simbólica e, em seguida, percorreu toda a extensão da 
avenida Santos Dumont até os Arcos da Orla. 

Após o término do cortejo, diversas ´filhas de santo´ foram fazer 
oferendas no mar. Em cima do trio elétrico, onde o grupo de 
percussão Olodum fez o encerramento do evento, o prefeito de 
Aracaju, Edvaldo Nogueira, disse que aquela era uma festa de 
extrema importância, independente da religião de cada um. "Nossa 
cidade é uma cidade sem preconceito, uma cidade de todas as cores, 
todos os sexos, todas as religiões e todas as ideologias. Vamos 
agradecer a Deus por tudo o que conseguimos e desejamos, além de 
muita saúde, paz e felicidade para o ano de 2009", comentou 
Edvaldo. 

Trajando vestimentas em tons de amarelo e branco - que simbolizam 
a prosperidade e a paz -, centenas de pessoas percorreram o trajeto 
homenageando a orixá. Na frente do trio elétrico, algumas filhas de 
santo caracterizadas como Oxum entoavam cantos de oração e 
faziam reverências através da dança.  

A dona de casa Mércia Santos, 50, simpatizante do Candomblé, acha 
o evento maravilhoso e enfatiza que a cultura afro é tradição. "Esse cortejo é a maior prova de que o afoxé é a 
força de Oxum para o povo. Acompanho o Omo Oxum junto com a minha filha e hoje trouxe minha neta, para 
quem pretendo passar um pouco da tradição afro", disse. 
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De cima de um trio elétrico, ladeado por alguns líderes de centros de 
umbanda, o cantor alagoano Jackson Moura entoou diversas canções 
afro-religiosas acompanhado por um quinteto vocal afinado. Para a 
mãe-de-santo Marizete, uma das organizadoras do evento, a cada ano o 
número de mulheres participantes aumenta, o que é um sinal de que 
Oxum é a mãe de todos. "Sinto-me feliz e realizada. Além das 
mulheres que participam do bloco, várias pessoas acompanham e ficam 
admiradas com a dedicação e devoção de todas nós", declarou. 

De crianças a idosos, o cortejo atraiu centenas de pessoas, que 
acompanhavam ao ritmo do bloco. A geógrafa Fernanda Lopes Cruz, 
27, participa do cortejo há vários anos e fica cada vez mais admirada 
com o evento. "Isso significa a valorização da cultura negra 
influenciando a cultura africana para o povo brasileiro", ressaltou. 

Diversos turistas saíram nas sacadas dos hotéis para ver o cortejo 
passar. O administrador gaúcho Adilson C. Neto disse que foi a primeira vez que participou do cortejo. "Estive à 
tarde na Colina do Santo Antônio, participando da homenagem a Nossa Senhora da Conceição, e estou achando 
o cortejo muito lindo, um verdadeiro exemplo da valorização do candomblé", revelou satisfeito. 

 

 

08/12/2009 - 06:19 
Afoxé Omo Oxum faz cortejo na Orla 

Infonet 

Apresentação acontece nesta terça-feira, 8. O evento é 
organizado pelo Abaçá São Jorge  

Pelo quinto ano consecutivo o bloco Afoxé Omo Oxum realiza no 
dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, às 19h, na Orla 
de Atalaia, o cortejo em louvor a Oxum, Orixá das águas doces 
cultuado pelas religiões de matriz africana. A programação também 
inclui a apresentação de componentes do grupo Ilê Aiyê. O evento, 
organizado pelo Abaçá São Jorge, tem o apoio da Prefeitura 
Municipal de Aracaju, através da Fundação de Turismo, Cultura e 
Esportes (Funcaju) e do Governo do Estado.  

Segundo a coordenadora do Afoxé Omo Oxum, Sara Lessa, a 
estimativa é que este ano mais de 2600 mulheres participem do 
evento. Sara conta ainda que o cortejo tem como um dos objetivos diminuir o preconceito contra as mulheres 
negras e a religião africana, que ainda é muito grande. A concentração será a partir das 18h no Farol da Coroa do 
Meio. 
 
Sincretismo religioso 

Segundo a tradição africana, Oxum é a segunda mulher de Xangô. A ela pertence o ventre da mulher e é por isso 
que esse orixá feminino controla a fecundidade, sendo profundamente ligado às crianças. Dona das águas doces, 
Oxum gosta de usar colares, jóias, espelhos, perfumes e assim é considerada a deusa da beleza, da riqueza e da 
prosperidade. Os fiéis buscam nela auxílio para a solução de problemas na vida financeira e também no amor, 
uma vez que Oxum é responsável pelas uniões.  

 

Evento deve reunir milhares de pessoas / 

Foto: Ascom/Funcaju  

http://www.infonet.com.br/sysinfonet/images/secretarias/Cultura/grande-afoxe-2008-orla-aan.jpg
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Oxum é representada na tradição católica por Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital. Durante as 
comemorações, representantes do candomblé participam da lavagem das escadarias da Catedral Metropolitana de 
Aracaju, marcando o sincretismo religioso entre o catolicismo e as religiões africanas. 

 

 

9 DE DEZEMBRO DE 2009 - 13H29  
Alejandro Zambrana 

 
Cortejo de afoxés levou milhares de pessoas para a Orla de Atalaia 

Religiões rendem homenagens à padroeira de Aracaju 
 

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) apoiou mais uma edição do cortejo do afoxé Omo Oxum, que 
percorre a Orla de Atalaia no dia 8 de dezembro, quando se homenageia a padroeira do município, Nossa 
Senhora da Conceição. Por conta do sincretismo religioso, a santa adquire feições de Oxum ou Iemanjá e assim é 
celebrada nos cultos de matriz africana. 
 
Segundo a Mãe Marizete, idealizadora da festa que já existe há cinco anos, a edição 2009 se diferencia das 
anteriores pelo grande número de pessoas presentes na celebração às orixás associadas às águas. Somente o 
bloco Omo Oxum, mantido por ela, levou à orla três mil mulheres devidamente uniformizadas com o abadá da 
festa. 
 
Dois trios elétricos animaram a população que prestou homenagens a Iemanjá e Oxum: o primeiro puxado pelos 
ogans (espécie de sacerdotes masculinos responsáveis por tocar e cantar para os orixás) do terreiro de Mãe 
Marizete; e o segundo ficou sob comando de integrantes da banda baiana Ilê Ayê. Também participou do desfile 
o bloco Afoxé Akuéran. 
 
Presente há três anos consecutivos na celebração da padroeira de Aracaju, o grupo Ilê Ayê trouxe para a edição 
deste ano 22 integrantes com o propósito de abrilhantar ainda mais a celebração. "Observo a valorização da auto-
estima e da consciência do povo afro-descendente aqui em Aracaju e isso incentiva a participação do povo. Vejo 
que nisso também tem a participação do poder público, que apóia a iniciativa", destacou Vivaldo, um dos 
fundadores e diretores do grupo.  
 
Para o educador popular e membro da ONG sergipana Criliber, Saci, a cada ano a comemoração reaviva os 
ânimos e funciona como uma espécie de ‘injeção de ânimo' para a população afro-descendente. 
 
Como nem só de música vive a festa, na areia da praia de Atalaia vários terreiros de candomblé e umbanda 
marcaram presença e fizeram suas oferendas, como é o caso do terreiro de candomblé ‘Rei de Hungria', dirigido 
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pela Dona Valclides. "Eu incentivo a comemoração porque Oxum é a dona das águas e Nossa Senhora da 
Conceição é a padroeira de Aracaju", acrescentou a mãe de santo, informando que trouxe para a festividade 30 
membros de seu terreiro. 

 

 

 
Afoxé Omo Oxum faz cortejo dia 8  

 
Click Sergipe  

3/12/2010 

 

O evento, organizado pelo Abaçá São Jorge, é uma verdadeira celebração à pluralidade e ao sincretismo 
religioso 
 
Pelo sexto ano consecutivo o bloco Afoxé Omo Oxum realiza no dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de 
dezembro, às 19 h, na Orla de Atalaia, o cortejo em louvor a Oxum, Orixá das águas doces cultuado pelas 
religiões de matriz africana. A programação também inclui o show de Carla Cristina, ex-vocalista do grupo As 
Meninas. O evento, organizado pelo Abaçá São Jorge, é uma verdadeira celebração à pluralidade e ao 
sincretismo religioso. 
 
A coodenadora do Afoxé Omo Oxum, Sara Lessa, informa que este ano 3.000 mulheres participarão do evento. 
"A cada ano o cortejo ganha dimensões maiores. No ano passado, tivemos a participação de 2.600 mulheres no 
cortejo. Este ano, já fechamos a participação de 3.000 mulheres", ressalta Sara. Em 2009, segundo a 
coordenadora, cerca de 10 mil pessoas acompanharam o cortejo, que este ano se concentra a partir das 19h, no 
SESC da Atalaia, segue pela passarela do caranguejo e finaliza nos arcos da orla, com o show de Carla Cristina. 
 
Sara conta ainda que o cortejo tem como um dos objetivos diminuir o preconceito contra as mulheres negras e a 
religião africana, que ainda é muito grande. O grande cortejo também deverá contar com a presença de 
Organizações Não Governamentais (ONGs), que lutam pelos direitos femininos e de igualdade racial. Além 
deles, são esperados representantes de diversos terreiros do interior do Estado e já confirmaram presença os 
municípios de Estância, Riachuelo, Maruim, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Pirambu, Carmópolis, 
São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Japaratuba.  
 
Sincretismo religioso  
 
Segundo a tradição africana, Oxum é a segunda mulher de Xangô. A ela pertence o ventre da mulher e é por isso 
que esse orixá feminino controla a fecundidade, sendo profundamente ligado às crianças. Dona das águas doces, 
Oxum gosta de usar colares, jóias, espelhos, perfumes e assim é considerada a deusa da beleza, da riqueza e da 
prosperidade. Os fiéis buscam nela auxílio para a solução de problemas na vida financeira e também no amor, 
uma vez que Oxum é responsável pelas uniões. 
 
Oxum é representada na tradição católica por Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital sergipana. 
Durante as comemorações, representantes do candomblé participam da lavagem das escadarias da Catedral 
Metropolitana de Aracaju, marcando o sincretismo religioso entre o catolicismo e as religiões africanas. Oxum é 
ainda símbolo da sensibilidade e muitas vezes, ao ser incorporada, derrama lágrimas, característica que se 
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transfere a seus filhos, identificados por chorões.  
 

 

Programação  
 
O Abaçá São Jorge elaborou uma vasta programação para a deusa da beleza Oxum e a comemoração dos 70 anos 
da yalorixá Marizete Silva Lessa: 
 
Dia 04/12 (Sábado) 
5h - Alvorada festiva com ritos de louvor à Yalorixá Marizete Silva Lessa, Oyá Matamba 
9h - Missa Votiva em Ação de Graças pelos 70 anos de iniciação de Oyá Matamba - Diálogo interreligioso 
19h - Homenagem do Grupo “Um quê de negritude” 
22h - Celebração à Oyá 
 
Dia 05/12 (Domingo) 
19h - Caruru de Ibêjis 
 
Dia 06/12 (Segunda-feira) 
22h - Oferenda a Obaluaê 
 
Dia 07/12 (Terça-feira) 
22h - Omolocum D’Oxum/ Ndandalunda  
 
Dia 08/12 (Quarta-feira) 
4h - Presentes ao mar: homenagem a Oxum Mana Dêui (Praia de Aruana) 
19h - Cortejo do Afoxé Omo Oxum com a concentração no SESC da Atalaia, dando a volta na passarela do 
caranguejo e finalizando nos arcos com o show de Carla Cristina. 
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03/12/2010 - 15:38 

Cortejo Afoxé Omo Oxum faz cortejo dia 8 
O evento, organizado pelo Abaçá São Jorge, é uma verdadeira celebração à pluralidade e ao sincretismo 
religioso 
Pelo sexto ano consecutivo o bloco Afoxé Omo Oxum realiza no dia 
de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, às 19 h, na Orla de 
Atalaia, o cortejo em louvor a Oxum, Orixá das águas doces 
cultuado pelas religiões de matriz africana. A programação também 
inclui o show de Carla Cristina, ex-vocalista do grupo As Meninas. 
O evento, organizado pelo Abaçá São Jorge, é uma verdadeira 
celebração à pluralidade e ao sincretismo religioso. 

A coodenadora do Afoxé Omo Oxum, Sara Lessa, informa que este 
ano 3.000 mulheres participarão do evento. "A cada ano o cortejo 
ganha dimensões maiores. No ano passado, tivemos a participação 
de 2.600 mulheres no cortejo. Este ano, já fechamos a participação 
de 3.000 mulheres", ressalta Sara. Em 2009, segundo a 
coordenadora, cerca de 10 mil pessoas acompanharam o cortejo, que 

 

Cortejo deve reunir 3 mil mulheres e atrair 
milhares de espectadores (Fotos: 
Alejandro Zambrana) 

http://www.infonet.com.br/sysinfonet/images/secretarias/Cultura/grande-cortejo_afoxe_alejandro_zambrana2_03122010.jpg


165 

 

este ano se concentra a partir das 19h, no SESC da Atalaia, segue pela passarela do caranguejo e finaliza nos 
arcos da orla, com o show de Carla Cristina. 

Sara conta ainda que o cortejo tem como um dos objetivos diminuir 
o preconceito contra as mulheres negras e a religião africana, que 
ainda é muito grande. O grande cortejo também deverá contar com a 
presença de Organizações Não Governamentais (ONGs), que lutam 
pelos direitos femininos e de igualdade racial. Além deles, são 
esperados representantes de diversos terreiros do interior do Estado 
e já confirmaram presença os municípios de Estância, Riachuelo, 
Maruim, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Pirambu, 
Carmópolis, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e 
Japaratuba.  

Sincretismo religioso  

Segundo a tradição africana, Oxum é a segunda mulher de Xangô. A 
ela pertence o ventre da mulher e é por isso que esse orixá feminino controla a fecundidade, sendo 
profundamente ligado às crianças. Dona das águas doces, Oxum gosta de usar colares, jóias, espelhos, perfumes 
e assim é considerada a deusa da beleza, da riqueza e da prosperidade. Os fiéis buscam nela auxílio para a 
solução de problemas na vida financeira e também no amor, uma vez que Oxum é responsável pelas uniões. 

Oxum é representada na tradição católica por Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital sergipana. 
Durante as comemorações, representantes do candomblé participam da lavagem das escadarias da Catedral 
Metropolitana de Aracaju, marcando o sincretismo religioso entre o catolicismo e as religiões africanas. Oxum é 
ainda símbolo da sensibilidade e muitas vezes, ao ser incorporada, derrama lágrimas, característica que se 
transfere a seus filhos, identificados por chorões.  

Programação  

O Abaçá São Jorge elaborou uma vasta programação para a deusa da beleza Oxum e a comemoração dos 70 anos 
da yalorixá Marizete Silva Lessa: 

Dia 04/12 (Sábado) 
5h - Alvorada festiva com ritos de louvor à Yalorixá Marizete Silva Lessa, Oyá Matamba 
9h - Missa Votiva em Ação de Graças pelos 70 anos de iniciação de Oyá Matamba - Diálogo interreligioso 
19h - Homenagem do Grupo “Um quê de negritude” 
22h - Celebração à Oyá 
 
Dia 05/12 (Domingo) 
19h - Caruru de Ibêjis 
 
Dia 06/12 (Segunda-feira) 
22h - Oferenda a Obaluaê 
 
Dia 07/12 (Terça-feira) 
22h - Omolocum D’Oxum/ Ndandalunda  

Dia 08/12 (Quarta-feira) 
4h - Presentes ao mar: homenagem a Oxum Mana Dêui (Praia de Aruana) 
19h - Cortejo do Afoxé Omo Oxum com a concentração no SESC da Atalaia, dando a volta na passarela do 
caranguejo e finalizando nos arcos com o show de Carla Cristina. 

 

 

 

yalorixá Marizete Silva Lessa diz que 
cortejo visa diminuir o preconceito com a 
religião africana 
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09/12/2011, 09:31h 

Bloco 'Afoxé Omo Oxum' leva multidão à Orla de Atalaia 

Prefeitura de Aracaju 

Centenas de mulheres participaram de mais uma edição do Afoxé Omo 
Oxum (Fotos: Ascom/Funcaju) 

Mãe Mariezete, idealizadora do movimento 

Fernando Aguiar, assessor de comunicação do Afoxé Omo Oxum 

Percussão do Grupo Afoxé Omo Oxum agita a noite 
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Neide Alves (ao centro) e suas primas 

D. Josefina dos Santos 
 

Foi realizada na noite desta quinta-feira, 8, na Orla de Atalaia, a 7ª edição do bloco ‘Afoxé Omo Oxum'. O 
Afoxé, como é mais conhecido, é uma manifestação cultural em louvor a Oxum, orixá representada na tradição 
católica por Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital sergipana. Em Aracaju, o Afoxé foi idealizado 
pela yalorixá Marizete Silva Lessa, conhecida por ‘Mãe Marizete', e conta com o apoio da Prefeitura Municipal 
de Aracaju (PMA), através da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Funcaju).  

O Afoxé, que já faz parte do calendário turístico cultural de Sergipe, é composto, em sua maioria, por mulheres. 
Além de homenagear a ‘deusa das águas doces', esse movimento tem o objetivo de valorizar o sexo feminino, 
preservar o patrimônio imaterial da cultura afro-sergipana e, principalmente, combater a discriminação racial, 
social e cultural, tendo em vista o sincretismo religioso no Brasil e a inclusão de qualquer cidadão nas diversas 
manifestações culturais existentes no país. 

Para Waldoilson Leite, presidente da Funcaju, o apoio à cultura sergipana sempre foi um dos preceitos da PMA. 
"Além de desenvolver diversas ações de cunho cultural, a Prefeitura de Aracaju, através da Funcaju, sempre 
busca colaborar com as inúmeras manifestações artísticas existentes da capital sergipana. O bloco ‘Afoxé Omo 
Oxum', por exemplo, é uma delas. Não poderíamos deixar de participar de uma festa tão bonita, que, todos os 
anos, leva um grande número de pessoas à Orla de Atalaia", disse.   

Sucesso 

Segundo Fernando Aguiar, assessor de comunicação do ‘Afoxé Omo Oxum', a edição deste ano superou todas as 
expectativas. "Penso que o desejo de Mãe Marizete, em homenagear Oxum e todas as mulheres, não alcançaria 
tal proporção se não fosse sua forte liderança religiosa e o apoio incondicional do governador Marcelo Déda e do 
prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Graças ao apoio deles e dos terreiros da cidade, que somaram forças a 
esse movimento, hoje trouxemos às ruas quase quatro mil mulheres, superando todas as edições passadas", 
comenta. 

Para Mãe Marizete, que mesmo com os seus 71 anos não perde uma edição sequer do bloco, a noite desta quinta-
feira foi marcada pela alegria do sucesso de mais um ano do Afoxé. "Que essa noite de nossa mãe Oxum seja de 
muito axé e alegria para todos. Estou muito feliz por mais um ano de vida do Afoxé Omo Oxum e pelas pessoas 
aqui presentes. Que todos sejam muito abençoados", finaliza.  

Público 

A Orla de Atalaia, local do cortejo, ficou pequena frente a grande quantidade de público presente na noite de 
homenagens a Oxum. Dentre as 4 mil mulheres que participaram do bloco, também acompanharam o cortejo 
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milhares de pessoas, entre sergipanos e turistas, embalados pela forte percussão do Grupo Afoxé Omo Oxum e 
pelo som da cantora baiana Carla Cristina. 

"Vim passar o fim de ano em Aracaju com minhas primas e elas me trouxeram para conhecer o Afoxé. Estou 
adorando tudo, desde a receptividade de todos até a diversidade de religiões que tem aqui", diz Neide Alves, 
turista de Alagoas. 

Já para a D. Josefina dos Santos, aracajuana de 84 anos, o dia do Afoxé tornou-se o mais divertido do ano. "Venho 
todos os anos, desde que esse movimento surgiu. Quem me trouxe foi minha vizinha. Mas, isso só no começo, porque 
agora eu venho por mim mesma. Acho tudo muito lindo, as músicas, as danças. Ver toda essa gente se divertindo. 
Para mim, esse se tornou um dos melhores dias do ano", revela. 

 

Fax Aju 

Cultura 
Postado em: 09/12/2011 às 16h01 
 
 

Bloco ´Afoxé Omo Oxum´ leva multidão à Orla de Atalaia 
 

 
 
Foi realizada na noite desta quinta-feira, 8, na Orla de Atalaia, a 7ª edição do bloco ‘Afoxé Omo Oxum´. O 
Afoxé, como é mais conhecido, é uma manifestação cultural em louvor a Oxum, orixá representada na 

tradição católica por Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital sergipana. Em Aracaju, o Afoxé foi 
idealizado pela yalorixá Marizete Silva Lessa, conhecida por ‘Mãe Marizete´, e conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Aracaju (PMA), através da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Funcaju). 
O Afoxé, que já faz parte do calendário turístico cultural de Sergipe, é composto, em sua maioria, por mulheres. 
Além de homenagear a ‘deusa das águas doces´, esse movimento tem o objetivo de valorizar o sexo feminino , 
preservar o patrimônio imaterial da cultura afro-sergipana e, principalmente, combater a discriminação racial, 
social e cultural, tendo em vista o sincretismo religioso no Brasil e a inclusão de qualquer cidadão nas diversas 
manifestações culturais existentes no país. 
Para Waldoilson Leite, presidente da Funcaju, o apoio à cultura sergipana sempre foi um dos preceitos da PMA. 
Além de desenvolver diversas ações de cunho cultural, a Prefeitura de Aracaju, através da Funcaju, sempre busca 
colaborar com as inúmeras manifestações artísticas existentes da capital sergipana. O bloco ‘Afoxé Omo Oxum´, 
por exemplo, é uma delas. Não poderíamos deixar de participar de uma festa tão bonita, que, todos os anos, leva 
um grande número de pessoas à Orla de Atalaia, disse. 
Sucesso 
Segundo Fernando Aguiar, assessor de comunicação do ‘Afoxé Omo Oxum´, a edição deste ano superou todas 
as expectativas. Penso que o desejo de Mãe Marizete, em homenagear Oxum e todas as mulheres, não alcançaria 
tal proporção se não fosse sua forte liderança religiosa e o apoio incondicional do governador Marcelo Déda e do 
prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Graças ao apoio deles e dos terreiros da cidade, que somaram forças a 
esse movimento, hoje trouxemos às ruas quase quatro mil mulheres, superando todas as edições passadas, 
comenta. 
Para Mãe Marizete, que mesmo com os seus 71 anos não perde uma edição sequer do bloco, a noite desta quinta-
feira foi marcada pela alegria do sucesso de mais um ano do Afoxé. Que essa noite de nossa mãe Oxum seja de 
muito axé e alegria para todos. Estou muito feliz por mais um ano de vida do Afoxé Omo Oxum e pelas pessoas 
aqui presentes. Que todos sejam muito abençoados, finaliza. 
  
Público 
A Orla de Atalaia, local do cortejo, ficou pequena frente a grande quantidade de público presente na noite de 
homenagens a Oxum. Dentre as 4 mil mulheres que participaram do bloco, também acompanharam o cortejo 
milhares de pessoas, entre sergipanos e turistas, embalados pela forte percussão do Grupo Afoxé Omo Oxum e 
pelo som da cantora baiana Carla Cristina. 
Vim passar o fim de ano em Aracaju com minhas primas e elas me trouxeram para conhecer o Afoxé. Estou 
adorando tudo, desde a receptividade de todos até a diversidade de religiões que tem aqui, diz Neide Alves, 

http://www.sergipeagora.com/noticia/725-Bloco_%C2%B4Afox%C3%A9_Omo_Oxum%C2%B4_leva_multid%C3%A3o_%C3%A0_Orla_de_Atalaia.html
http://www.sergipeagora.com/noticia/725-Bloco_%C2%B4Afox%C3%A9_Omo_Oxum%C2%B4_leva_multid%C3%A3o_%C3%A0_Orla_de_Atalaia.html
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turista de Alagoas. 
Já para a D. Josefina dos Santos, aracajuana de 84 anos, o dia do Afoxé tornou-se o mais divertido do ano. 
Venho todos os anos, desde que esse movimento surgiu. Quem me trouxe foi minha vizinha. Mas, isso só no 
começo, porque agora eu venho por mim mesma. Acho tudo muito lindo, as músicas, as danças. Ver toda essa 
gente se divertindo. Para mim, esse se tornou um dos melhores dias do ano, revela. 
 
Fonte: Fax Aju 

 

UNIVERSO POLÍTICO.COM 

10/12 | 08:55h 

Ana Lucia prestigia homenagens à padroeira de Aracaju 
 

 

Na manhã da última quinta-feira 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Aracaju, foram prestadas 

diversas homenagens, entre elas a missa solene na Catedral Metropolitana e a Lavagem da escadaria, sendo esta 

última promovida pelos terreiros do estado. 

A tradicional missa solene foi ministrada pelo arcebispo Dom Lessa e o arcebispo auxiliar Dom Henrique 

Soares, e reuniu um público que extrapolou a capacidade da igreja. 

  

Estiveram presentes durante a missa a deputada Ana Lucia (PT), o governador Marcelo Déda e o vice-

governador Jackson Barreto. 

Na ocasião o governador se pronunciou ao final da missa, onde garantiu que haverá a restauração da Catedral em 

2012, afirmou que esse será um compromisso do estado, afinal a Catedral também é responsabilidade do 

governo por ser um Patrimônio Histórico tombado. 

  

"Lançaremos em janeiro o edital da licitação do projeto, e eu designei o vice-governador Jackson Barreto para 

coordenar todos os trabalhos não só da parte de dentro, mas também dos parceiros das empresas privadas que 

queiram associar o seu nome com a restauração não só de um templo religioso, mas ao de uma obra de resgate da 

cultura e história de Sergipe", anunciou Déda. 

Outra grata surpresa foi o lançamento do Selo de Natal 2011, onde o representante dos Correios anunciou e 

convidou as autoridades presentes para receber o selo no altar. 

Também é dia de Oxum 

  

Ao término da missa ocorreu a lavagem das escadarias, atividade tradicional dos terreiros de Candomblé e 

Umbanda de Aracaju que acontece todos os anos. 

  

javascript:PopupPic('/noticias/fotos/img/anal%C3%BAcia.jpg')
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O Cortejo saiu do Santo Antônio e percorreu as ruas do centro da cidade até chegar à Catedral, onde a santa 

Nossa Senhora da Conceição, e uma mulher representando Oxum - orixá que ‘representa' a santa para o povo de 
santo, foram recebidas com os rufos dos tambores. 

Seguiu em cortejo as mães, pais e filhos de santo das mais diversas casas de terreiro da cidade, dezenas de 

admiradores e apreciadores acompanharam o cortejo, e para marcar esse momento de sincretismo religioso o 

padre acompanhou o percurso. 

Ao final foi feita a ‘lavagem' com muito canto, oração e alfazema, fazendo emanar energias positivas a todos/as 
os presentes na homenagem. 

  

Milhares de pessoas festejam dia de Oxum com cortejo na Orla de Atalaia 

  

  

O dia 8 de dezembro é de Oxum, orixá dona do ouro, que reina sobre os rios e representa amor, intimidade, 

beleza, riqueza e diplomacia. Para homenagear a orixá, mães e filhas de santo de várias comunidades afros de 

Sergipe, além de simpatizantes, encheram a orla de Atalaia com muita beleza, musicalidade e ritmos do 

candomblé e da umbanda na VII edição do Afoxé Omo Oxum, que reuniu milhares de participantes. 

  

O cortejo saiu do farol da Coroa do Meio, seguindo um grande trio-elétrico, entoando cantos afros, que arrastou 

uma multidão em direção aos Arcos da Orla de Atalaia. Em destaque sobre o trio, voz arrastada mas firme, Mãe 

Marizete, fundadora do Afoxé há sete anos, abençoou a todos os participantes. E dentro do bloco, só as 

mulheres. 

  

O mandato da deputada estadual Ana Lúcia (PT) apoia todos os anos o evento. No início deste ano, o governador 

Marcelo Déda sancionou o projeto de lei 369/2009, de autoria da deputada, que inclui o Afoxé Omu Oxum no 

calendário cultural de Sergipe. 

E como nas edições anteriores, animada e vestindo o abadá do bloco, Ana Lúcia fez questão de participar, 

acompanhando o cortejo junto com as mães, irmãs de santo e simpatizantes. 

  

"Trata-se de uma tradição das nossas comunidades afro-descendentes e que precisamos estar reforçando e 

apoiando, por ser parte da nossa cultura enquanto povo de várias raças e credos, e por ter uma grande 

importância social ao ser a expressão de uma outra manifestação religiosa, o que quebra estigmas e ajuda a 

combater os preconceitos", destaca a deputada Ana Lúcia. 

Homens também 

  

Entre os muitos homens que acompanharam o cortejo do lado de fora do bloco Afoxé Omu Oxum, o jornalista 

Alex Santiago não se incomoda com a divisão. "Trata-se de uma manifestação em homenagem a orixá Oxum, 

que é mulher. Então, temos que respeitar. O espaço é delas. Mas sempre acompanho com muita alegria o cortejo. 

É o meu quarto ano", conta. 

  

Negra, com flores brancas nas mãos e um belo sorriso no rosto, a estudante de Minas Gerais Maria de Lourdes, 

18 anos, seguia encantada o cortejo do Afoxé Omu Oxum. Em visita à capital sergipana junto com a família, a 

mineira achou muito interessante a manifestação. 
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"Não conhecia. É minha primeira vez aqui. Mas achei muito bonita e interessante, e importante, porque reforça a 

nossa negritude e a nossa cultura de afro-descendentes", afirmou. 

  

Para a filha de santo Virgínia Silva, da comunidade do terreiro Ile Axé Olaiá Tassitaôo, o momento era de muita 

felicidade. "Estar aqui, celebrando a nossa mãe Oxum, mãe das águas doces, da beleza, da força, da coragem e 

do amor, deixa a gente muito feliz. É o momento de dançar, cantar e agradecer a Oxum por nossas vidas. É um 

culto à vida", enfatizou a filha de santo. 

Na tradição católica, Oxum é representada por Nossa Senhora da Conceição, o que coincide com as homenagens 

à padroeira de Aracaju. Várias atividades foram realizadas durante o dia em homenagem às santas. 

  

Da assessoria da parlamentar 

 

 

 

23/11/2012 - 19:00 

Cortejo Afoxé Omó Oxum 
Evento será realizado dia 8 de dezembro na Orla de Atalaia 
Pelo oitavo ano consecutivo, o bloco Afoxé Omó Oxum realiza no 
dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, às 19 h, na Orla 
de Atalaia, o cortejo em louvor a Oxum, Orixá das águas doces, da 
beleza e da fertilidade, cultuado pelas religiões de matriz africana. O 
evento, organizado pelo Abaçá São Jorge, é uma verdadeira 
celebração à pluralidade e ao sincretismo religioso. 
 
A coodenadora do Afoxé Omó Oxum, Sara Lessa, informa que este 
ano 4.000 mulheres participarão do bloco, que será conduzido pela 
banda baiana Kirybamba. "A cada ano o cortejo ganha dimensões 
maiores. No ano passado, cerca de 10 mil pessoas acompanharam o 
cortejo, que este ano se concentra no Farol da Coroa do Meio, segue 
até o Posto do Corpo de Bombeiros e finaliza nos arcos da orla", 
destaca a coordenadora. 
 
Sara conta, ainda, que aos sons dos tambores e dos ritmos dos agogôs, as mulheres mostrarão a força do coletivo 
feminino em reivindicar o direito constitucional de civilização do Estado e o direito à liberdade religiosa no 
contexto dos mitos tradicionais da comunidades de terreiros. "O cortejo tem como um dos objetivos diminuir o 
preconceito contra as mulheres negras e a religião africana, que ainda é muito grande. Contaremos com a 
presença de Organizações Não Governamentais (ONGs), que lutam pelos direitos femininos e de igualdade 
racial. Além deles, são esperados representantes de diversos terreiros do interior do Estado", destaca Sara. 
 
Calendário Turístico e Cultural 
 
"Composto somente por mulheres, o Omó Oxum tem por principio o debate voltado às questões de gênero 
centradas na essência feminina, como forma de valorizar, defender, acolher e proteger mães, mulheres e 
adolescentes, mostrando o poder da mulher no processo da origem da vida e na manutenção do equilíbrio e da 
beleza na dimensão social. Este ano escolhemos como tema ´Não calem nossos tambores ancestrais´, pois o que 
culturalmente é diferente de nós, em nada nos empobrece, ao contrário, somente nos enriquece. Temos de dar 

 

Evento é uma verdadeira celebração à 
pluralidade e ao sincretismo 
religioso (Foto: divulgação) 
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maior visibilidade às questões de gênero e valorizar as tradições ancestrais africanas", ressalta a coordenadora. 
 
O Afoxé Omó Oxum foi o primeiro da cidade de Aracaju e de todo o Estado. Surgiu da iniciativa da Yalorixá 
mãe Marizete Lessa e, desde a sua primeira edição, contou com o apoio da Prefeitura de Aracaju e, a partir do 
seu segundo ano de cortejo, com apoio do Governo de Sergipe. O Afoxé conta com o apoio da Prefeitura de 
Aracaju, através da Funcaju, do Governo de Sergipe e do Banese Card. 
 
Por força da Lei Municipal nº 3.461/2007, o Afoxé Omó Oxum faz parte do Calendário Turístico e Cultural de 
Aracaju. No início deste ano, o Governador Marcelo Déda sancionou o a Lei nº 369/2009, onde inclui o evento 
no calendário Cultural de Sergipe. 
 
Sincretismo religioso 
 
Segundo a tradição africana, Oxum é a segunda mulher de Xangô. A ela pertence o ventre da mulher e é por isso 
que esse orixá feminino controla a fecundidade, sendo profundamente ligado às crianças. Dona das águas doces, 
Oxum gosta de usar colares, jóias, espelhos, perfumes e assim é considerada a deusa da beleza, da riqueza e da 
prosperidade. Os fiéis buscam nela auxílio para a solução de problemas na vida financeira e também no amor, 
uma vez que Oxum é responsável pelas uniões. 
 
Oxum é representada na tradição católica por Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital sergipana. 
Durante as comemorações, representantes do candomblé participam da lavagem das escadarias da Catedral 
Metropolitana de Aracaju, marcando o sincretismo religioso entre o catolicismo e as religiões africanas. Oxum é 
ainda símbolo da sensibilidade e muitas vezes, ao ser incorporada, derrama lágrimas, característica que se 
transfere a seus filhos, identificados por chorões.  

 

Anexo III: Informações de jornais on line sobre a inserção do afoxé Omo Oxum no 

calendário cultural do estado. 

 

 

 

Extraído de: Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe  - 05 de Janeiro de 2011 
Agora, o Afoxé Omu Oxum faz parte do calendário cultural de Sergipe. O projeto de lei 
369/2009, de autoria da deputada estadual Ana Lúcia (PT), aprovado no final do último 
semestre legislativo, foi sancionado pelo governador Marcelo Déda 
   

A partir de agora, o Afoxé Omu Oxum faz parte do calendário cultural de Sergipe. O projeto de lei 369/2009, de 
autoria da deputada estadual Ana Lúcia (PT), aprovado por unanimidade no final do último semestre legislativo, 
no plenário da Assembleia, foi sancionado pelo governador Marcelo Déda. Tradição da cultura afro-descendente, 
o Afoxé Omo Oxum acontece todos os anos, no dia 8 de dezembro, mobilizando milhares de pessoas em seu 
cortejo. 

Com a sanção pelo governador, o evento passa a integrar o calendário cultural de Sergipe. O Afoxé anualmente 
mobiliza milhares de pessoas e, segundo a deputada Ana Lúcia, é, sem dúvida, uma manifestação cultural 
relevante do Estado, um bem imaterial, que merecia esse registro no calendário cultural para assegurar sua 
continuidade na história. Para ela, a lei vem fortalecer a cultura sergipana. 

A manifestação cultural do Afoxé é realizada em louvor a Oxum, orixá das águas doces, cultuado pelas religiões 
de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Tradicionalmente realizado no dia 8 de dezembro, dia de 
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Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Aracaju, o Afoxé Omo Oxum reúne milhares de mulheres em um 
cortejo que acontece na Orla de Atalaia, na capital. 

Para a secretária estadual de Cultura, Eloísa Galdino, o Afoxé é um evento tradicional e cultural que tem um 
papel fundamental na luta pela igualdade racial. "E isso vai além de uma manifestação de louvor, tem um papel 
de grande importância social", disse. Ela ressaltou que o crescimento do evento a cada ano demostra que a 
população sergipana, mesmo que pertença a outras religiões, aprova e reconhece o evento como uma 
manifestação não só cultural, mas com o aspecto e a responsabilidade social de acabar com o preconceito seja 
racial ou religioso. 

O Afoxé Omo Oxum é organizado pelo Abaçá São Jorge. No ano passado, o evento contou com a participação 
de representantes de terreiros da capital e de diversos municípios do interior do Estado, como São Cristóvão, 
Japaratuba, Pirambu, Estância, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Maruim, entre outros. 

Com informações da Agência Sergipe de Notícias 

Autor: Edjane Oliveira, da Agência Alese 

 

 

PORTAL GELEDES INSTITUTO DA MULHER NEGRA 

AFROBRASILEIROS E SUAS LUTAS 

Lei inclui ‘Afoxé Omo Oxum’ no calendário cultural de Sergipe 
  

Publicado em Quinta, 06 Janeiro 2011 18:12 

 

 

O ano de 2011 começou a todo vapor para a cultura do Estado. O governador Marcelo Déda sancionou a lei que 
inclui o ‘Afoxé Omo Oxum’ no calendário cultural de Sergipe. A iniciativa de incluir o evento no calendário 
cultural do Estado partiu da deputada estadual Ana Lúcia, e teve o apoio da secretária de Estado da Cultura, 
Eloísa Galdino. 

O Afoxé, como é conhecido, é uma manifestação cultural composta por pessoas que fazem parte do segmento 
afro-descendente e acontece no dia 8 de dezembro, em louvor a Oxum, Orixá das águas doces cultuada pelas 
religiões de matriz africana. No Brasil, Oxum é adotada e cultuada em todas as religiões afro brasileiras. Em 
Oxum, os fiéis buscam auxílio para a solução de problemas no amor, uma vez que ela é a responsável pelas 
uniões, e também na vida financeira, a que se deve sua denominação de Senhora do Ouro. 

http://www.geledes.org.br/areas-de-atuacao/questao-racial/afrobrasileiros-e-suas-lutas/8686-lei-inclui-afoxe-omo-oxum-no-calendario-cultural-de-sergipe
http://www.geledes.org.br/images/stories/noticias/afoxe.jpg


174 

 

A secretária de Estado da Cultura, Eloísa Galdino, comemorou a publicação da Lei e afirmou que esse 
reconhecimento pelo Governo do Estado já era esperado. “O Afoxé é um evento tradicional e cultural que tem 
um papel fundamental na luta pela igualdade racial, e isso vai além de uma manifestação de louvor, tem um 
papel de grande importância social. Desde a época em que fui secretária de comunicação salientei sobre a 
importância de incluir esse evento no nosso calendário cultural, pois a cada ano aumenta o número de adeptos a 
essa manifestação, demonstrando que a população sergipana, mesmo que pertençam a outras religiões aprovam e 
reconhecem o evento como uma manifestação não só cultural, mas com o aspecto e a responsabilidade social de 
acabar com o preconceito seja racial ou religioso”, constatou. 

Um dos objetivos do evento é o de reduzir o preconceito contra as mulheres negras e a religião africana, além de 
mobilizar a população para a luta pelos direitos femininos e de igualdade racial. Diversos municípios sergipanos 
apóiam o evento, além de Instituições e ONG’s, que se mobilizam para realizar um grande ato em louvor a 
oxum, mas principalmente, em prol da igualdade racial e ao reconhecimento e respeito por todas as religiões. 

O cortejo que acontece a seis anos consecutivos é organizado pelo terreiro Abaçá São Jorge, e é uma verdadeira 
celebração à pluralidade e ao sincretismo religioso. De acordo com a Ialorixá do terreiro, Mãe Marizete, 
reconhecer a celebração a Oxum é uma forma de reconhecer e respeitar o sincretismo religioso que existe no 
estado. “O evento cresce a cada ano, e as pessoas estão cada vez mais se reconhecendo e respeitando a 
pluralidade de religiões que existe em Sergipe. É muito gratificante receber a notícia de que agora o evento é 
reconhecido oficialmente pelo nosso Estado como uma manifestação cultural de suma importância”, disse. 

 

 

Jornal iTEIA 

06.01.2011 - 10h52  

‘Afoxé Omo Oxum’ no calendário cultural de Sergipe 

Jornal iTeia - Com informações da Ascom Secult SE 

Sancionada a lei que inclui o ‘Afoxé Omo Oxum’ no calendário cultural de Sergipe pelo 

governador Marcelo Déda. O Afoxé, como é conhecido, é uma manifestação cultural 

composta por pessoas que fazem parte do segmento afro-descendente e acontece no dia 8 de 

dezembro, em louvor a Oxum, Orixá das águas doces cultuada pelas religiões de matriz 

africana. 

 

Um dos objetivos do evento é o de reduzir o preconceito contra as mulheres negras e a 

religião africana, além de mobilizar a população para a luta pelos direitos femininos e de 

igualdade racial. Diversos municípios sergipanos apóiam o evento, além de Instituições e 

ONG’s, que se mobilizam para realizar um grande ato em louvor a oxum, mas principalmente, 

em prol da igualdade racial e ao reconhecimento e respeito por todas as religiões. 
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O cortejo que acontece a seis anos consecutivos é organizado pelo terreiro Abaçá São Jorge, e 

é uma verdadeira celebração à pluralidade e ao sincretismo religioso. 

 

 
UNIVERSO POLÍTICO.COM 

 
Projetos de Ana Lúcia fortalecem cultura e educação 
 

 

A Assembleia Legislativa de Sergipe ecerrou, na tarde desta quarta-feira, 15/12, as atividades legislativas deste 

ano, com a votação e a aprovação de mais alguns projetos de autoria da deputada Estadual Ana Lúcia (PT) que 

irão fortalecer a cultura e a educação no Estado. Após apreciação e votação nas comissões temáticas, os 

parlamentares votaram e aprovaram positivamente também em plenário. 

  

Afoxé Omo Oxum 

Dentre os projetos de lei votados e aprovados, o PLi 369/2009 que inclui o ‘Afoxé Omo Oxum' no calendário 
cultural de SE. O evento acontece anualmente, no dia 8 de dezembro, e é uma tradição da cultura afro-

descendente. 

  

"O Afoxé Omo Oxum mobiliza milhares de pessoas neste evento anual e é, sem dúvida, uma manifestação 

cultural relevante do Estado, um bem imaterial, que merece registro no calendário cultural para assegurar sua 

continuidade na história", afirma Ana Lúcia. 

  

Dia da Mulher Afro-descendente 

Outro projeto aprovado é o PL 368/09 que institui o Dia Estadual da Mulher Afro-descendente Religiosa, 

também datado no dia 8 de dezembro de cada ano. 

  

A determinação legal de instituição de uma data comemorativa para celebrar a mulher afro-descendente, 

conforme a deputada estadual Ana Lúcia, nada mais é do que um reconhecimento da sociedade, por meio de seus 

representantes, às mulheres que vêm conquistando espaços e massificando conquistas ao longo da história. 

  

"É um ato singelo, mas que corresponde a um sinal de que a sociedade é contra o preconceito racial e de gênero", 

frisa. 

  

javascript:PopupPic('/noticias/fotos/img/ana lucia 20.04.jpg')
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Semana da Dança 

Um terceiro projeto de autoria da deputada estadual Ana Lúcia que ganhou a simpatia dos demais parlamentares 

foi o Projeto de Lei 74/2010, que institui a Semana Estadual da Dança de Sergipe. O período será comemorado 

durante toda a semana que contém o dia 29 de abril. 

  

A Semana Estadual da Dança tem o objetivo social de resgatar, promover e incentivar a arte da dança no Estado 

e propõe que o Poder Público organize eventos, concursos, apresentações, seminários e outras atividades que 

envolvam artistas e demais profissionais relacionados a esta arte. 

  

"Esta propositura trata também de um estímulo para grupos folclóricos, para dançarinos e àqueles que vêem na 

dança uma oportunidade de trabalho ou até mesmo uma opção de lazer ou realização pessoal", ressalta a 

deputada petista. 

  

Ana Lúcia destaca ainda que a iniciativa de instituir legalmente a Semana Estadual da Dança foi inspirada na 

iniciativa do diretor do Teatro Tobias Barreto, de Aracaju, Lindolfo Amaral, que em homenagem ao Dia 

Internacional da Dança, celebrado dia 29 de abril, idealizou a Semana Sergipana de Dança, evento que alcançou 

sua quarta edição neste ano. 

  

Por Adriana Sangalli, da assessoria de imprensa 

UNIVERSO POLÍTICO.COM 
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Anexo IV: Notícias em jornais on line sobre os outros afoxés 

 
 
INFONET 
30/01/2012 - 06:39 
Aracaju 

Confira a programação do Carnaval de Aracaju 

"Nosso Crube" 

Bloco Carnavalesco “Nosso Crube Alegre e Contente” – Desfila 

todas as noites de carnaval pelas ruas do Robalo, na zona de 

expansão da capital, a partir das 18h. Banda de frevo formada por 

moradores da comunidade anima a festa. 

 

Bloco os Agarradinhos  

Desfila nos dias 19 e 21 a partir das 14h, com bandinha de frevo, 

sonorização (O Esquenta). A concentração será na rua de São 

Francisco no bairro Santo Antonio. A camisa custa R$ 15. Mais 

informações (079) 9840-3602/9830-

2984/99559111/98996187/3215-5209/81255234. 

Bloco as Abaladas 

Neste sábado, 18, de Carnaval será a vez do bloco "As Abaladas" que desfilará 10h às 12h no Castelo Branco, 

em Aracaju. A concentração será em frente a Igreja Católica e percorrerá as ruas do bairro, encerrando com 

muita animação ao som das marchinhas de carnaval. 

Bloco Só para se for pra "BB" 

O desfile do bloco pelas ruas da Atalaia nova será nos dias 19 e 20 de fevereiro (Domingo e segunda) as 15:30, 

com banda de frevo. No sábado, 18, ocorrerá o esquenta do bloco, na Orla da Atalaia Nova, às 17h. 

As camisas serão vendidas no dia 18 na Orla, a partir das 17h por R$ 10. Este ano o bloco Só para se for pra 

"BB" estará comemorando oito anos de muita alegria. 

Bloco Afro Quilombo 

O bloco sairá na terça-feira, 21, a partir das 16h da colina do bairro Santo Antônio. 

O Bloco Unidos do Morro Século XX 

O Bloco Unidos do Morro Século XX, com mais de oito anos de existência, estará realizando - o já tradicional 

concurso da escolha da Princesa e Rainha Idoso no Centro Social Século XX e o Grito de Carnaval dos Idosos, 

na quarta-feira, 15, a partir das 15h. Para fechar a programação do bloco em 2012, dia 21, terça de carnaval, o 

bloco desfilará pelas ruas do bairro Industrial, a partir das 14h, saída do final de linha de lotação do Rua Manoel 

Preto. Os interessados em participar dessa festa, podem comparecer ao Centro Social Século XX, situado na 

 

A folia vai contagiar as ruas da 

capital sergipana  

http://www.infonet.com.br/sysinfonet/images/secretarias/Carnaval2012/grande-bloco-rasgadinho.jpg
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Avenida Filadelfo Dorea, nº 172 - bairro Industrial ou contactar com Maria Nazaré ou Joel reis pelos telefones 

3215 3452. 

Bloco Aratu Vermelho 

 

Na sexta-feira, 17, a concentração para a saída do bloco está marcada para as 20h, em frente ao Colégio Manoel 

Luiz, na Avenida Pedro Calazans. No sábado, 18, tem folia e feijoada na sede da CUT, situada na Rua Porto da 

Folha, 1039, bairro Getúlio Vargas. A partir das 12h, o som do grupo ‘Os Indomáveis’ já começa a tocar e vai 

animar os foliões antes, durante e depois da feijoada. No domingo de carnaval, dia 19, o Aratu Vermelho vai 

passar pelas ruas de Neópolis. Quem já tem a camisa do bloco pode participar também dessa festa, é só adquirir 

o bilhete do ônibus que sai de Aracaju na manhã do domingo, 20, da Praça Tobias Barreto, 78, Bairro São José. 

Os interessados podem buscar mais informações pelos telefones 3214-2397 e 9807-2654. 

Bloco os Dominados  

O bloco Os Dominados, originou-se a partir de iniciativa de amigos, moradores do bairro Cidade Nova, que 

caracterizados de mulher de forma irreverente saíram pelas ruas usando como suporte uma Brasília com som e o 

nome do bloco “Os Dominados” estampado nos para-brisas e capô. A festa trouxe de volta a comunidade dos 

bairros Cidade Nova e Palestina a alegria dos antigos carnavais de rua, havendo inclusive o apoio dos mesmos. 

Na terça-feira, 21, às 15h na travessa Artur Forte no bairro Palestina. 

AFOXÉ AKUERAN 

Sábado (18/02) às 15h 

Praça da Feira na avenida Principal do bairro Santa Maria 

 

 

INFONET 

2010 

 
 
 

CARNAVAL ARACAJU 

ju 

09h   
Bloco Acaraofá 
Bairro Santo Antônio 
Rua Arminio Guaraná 
Bloco Indomáveis 
Bairro Industrial 
Av. Confiança 

Bloco Portelinha 
Bairro Siqueira Campos 
Rua Neópolis 

11h 
Bloco Foliões da Maranhão 
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Bairro Siqueira Campos 
Rua Salgado 

13h 
Bloco Olho na Coroa 
Bairro Industrial 
Rua São João  

Bloco As Colombinas 
Bairro Getúlio Vargas 
Rua Aristides Bispo  

14h 
Bloco Afoxé Akueran 
Santa Maria 
Rua B13   

 

 
INFONET 
 
11/11/2012 - 07:29 
 
 
Ritmos africanos do Afoxé Dipreto encantam no Freguesia 

Ação acontece na feira da praça Tobias Barreto, no São José 

A sonoridade dos tambores africanos, o canto e a dança 

característica da cultura negra estarão representados no espetáculo 

do Grupo Afoxé Dipreto, neste domingo, 11, na feira da praça 

Tobias Barreto do bairro São José, às 18h. A apresentação faz parte 

do projeto Freguesia, realizado pela Fundação Municipal de Cultura 

e Turismo de Aracaju (Funcaju) nas Feiras Livres de Arte e Cultura 

Popular. 

Sob forte influência das manifestações culturais e religiosas 

africanas, principalmente do Candomblé, o Afoxé Dipreto é a 

atração deste fim de semana no Projeto Freguesia. Inspiraram o 

surgimento do grupo, os afoxés baianos Filhos de Gandhi e Ilê Aiê, como resultado dessa identificação foi 

chamado a participar do Carnaval de Salvador deste ano e já se prepara para repetir a dose na festa de 2013, 

coincidindo com lançamento do primeiro disco autoral do grupo. 

O Afoxé, formado em 2007, tem como músicos instrumentistas, que ao mesmo tempo são cantores: Allan de 

D´Xangó, Bel D´Inhansã, Marcelo de D´Omolú, Rafael D´Baru, Dimbo D´Xangô, Rafael de D´Ogum, Gleidson, 

Alisson D´Odé e Lívia Aquino. Já a beleza negra, representada pela expressão corporal da dança, fica a cargo de 

Inha, Michele Pereira e Ritos. 

Em decorrência de evento festivo particular, a se realizar na Orla da Atalaia neste sábado, 10, não ocorreu a 

tradicional apresentação artística do projeto Freguesia, durante a Feira de Aratipe. Próximo sábado, 17, a 

programação segue normalmente, com o show de MPB do cantor Marcel Lima. 

 

Ação acontece na feira da praça Tobias 
Barreto (Foto: Ascom Funcaju) 

http://www.infonet.com.br/sysinfonet/images/secretarias/Cultura/grande-projeto_frequesia_111112.jpg
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Projeto freguesia 

As Feiras Livres de Arte e Cultura Popular são realizadas pela Prefeitura Municipal de Aracaju, por intermédio 

da Fundação Municipal do Trabalho (Fundat), com a função de abrir espaço para artesãos e quituteiros 

comercializarem seu trabalho, visando os visitantes locais e também os turistas que visitam a nossa capital. Na 

intenção de atrair ainda mais frequentadores às feiras, a Funcaju contribui realizando paralelamente o Projeto 

Freguesia, em que leva apresentações de artistas locais para proporcionar a descontração ao ambiente.  

Fonte: Ascom PMA 

 

 

 


