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Introdução 

 

A pós-modernidade, em comparação a outros tempos históricos, tem permitido 

maiores possibilidades de circulação dos indivíduos por diferentes grupos. Esse cenário tem 

provocado alterações no processo de formação de identidade dos sujeitos, que não apenas 

transitam entre diferentes identidades, mas mantêm em si múltiplas identidades. Segundo Hall 

(2006), essa característica define o sujeito pós-moderno, detentor de várias identidades que 

não formam um núcleo coerente, mas sim um ringue de embate entre forças contraditórias.  

A existência de uma ampla diversidade cultural faz parte da realidade do Brasil, onde 

há muitos espaços que são ocupados por indivíduos de diferentes grupos sociais, cenário que 

multiplica ainda mais as possibilidades de construção e representação de identidades ao 

permitir, como aponta Silva (2000), a formação de novas identidades, híbridas ou ambíguas. 

No entanto, tal proximidade e convivência não se dá de forma harmoniosa, como o faz 

parecer o título de país da diversidade ostentado pelo Brasil. Os grupos não se encontram em 

posições de igualdade e mantêm constante disputa pelo poder. Por não serem hegemônicos no 

Brasil, negros, pobres, mulheres, nordestinos, LGBT+3 e candomblecistas constituem algumas 

das minorias políticas e culturais cujas identidades estão sujeitas a representações 

depreciativas. 

A instabilidade própria das atuais sociedades atinge os grupos de maneiras 

particulares, cuja compreensão demanda um contínuo trabalho de investigação. Existem, no 

entanto, parcelas da população em que as mudanças são mais intensas e, por isso, necessitam 

de atenção especial, como o público adolescente, comumente negligenciado. As construções e 

representações de identidades ocupam acentuado destaque durante a adolescência e, por isso, 

torna-se importante compreender como esses processos, que desempenham papel significativo 

nesta etapa do ciclo da vida, têm se desenvolvido, principalmente para os adolescentes que se 

 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Hebiatria da Universidade de Pernambuco 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Hebiatria da Universidade de Pernambuco  
3 A sigla, que se refere a diversidade de identidades sexuais e de gênero distintas da normalização social, 

encontra-se em permanente discussão e redefinição, de modo que ainda não há consenso sobre qual representa o 

grupo de forma mais adequada. Diante da necessidade de escolha, optou-se pelo uso da versão LGBT+.   
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encontram em meio a grupos notadamente distintos e convivem com o choque de 

representações opostas4.  

Dada a multiplicidade de desdobramentos possíveis para o estabelecimento das 

representações de identidades, visto que as múltiplas intersecções entre os marcadores sociais 

da diferença provocam múltiplos efeitos na população adolescente, o presente artigo se 

propõe a discutir um determinado conjunto de representações de um grupo específico, 

referente às identidades de gênero em adolescentes praticantes do candomblé. Os valores 

específicos atribuídos aos sexos e o movimento de resistência existentes nessa prática 

religiosa são questões indispensáveis para que seja possível entender como os adolescentes 

desse grupo têm elaborado suas formas de ser no mundo. 

 

As identidades, as representações sociais e o poder no Brasil 

 

No avanço das relações sociais, os seres humanos estabeleceram diferenciações entre 

si através da linguagem e produziram expressões que pudessem acomodá-los em classes 

construídas coletivamente: as identidades. As diferenças e, por consequência, as identidades, 

ainda aquelas baseadas em aspectos naturais, só adquirem sentido quando investidas de 

significados através de processos sociais e culturais (SILVA, 2000). As identidades, em níveis 

coletivos, dialogam estreitamente com as identidades construídas individualmente, pois o ato 

de reconhecer-se e/ou ser reconhecido como pertencente a um determinado grupo pode 

implicar na importação das posições e valores atribuídos aos grupos para o indivíduo. 

Silva (2000) afirma que as identidades são submetidas a relações de poder e 

implicam em divisões do mundo social. Além de participar da filiação dos sujeitos a 

determinados grupos, as identidades também atuam em diversas outras classificações, como o 

estabelecimento do que é bom ou mau, normal ou anormal, permitido ou proibido. As 

identidades são, dessa forma, investidas por juízos de valor e os grupos que detêm maior 

poder elegem suas identidades como normas e as formas como representam as demais 

tornam-se vigentes, operando inclusões/exclusões e valorizações/desvalorizações dos 

indivíduos na sociedade.  

 
4 Objetivando estudar as formas como os adolescentes representam as diversas identidades e posições de gênero, 

um projeto de pesquisa interdisciplinar que articula Ciências Humanas, Sociais e da Saúde foi desenvolvido pela 

Profª. Drª. Kalina Vanderlei Silva, intitulado: “As representações sobre identidade e gênero construídas por 

adolescentes da Região Metropolitana do Recife”. Sob sua orientação, o projeto originou diferentes trabalhos 

atrelados a especificidades temáticas e populacionais da proposta inicial. A partir de um desses trabalhos, o 

presente artigo foi construído. 
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Se, por um lado, as sociedades caminharam no sentido oposto ao estabelecimento de 

um estado de igualdade entre os indivíduos, por outro lado, sua cada vez mais complexa 

fragmentação tem permitido maiores possibilidades de trânsito dos sujeitos por diferentes 

grupos, ocasionando, como afirma Hall (2006), o desenvolvimento de múltiplas identidades 

nos sujeitos e o acesso a diversas representações sobre o mundo. Esses são alguns dos efeitos 

da pós-modernidade, definida por Outeiral (2005) como um conjunto de mudanças de 

determinadas culturas e sociedades decorrentes da revolução tecnológica, política e social que 

se instalou desde o fim do século XX. Tais transformações adquiriram intensidades que 

justificam a separação desse período do anterior, a modernidade, e afetam os mais diversos 

âmbitos da vida humana, como a família, o tempo, o espaço, o pensamento, os 

conhecimentos, a estética, as artes, os relacionamentos, a ética, as identidades, dentre outros.  

O adolescente pós-moderno vive nesse contexto de mudanças enquanto atravessa 

uma etapa do desenvolvimento humano caracterizada pela busca da identidade, ou nesse caso, 

das identidades. E é esse, por consequência, o protótipo do adolescente do Brasil, onde, como 

questiona Outeiral (2005), a pós-modernidade parece ter chegado, mesmo que o país não 

tenha plenamente atravessado a modernidade. A diversidade assimétrica de grupos sociais faz 

parte da realidade brasileira, ainda que a hierarquia de identidades possa parecer menos 

evidente nesse país devido ao que Chauí (2000) denomina mito fundador do Brasil, que 

alimenta representações do país como igualitário que perduram mesmo quando confrontadas 

com evidências que as contrariam.  

Diversas variáveis, como classe social, gênero, cor, sexualidade e religião, baseiam o 

desenvolvimento de facetas da identidade, gerando nos indivíduos diferentes expressões de si. 

Inevitavelmente, os adolescentes brasileiros são inseridos na multiplicidade identitária e se 

deparam com ideias, valores e representações bastante diferentes dos seus referenciais, 

especialmente nas escolas. Isso se torna mais evidente ainda para aqueles pertencentes às 

minorias, como o grupo candomblecista. Os círculos sociais dos adolescentes dessa religião 

geralmente não são compostos apenas por praticantes do candomblé, e, por isso, esses sujeitos 

podem adotar valores e comportamentos bastante diferentes nos espaços em que vivem, ainda 

que possam parecer incoerentes entre si.  

Esse é um efeito das representações sociais que, como afirma Jodelet (2001), 

orientam as formas como os sujeitos interpretam o mundo e agem sobre ele, constituindo-se 

enquanto conhecimentos socialmente produzidos que propiciam aos grupos o 

compartilhamento de saberes e práticas. O desenvolvimento de múltiplas identidades acarreta 

também a diversificação de representações sociais sobre cada objeto existentes nos grupos. 
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Como afirma Chartier (1991), assim como as identidades, as representações encontram-se em 

meio ao embate de forças de origens distintas que buscam produzir uma hierarquização social, 

gerando movimentos de dominação, aceitação e/ou resistência nos grupos que ora as impõem, 

ora as absorvem. Essas relações possibilitam que representações originalmente alheias aos 

grupos encontrem espaço de disseminação neles. 

Em uma relação de dependência mútua, as identidades direcionam os indivíduos a 

determinados conjuntos de representações sociais e são, elas mesmas, investidas por 

representações sociais. Como afirma Silva (2000), as representações dão sentido e suporte às 

identidades e diferenças, de modo que esses conceitos estão intrinsecamente ligados. Neste 

trabalho, a atenção está voltada sobre um subconjunto específico das identidades, derivado da 

intersecção com o construto de gênero, e as representações associadas. 

 

As discussões sobre gêneros e as criações de novas identidades 

 

Trabalhar com identidades tem demandado cada vez mais a agregação de novos 

conhecimentos e esse conceito se relaciona com outros, desdobrando-se em novos construtos 

que, embora mantenham em comum o uso do termo identidade, possuem características 

próprias, dentre os quais está a identidade de gênero. 

O sexo é uma das características utilizadas como referenciais de diferenciação para a 

produção de identidades e, a partir dele, foram delineadas as primeiras identidades de gênero. 

Como ressaltam Silva e Silva (2009), o gênero, diferentemente do sexo, que é uma categoria 

ligada prioritariamente a características biológicas, refere-se às formas com que as diversas 

culturas e sociedades distinguem homens e mulheres, alocando-os em distintas posições 

políticas e sociais. A distinção entre sexo e gênero, como aponta Moore (1997), foi elaborada 

a partir de problematizações que impulsionaram a construção de teorias feministas que 

defendem que as assimetrias atribuídas aos sexos são produções sociais e não dados naturais. 

Pretendia-se, assim, quebrar a visão polarizada de masculino e feminino que impunha modos 

de vida às pessoas. 

Moore (2000), por exemplo, apontou a existência, em muitas culturas ocidentais, de 

um padrão de atribuição de características agressivas e dominadoras às pessoas de sexo 

masculino, enquanto a fraqueza e a submissão são representadas como essencialmente 

femininas. Essa é apenas uma das manifestações de um discurso hegemônico que propaga a 

ideia de que homens e mulheres são opostos e reflete as relações de poder existentes entre 

masculino e feminino. Cria-se, assim, sujeitos marcados por gênero, cujas práticas e 
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representações sobre si e os outros são orientadas a reproduzir esse discurso, mantendo 

privilégios aos homens e exclusões às mulheres. Como afirma Scott (2005), características 

inerentes às minorias são utilizadas para justificar sua exclusão, porém, as exclusões são os 

produtos do processo de diferenciação social.  

As identidades de gênero, como qualquer outro desdobramento do conceito de 

identidade, estão submetidas às classificações sociais, sobrepondo aquelas elaboradas pelos 

grupos hegemônicos, especialmente as que definem o que é representado como normal ou 

anormal. A normalização das identidades de gênero é facilmente perceptível no 

estranhamento comumente causado diante de qualquer desacordo existente entre os 

indivíduos e as expectativas sociais baseadas no seu sexo. Apesar disso, é possível perceber, 

como atesta Pombo (2017), um crescente movimento de resistência e afirmação de novas 

identidades que rompem com o binarismo sexual e de gênero que tem sido incapaz de dar 

conta das novas formas de subjetividade que despontam na contemporaneidade. Ainda que os 

indivíduos que subvertem os modelos de sexo e gênero sejam percebidos como “desviantes”, 

eles problematizam e possibilitam a desconstrução de tais paradigmas. 

Esse movimento, segundo Outeiral (2005), faz parte da conjuntura de intensas 

transformações sociais que tem caracterizado a pós-modernidade e que, por provocar a 

estrutura existente, encontra resistências. Problematizar as identidades de gênero, assim como 

outras vertentes identitárias, implica na desnaturalização de representações profundamente 

enraizadas e questiona o status social superior desfrutado pelos homens e as desvantagens às 

quais as mulheres são submetidas.  

No que se refere aos adolescentes, os comportamentos e papeis socialmente 

estabelecidos para homens e mulheres orientam as construções e representações de 

identidades, que adquirem grande relevância nesta etapa. Albano e Carvalho (2010) defendem 

que as identidades de gênero dos adolescentes são construídas tendo por base tanto a 

consciência que eles têm dos referenciais sociais quanto as influências de seus familiares. 

Além disso, os autores reiteram o caráter dinâmico da própria sociedade que, ao sofrer 

transformações, possibilita aos adolescentes uma ressignificação dos referenciais de gênero, 

permitindo que identidades estáveis possam ser rompidas. Ao realizarem entrevistas com 

adolescentes, os referidos autores encontraram, por exemplo, representações positivas desses 

sujeitos em relação à presença de mulheres ocupando lugares anteriormente restritos aos 

homens, indicando uma reelaboração dos valores nas novas gerações.  

Tendo em vista a contribuição da família e dos espaços de referência dos 

adolescentes na construção das formas que eles percebem as identidades de gênero, 
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compreender os significados que circulam nos grupos candomblecistas, que operam de 

maneira essencialmente comunitária, pode oferecer pistas dos modos como os adolescentes 

que fazem parte desse grupo elaboram suas representações.   

 

Representações do (e no) Candomblé  

 

O Candomblé é uma religião e, como tal, possui um conjunto de valores e crenças 

que orientam coletivamente a fé do grupo de seus adeptos. Originado no estado da Bahia, no 

século XIX, o candomblé passou a estabelecer-se em outros pontos do Brasil, adquirindo 

nomenclaturas e especificidades regionais. A religião incorporou aspectos culturais de 

diversos povos africanos trazidos como escravos para o Brasil, como os iorubás, os fons e os 

bantos (SILVA; SILVA, 2009; PRANDI, 2004).  

O processo de origem do candomblé ocorreu em um período da história do Brasil em 

que a única religião permitida era o catolicismo, que promoveu um movimento de 

perseguição contra os cultos afro-brasileiros. Por conta desse contexto, desde o princípio, os 

candomblecistas precisaram adotar estratégias para realizar seus ritos sem sofrer represália, 

comumente declarando-se católicos e realizando suas práticas religiosas de forma sincrética. 

Ainda que o Brasil já garanta legalmente a liberdade de culto há décadas, os praticantes do 

candomblé ainda são frequentemente discriminados e muitos dificilmente revelam seu credo 

(PRANDI, 2004).  

 Esse resgate a história do grupo candomblecista permite compreender sua 

singularidade e as representações sociais sobre ele investidas. Melo (2016) constatou a 

predominância de associações das religiões afro-brasileiras, destacando o candomblé, com 

práticas malignas e demoníacas por parte dos estudantes de Recife com os quais realizou seu 

estudo. Na ausência de intervenção das escolas, as representações dos alunos ancoravam-se 

principalmente nas concepções cristãs dos grupos aos quais pertenciam.  

Além de estar inserido em uma sociedade hegemonicamente cristã, que demarca uma 

posição de inferioridade aos cultos afro-brasileiros, o candomblé está comumente associado a 

integrantes de outros tipos de minorias sociais que, nesse grupo religioso, encontram maiores 

chances de ocupar posições prestigiadas, como negros, mulheres e LGBT+. Portanto, no 

candomblé, cuja própria existência se mantém devido a constante resistência a ações que 

pretendem desqualificar e/ou anular sua identidade, outros movimentos de enfrentamento 

ligados a distintas facetas identitárias têm se associado. 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), há, no 

agrupamento de candomblecistas e umbandistas, uma porcentagem significativamente maior 

de adeptos que se identificam como pretos em comparação a outras formas religiosas no 

Brasil, provavelmente por conta de suas origens relacionadas aos povos africanos.  

No trabalho realizado por Landes (1967), já foi possível identificar no candomblé 

baiano uma lógica matriarcal de funcionamento, onde as mulheres ocupavam papel de 

destaque, transgredindo a norma social que garantia, em todos os âmbitos, maiores poderes 

aos homens. Além disso, evidenciava também a inserção de homossexuais masculinos que 

assumiam no grupo características tipicamente femininas e conquistavam lugares de liderança 

que lá eram tradicionalmente desempenhados por mulheres.  

Ainda hoje, no que tange às identidades de gênero, o candomblé é comumente 

reconhecido como uma prática religiosa que, diferentemente de outros sistemas de crenças, 

oferece abertura às diversas identidades de gênero, inclusive aquelas que furam o binarismo 

sexual e de gênero, tido como norma (RIOS, 2011).  

Há um aspecto importante no culto candomblecista que pode explicar a abertura a 

diversidade de identidades de gênero atribuída a essa prática religiosa: a relação que os 

praticantes do candomblé desenvolvem com as entidades que compõem seu panteão, os 

orixás. As forças da natureza são representadas pelos orixás e eles possuem características 

próprias, relatadas através de mitos, que os aproximam dos humanos, podendo, inclusive, 

fazer-se presentes nas cerimônias através de possessões. Cada membro do grupo possui um 

orixá particular, identificado pelo jogo de búzios, do qual é considerado uma parte integrante, 

herdando aspectos de sua personalidade. Nessa relação, os orixás e seus descendentes não 

precisam pertencer ao mesmo gênero e, com frequência, não são (PRANDI; 1991, 

BOTELHO; STADTLER, 2012).  

Através da relação do humano com seu orixá, o candomblé confere significados às 

identidades de gênero que não correspondem às expectativas sociais, pois elas podem estar 

ligadas aos orixás com os quais as pessoas estão vinculadas. Essa relação, no entanto, não é 

determinista. Botelho e Stadtler (2012) refletem que, se durante o transe, o gênero do médium 

é ignorado para dar espaço ao orixá incorporado, na vida diária a influência do gênero do 

orixá é flexibilizada. Nem todo homem que tem orixás femininos no domínio de sua 

religiosidade vai identificar-se com o gênero feminino e o mesmo é válido para as mulheres 

com orixás masculinos. Para essas dissonâncias, o transe é uma das formas de enlaçar o 

gênero cotidiano com o ritual, ainda que a possessão não seja uma prática de todos os 

integrantes da religião.   
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Há ainda em algumas modalidades do candomblé, como destaca Rios (2011), uma 

categoria híbrida de orixás, os metá, que reúnem características de diferentes grupos, inclusive 

aquelas relativas às posições de gênero, podendo fluir entre o masculino e o feminino. Para 

Botelho e Stadtler (2012), representações como essa sugerem que o candomblé não estabelece 

que a feminilidade e a masculinidade são mutuamente excludentes, mas podem ser 

complementares na vida de qualquer indivíduo, independente do seu sexo. 

No entanto, as relações de poder entre os sexos e gêneros também se fazem presentes 

nos terreiros de candomblé. Há, por exemplo, uma típica divisão sexual de tarefas nos 

terreiros candomblecistas, onde determinadas funções são tradicionalmente realizadas por 

mulheres, com destaque para as tarefas domésticas, e outras são comumente reservadas aos 

homens, como o sacrifício dos animais e o toque dos instrumentos. Embora haja explicações 

da ordem do sagrado e do místico para esses costumes, no estudo realizado por Menezes 

(2011), essa separação foi comumente justificada pelos participantes dos grupos estudados 

devido a maior força física dos homens e a acentuada capacidade de organização das 

mulheres, qualificando-os para determinados trabalhos. Essas respostas da população 

investigada indicam a existência de determinadas representações sociais que, embora 

possivelmente conflitantes com outras representações pertencentes ao grupo, demarcavam e 

mantinham diferentes papeis para mulheres e homens. 

 O lugar do adolescente no candomblé, especificamente, ainda é pouco abordado nas 

pesquisas científicas. Essa lacuna pode ser um reflexo das representações existentes sobre as 

religiões afro-brasileiras, que, como aponta Freitas (2016), comumente transmitem a ideia de 

que esses cultos são ocupados exclusivamente por adultos e idosos. Os jovens, no entanto, são 

parcelas importantes desses grupos e têm desconstruído gradativamente essa imagem através 

da participação em meios de comunicação, especialmente as redes sociais virtuais, em que 

afirmam suas identidades religiosas.  

Caputo (2012) relata que é comum haver crianças e adolescentes nos terreiros e que 

eles participam ativamente das atividades religiosas, estando sujeitos às mesmas normas e 

responsabilidades dos adultos. Os adolescentes podem, inclusive, ocupar importantes cargos 

hierárquicos a depender do tempo em que foram iniciados na religião, pois esse é um critério 

significativo para o grupo. Sendo assim, enquanto elaboram suas representações e 

identidades, esses adolescentes podem atuar como importantes modelos para outros 

participantes. Nas escolas, no entanto, esses praticantes ainda sofrem com a discriminação e, 

por vezes, omitem esse aspecto constitutivo de suas identidades como estratégia de convívio 

social. 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



 

Ainda assim, muitos adolescentes candomblecistas defendem sua identidade e têm 

desenvolvido redes de solidariedade como estratégia de resistência. Freitas (2015) afirma que 

através do uso de recursos midiáticos, os jovens têm disseminado informações sobre sua 

religião que vão de encontro às produções da mídia hegemônica que os desprestigia. A partir 

de referências do próprio grupo, os jovens têm garantido visibilidade ao candomblé, 

expandindo para o hipertexto a transmissão de conhecimentos tradicionalmente feitas 

exclusivamente pela oralidade. Dessa forma, provocam mudanças políticas que não se 

restringem ao seu grupo religioso, mas também aos demais referenciais de suas identidades, 

como cor, classe social e sexualidade. 

A visibilidade pública desempenha grande importância na atualidade. Freitas (2016), 

ao refletir sobre o modo de consumo contemporâneo, conclui que o consumo de imagens tem 

se destacado em relação aos bens materiais. Agora, fazer parte do mundo demanda consumir e 

ser visto, o que fomenta a busca pela visibilidade dos adolescentes candomblecistas. Para 

definir uma imagem que os caracterize, esses adolescentes têm fortalecido uma estética afro-

brasileira, especialmente através do corpo. Determinados penteados, joias, adereços, roupas e 

expressões artísticas, como danças e cantos, tornaram-se marcas que representam os jovens de 

terreiro e precisam ser obtidas e mostradas para demarcar seu espaço na sociedade.   

A vinculação ao candomblé oferece aos adolescentes do grupo, além do exercício da 

religiosidade, diversos elementos significativos em suas vidas, como o sentimento de pertença 

familiar e ancestral, redes de sociabilidade, acesso a elementos culturais e artísticos e um 

conjunto de representações sobre o mundo, o que a torna inegavelmente merecedora de 

atenção da produção de conhecimentos científicos. 

 

Considerações finais 

 

Compreender como os adolescentes de grupos candomblecistas constroem, negociam 

e representam as identidades é uma forma de reconhecer suas características singulares e 

garantir-lhes oportunidades de expressão que, por pertencerem às minorias, são 

sucessivamente negadas. As discussões desse artigo visam dar luz a possíveis passos iniciais 

para a conquista dessa compreensão, que deve ser continuada através da pesquisa.  

Na literatura científica, é possível encontrar trabalhos que tratam da construção de 

identidades de gênero em adolescentes ou estudos sobre as relações de gênero existentes nos 

espaços do candomblé, mas pesquisas que convergem essas temáticas ainda são pouco 

comuns. Espera-se que o apontamento dessa lacuna no meio acadêmico através deste artigo 
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possa fomentar a realização de estudos desse tipo, que, por sua vez, podem contribuir com a 

redução de práticas discriminatórias que segregam grupos em diversos espaços, como 

instituições de ensino, saúde e da rede socioassistencial, muitas vezes produzidas pela falta de 

conhecimento acerca da multiplicidade identitária e das representações que circulam nos 

diferentes grupos.  
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