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Introdução  

          O presente artigo foi escrito para o  seminário Feminismo como Resistência. 

Caminhar movido à ancestralidade é viver o que nossos antepassados viveram 

memoriando suas andanças e percalços vividos em prol da cura e artes como conceitos 

de uma boa saúde.  

O trabalho trata também dos saberes compartilhados das mulheres do quilombo a 

Aldeia como marcas das ancestralidades presentes e se refere como “patrimônio imaterial 

histórico”. A pesquisa tem cunho bibliográfica e empírica com rezadeiras no Ceará 

trabalhados no meu mestrado e em continuação hoje nas aldeias como caminhos para 

projeto de doutorado tendo em vista de que descendo do lado paterno negro quilombola 

de Quixadá e do lado materno da aldeia de Monbuba dos Pitaguarys de Pacatuba, de 

linhagem na reza (rezadeiras).  

Minha pesquisa parte para o lado feminino tão negado socialmente mas tão forte 

e valoroso. Essas mulheres abrangem um vasto material simbólico de relevância popular 

respeitado em sua comunidade que carece de atendimento médico.  

O objetivo é mostrar seus conhecimentos como processo histórico e 

antropológico. Suas práticas tem objetivo é mostrar a denominação de ‘Ofício’, que o 

IPHAN e a UNESCO define como ‘Patrimônio Cultural Imaterial’ e chamam de saberes 

ancestrais tradicionais, que representação: Expressões, conhecimentos e técnicas com os 

instrumentos, objetos (ramos)que são associados na reza e, reconhecem como parte 

integrante de seu patrimônio cultural." , também inventário a essa prática ancestral  

africano por suas marcas.  
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Para tanto fundamento-me principalmente em GOMES &ALMEIDA(2004), 

PETIT & SILVA (2011), SANTOS (2007), HAMPATÈ BÂ (1982). Os saberes 

denominado imaterial cultural de matriz africana envolvendo, oralidade, saberes 

ancestrais místicas, energia vital e segredo. 

Desde 2003 a Lei 10.639/03 que modifica a LDB (Lei de Diretrizes e Base da 

Educação) exige a obrigatoriedade do ensino da História Africana e Cultura 

Afrodescendente em todas as escolas. Portanto, essa lei traz a necessidade de buscarmos 

mecanismos para trabalharmos novos conteúdos curriculares nas escolas, o que envolve 

inclusive as tradições orais africanas e sua riqueza de saberes e práticas, dentre as quais 

se encontra o legado africano que permeia o ofício das rezadeiras, enquanto prática do 

chamado catolicismo de preto.  

São 519 anos de silenciamentos tanto da cultura indígena como da 

afrodescendente e sabemos que pela falta de conhecimentos acerca dos marcadores das 

africanidades na prática das rezadeiras, curandeiras e benzendeiras desqualifica-se a 

importância de seus saberes, inclusive no quilombo, dificultando a implementação das 

políticas curriculares (inclusive das Diretrizes da Educação Escolar Quilombola de 2012). 

Os marcadores das africanidades da rezadeira no quilombo poderão, futuramente, 

ser trabalhados juntando escola e comunidade, compartilhando e fortalecendo a 

identidade quilombola com os ensinamentos da medicina tradicional e outros saberes de 

base africana. 

Nos quilombos, o fenômeno da reza ainda é forte, como uma prática de cura muito 

mais presente lá do que nos grandes centros urbanos, mas a dimensão de suas 

africanidades é pouco conhecida ou desvalorizada. 

No entanto, sabemos que, mesmo nos quilombos, a prática da reza está 

extinguindo-se em virtude de preconceitos generalizados, inclusive com ações por parte 

de algumas igrejas fundamentalistas que tomam conta dos quilombos e procuram 

combater quaisquer resquícios de religiosidades africanas, desqualificando suas 

características.  

Daí, sem negar nem desqualificar a mistura com a religiosidade cristã, torna-se 

importante referenciar o positivo legado africano nessa prática, contribuindo para o 

conhecimento de alunos, professores e moradores em geral no quilombo, inclusive com 

as próprias rezadeiras, que frequentemente sentem-se obrigadas a esconder a dimensão 

das africanidades ou, simplesmente, as desconhecem.  
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Devido ao teor místico nas benzeções, segredos, curas em formas de simpátias, de 

objetos, crenças nos maus espíritos e olho gordo (mau olhado), no uso de frutos da 

natureza e do próprio corpo como veículos espirituais, existem preconceitos por parte de 

muitas pessoas, uma vez que esses elementos relacionam-se ao fenômeno da magia, algo 

que para a cosmovisão africana não é mais do que a interação das energias positivas e 

negativas que nos atravessam, mas que para a concepção cristã dominante tende a ser 

malquisto e até demonizado.  

Não foi fácil realizar este estudo, considerando o contexto de uma sociedade 

racista que historicamente vem rejeitando ou escondendo as práticas de origem africana 

e tudo que se relaciona à negritude, apesar das evidências desse pertencimento, ficando 

os termos negro e africano e todos os seus sinônimos e derivados palavras tabus que não 

podem ser nomeadas.  

Assim, escondem-se, por exemplo, as influências da umbanda na reza de algumas 

rezadeiras, evitando que se percebam os símbolos dessa religiosidade. 

Explicar as razões da cura pela linhagem na qual vinhemos, tornara-se difícil, mas 

compreensível mesmo sem entendermos ás razões pela qual vivemos. Existem pessoas 

que surgem em nossas vidas para nos ensinarmos como é importante caminharmos com 

motivos de nos fortalecer-nos. Este trabalho, em dupla vidas e embora separadas e juntas 

mostrará essa compreensão existencial.  

Nossos caminhamos se faz nas linguagens artísticas e literárias e empoderamentos 

ativistas na qual vivemos no passado e hoje.  

Abordagem literária das Capulanas em histórias de pano 

A abordagem do uso das capulanas,  em minha pesquisa, aplicado no mestrado, 

na qual abordei estabelecer mecanismo para construir as rezadeiras sua afirmação e 

relação da sua prática com a África.   

Com isso,  possibilitei a construção de  uma perspectiva em trabalhar na escola e 

em formações com professores, uma forma inovadora de construir uma didática 

descolonizadora e liberta de preconceito e racismo.  

A prática docente de uma didática libertadora, lúdica e brincante, possibilitará a 

construção de uma forma diferente em produção de material didático na abordando  com 

as senhoras da reza, com a prática do ritual de iniciação das capulanas. O objetivo era 
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relacionar os marcadores da reza como: senhoridade, linhagem, ancestralidade, oralidade, 

iniciação, comunitarismo.  

A inspiração para a oficina Capulanas Rezadeiras surgiu através do livro 

Capulanas: Um Pano Estampado de Histórias de Heloisa Pires Lima e Mário 

Lemos. Quando minha orientadora Sandra Petit o leu teve a inspiração de 

sugerir-me que adaptasse o conteúdo do livro para uma oficina Pretagógica. 

Eu trabalho em formação para professores do ensino fundamental no SESC 

com temas afroancestrais, e nessa empreitada, já vinha realizando trabalhos 

semelhantes, com artesanato, envolvendo tecidos, de forma didática para 

suscitar a memória, no contexto das aulas, então foi rápida a identificação e 

adaptação para a pesquisa. Assim, eu e minha orientadora, aproveitamos a 

inspiração em Capulanas, de Heloisa Pires e Mário Lemos e juntas planejamos 

a oficina. (SILVA, 2015, P. 105) 

 

A metodologia criada com o referencial da capulana possibilitou identificar os 

seguintes marcadores africanos utilizados do referencia-teórico-metodológico da 

Pretagogia e adaptado para o uso e relação do ritual moçambicano da capulana:  

Relação e marcadores rezadeiras moçambicanas 

ORALIDADE O repasse da reza O repasse do ritual. 

 

SENHORIDADE 

A mais velha ensina a mais 

jovem a reza e gestos. 

A mais velha ensina a mais 

jovem a ser boa esposa e 

mãe. 

INICIAÇÃO São os ensinamentos para 

desenvolver no momento 

certo o ofício. 

São os ensinamentos para 

usar no momento certo a 

capulana para os homens 

ver que a menina agora é 

uma mulher. 

COMUNITARISMO O respeito reciproco da 

comunidade para com a 

rezadeira. 

O compromisso da 

comunidade em iniciar a 

jovem menina. 

SACRALIDADE A sacralidade com os 

artefatos da reza e seu uso. 

A sacralidade simbólica do 

pano que contam histórias. 

LINHAGEM A mais velha (mãe, avó, 

tia) que repassam os 

ensinamentos da reza. 

A mais velha da família e 

demais familiares que 

ajudam nessa tarefa. 
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Através do conteúdo e criação artística, usei  mecanismos que contemplou a 

relação ancestral com a África e com a turma da Pedagogia da faculdade, a qual leciono.  

Mandala de objetos geradores e inspiradores para capulanas2 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal – 2015- Oficina de Capulanas no quilombo de Porteiras 

 

De um modo geral, usei os objetos geradores que usamos na Pretagogia3 e na 

Sociopoética4 que ajudaram a rever essa relação. Tais como: boneca negra, pilão, colher 

de pau, peça de barro, cabaça, palavras de base bantu em fichas, tais como: neném, canga, 

, cangote, etc. 

O que é o ritual das capulanas. O que é a Pretagogia. 

O ritual das capulanas vem a ser um ritual de iniciação que ensina a menina a ser 

mulher e mãe para que no momento certo ela desenvolva esses ensinamentos, uma 

maneira africana de ser.. 

Lá em Moçambique as mulheres começam a usar a capulana quando se sentem 

preparadas, na adolescência ou juventude, depois que passam por uma 

preparação ensinadas pelas chamadas velhotas (senhoras idosas.). Trata-se de 

um de ritual de iniciação acontece quando elas menstruam e as meninas pintam 

os rostos. Elas são iniciadas por meio da oralidade, assim, ouvem observam e 

guardaram os segredos que lhes foram repassados, então, ganham suas 

capulanas que ficaram guardadas até o momento em que se sentirem 

preparadas. (SILVA, 2015, P. 107) 

 

 
2 Oficina de capulana com rezadeiras no quilombo de Porteiras, pesquisa do mestrado: Dissertação: 

Marcadores das Africanidades no Ofício das Rezadeiras em Quilombos de Caucaia/CE: Uma Abordagem 

Pretagógica. SILVA (2015) 
3 Pretagogia é o referencial teórico-metodológico criado por Sandra Petit e Geranilde na I Especialização 

em História e Cultura Africana e dos Afrodescendentes para Formação de Professores de Quilombos 

acontecidos em 2010-2011, publicados inicialmente em artigo de PETIT e SILVA (2011) 
4 Sociopoética é a metodologia que usa objetos geradores, técnicas, material artístico pedagógico para 

aflorar a produção de dados da pesquisa. GAUTHIER (2012) 
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A menina ao se transformar mulher usa as capulanas no corpo, aliás em duas 

capulanas para se proteger melhor. Quando um homem ver a moça em capulana ele 

começa a perceber que essa moça está pronta para casar e ser mãe. “É tradição na minha 

família às mulheres ganharem capulanas dos maridos quando se casam.” (LIMA E 

LEMOS, 2014)  

Assim, quando uma mulher anda com uma capulana, ela já foi iniciada pelas 

senhoras, chamadas de velhotas, e assim mostram que já podem casar e ser 

mães. Elas sempre usam duas capulanas, pois se uma cair tem a outra para 

mantê-las vestidas. (SILVA, 2015, P. 107) 

O ritual da capulana passa assim ser transformado em técnica lúdica transformadora de 

uma didática libertadora desenvolvendo os marcadores e seus afrossaberes propiciando 

uma reflexão acerca da identidade de seus participantes de forma relevante e inovadora 

desenvolvendo assim a ludicidade na contação de histórias nas vivências de cada um, 

levando o encanto de reconhecermos através da Pretagogia,  a porteira de dentro a partir 

de histórias de pessoas em capulanas. “a Pretagogia é a pedagogia para todos e todas na 

busca de uma educação brasileira sem preconceitos e racismo” (SILVA, 2015). 

Guiada por esses princípios, a Pretagogia promoveu várias experimentações 

que deram origem a novos conceitos, como é o caso dos Marcadores das 

Africanidades. Faz-se necessário explicitar que eles referem-se àquilo que nos 

permite uma conexão histórico-cultural com a África. São marcas daquilo que 

nos conecta, desde membros de nossa linhagem, práticas religiosas e 

espirituais, artísticas, de saúde, culinárias, arquiteturas, presentes no cotidiano 

de todos os brasileiros e brasileiras. ( PETIT, 2015, P. 137) 

 

Rezadeiras em Caucaia-Ce e as rezadeiras (curandeiras indígenas 

 

 

Foto da Roda de Conversa Afroindígena do evento Memórias de Baobá do Nace-UFC 
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Figura 05- pintura com imagens indígena na aldeia Anacé 

Oficina ministrada por Sal com uso de papel reciclado e carvão, pinturas de imagens 

indígenas na aldeia Japuara, assim potencializou-se dificuldades que era visível nesses jovens. A 

arte que encanta e assume papel de libertação frente a tantos domínios que vivemos. 

Ainda na mesma época com a professora Eliene. Com isso teve no Quilombo de Porteiras 

uma aula de campo que foi trabalhado nossas relações ancestrais e seus marcadores como 

empoderamento e fortalecimento das identidades indígenas e quilombolas, no quilombo houve 

até toré que as quilombolas participaram com muita energia, foi muito prazerosa e as amizades 

se fortificaram. Aconteceram com isso, muitos testemunhos de afirmação de pertencimento até 

entre os não índios e não quilombolas. 

Como isso é forte, mas me deixa às vezes enriquecida  pois são duas valorosas 

especificidades, nos sonhos, nas aspirações, nas poesias que saem de mim e na sensibilidade. Há 

também nos traços de minha família, uns com cabelos crespos, no nariz, nas maneiras de ser e 

estar, outros com cabelos lisos, encaracolados e negros feito os meus, sinto também  na linhagem 

‘rezadeiras’ nas premonições dos acontecimentos e caminhada, meu corpo é um santuário em 

mim.  

A trilha continua em diversos caminhos,  porque esperançar é preciso 
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 O amadurecer, envelhecer  na vida corresponde em estarmos interligados, conectados 

com o  cosmo e nossas ancestralidades, com os nossos ancestrais que habita em nós. Não sabemos 

ao certo, na trajetória de nossas existências, o que nos faz seguir caminhos diversos, mas 

entendemos que isso vem dos que mesmo mortos, habitam em nós, de nossas linhagens.  

Na aldeia Tremembés da Barra de  Mundaú foram trabalhados o ferro Tremembé no corpo 

pelo indígenas e nas paredes com Sal e os Tremembés, foi maravilhosos ver o empoderamento 

do povo nativo e guerreiro. Salientamos que nas experiências de Exu-Pernambuco, Monguba, 

aldeia Pitaguarys, Aldeia de Buriti-Itapipoca dos Tremembés e  Japuara dos Anacés foi usado 

pelo artista plástico Sal uma tecnologia social denominada ‘Reboco de papel’, a partir de cola 

produzida com palma, mandacaru, cardeiro, e ou fécula de mandioca e cola branca. 

 

Aldeia tremembé 

Vale salientar que a experiência do artista com arte do povo Tremembé não se iniciou 

nessa experiência citada, pois vem de outras jornadas no decorrer do trabalho artístico com ferro 

Tremembé dado do povo para o artista a autorização de sua pintura, por isso ele afirma 

carinhosamente que é metade Tremembé. 

 A trilha no Pitaguarys, passagem que celebramos a vida e muitos aprendizados desde o 

dormir na Monguba, sentir a brisa da serra, os pássaros, as pessoas e o encontro dos alunos com 

a aldeia. 

 

 

Considerações finais 
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Trilhei passagens em várias aldeias e quilombos,  muitos aprendizados e modos diferentes 

de se trabalhar. Usando a sensibilidades e que nos amadureceu não só para a vida, mas para nossas 

ancestralidades, temos as duas, negra e indígena em nós, pelo crivo do colonialismo que nos 

separou da origem. Descolonizar foi preciso e continuaremos lutando e resistindo 
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