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RESUMO: 

 

Este artigo apresenta uma análise sobre o surgimento do primeiro afoxé de Aracaju, o 

Afoxé Omo Oxum, enfatizando a presença de mulheres enquanto integrantes e atuantes 

no processo de formação.  A partir de um estudo sobre a história dos primeiros afoxés no 

Brasil, podemos observar que estes surgiram a partir da iniciativa de homens, que 

vivendo em períodos diferenciados, conseguiram colocar nas ruas  uma manifestação da 

cultura negra que tem suas raízes nos terreiros de Candomblé, e que, aos poucos as 

mulheres foram conquistando seus espaços nestas manifestações, destacando-se 

enquanto líderes religiosas tanto em seus espaços sagrados de culto quanto em 

representações da cultura negra  na sociedade.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Em 08 de dezembro de 2005, ás 19 horas, a Orla da Praia de Atalaia, em Aracaju, 

recebeu aproximadamente 400 mulheres que, ao sons dos cânticos em yorubá para 

Oxum, e sob a Liderança da Yalorixá Marizete Silva Lessa, iniciaram o primeiro Afoxé de 

Aracaju: o Afoxé Omo Oxum.   

 Esta primeira experiência na capital sergipana não encontrou obstáculos, nem 

represálias da polícia, muito menos insatisfação da sociedade.  Ao contrário, foi muito 

bem recebida, ao ponto de ser inserida no calendário cultural do estado, mediante lei 

sancionada  pelo Governador  em Janeiro de 2011. 

 Este afoxé foi  organizado por mulheres, tendo o apoio de instituições públicas e 

privadas e, o mais importante, contando com o apoio da sociedade civil, que buscou 

integrar-se ao evento.  Entretanto, quando analisamos a história dos primeiros afoxés no 

Brasil , encontramos um movimento  que teve  em sua formação a participação  quase 

que exclusiva de homens.  Foram organizados em um período  marcado pela forte 

repressão às manifestações  negras, sendo depreciados pela sociedade da época. 

 Sendo assim, é importante entendermos um pouco da história dos primeiros 

afoxés, para desta forma podermos compreender  como a mulher conquista seu espaço 

neste contexto de formação de uma importante manifestação cultural afro-brasileira. 

 

A HISTÓRIA DOS AFOXÉS 

 

 

 O Afoxé é conhecido popularmente  enquanto uma manifestação cultural de matriz 

africana, que leva  para as ruas em seus cortejos, alguns aspectos característicos do 

Candomblé, sendo conhecido popularmente como  um “candomblé de rua”.   Outra 
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relação é feita com o afoxé, ou seja, um cortejo que, segundo Cacciatore, tem uma 

relação com os festejos de coroação dos Reis do Congo, as Congadas3.  Desta forma, 

este cortejo festivo representa uma manifestação importante da cultura negra, que teve na 

Bahia um dos seus pontos de partida, até chegar aos demais estados. 

 Inicialmente considerados clubes negros carnavalescos, os primeiros registros na 

Bahia datam do final do século XIX, quando encontramos, de acordo com estudiosos, os 

registros dos clubes “Embaixada Africana” e “Pândegos da África”, ambos apresentando 

uma organização formalizada.    Estes clubes apresentavam uma estrutura de 

organização que compartilhavam os elementos que compõe o cortejo e realizavam os 

mesmos princípios ritualísticos dos afoxés na época.4 As suas apresentações foram 

registradas pela imprensa baiana da época , assim como pesquisadores que descreveram 

suas festas, como Manuel Querino e Nina Rodrigues, onde este último descreveu o 

seguinte: 

 “as festas carnavalescas da Bahia reduzem – se ultimamente quase que a clubes 
africanos organizados por alguns africanos, negros crioulos e mestiços.  Nos 
últimos anos,  os clubes mais ricos e importantes têm sido A Embaixada Africana e 
os Pândegos  da África.  Mas, além  de pequenos clubes como a Chegada 
Africana, os Filhos da África, etc., são incontáveis os grupos africanos anônimos e 
os máscaras negras isolados”.5  
 

 Aqueles que buscaram as origens do Afoxé encontraram referências num mito 

africano que traz o relato de uma festa realizada em Lagos, na Nigéria, na qual relata a 

história de uma Rainha que ao subir ao trono, atraiu muitas caravanas de várias partes do 

reino, onde as pessoas buscavam ajuda para suas regiões.  Este Festa ficou conhecida 

por Damuruxá, ou Festa da Rainha, onde estes cortejos se transformavam toda a cidade 

em festa.  Este relato está presente em vários textos de estudiosos, ressaltando a 

possível origem dos afoxés.  Lody ressalta ainda que nesses cortejos,  

“as mulheres tocavam pequenos ilus, presos no pescoço com alças de fibra, 
percutindo o couro com ambas as mãos.  Esses pequenos ilus eram específicos 
dos cortejos e festas consagradas a Oxum, e só mulheres podiam pegar e utilizar 
tais instrumentos. (...) Estes instrumentos sobreviveram no Brasil especialmente 
nos cortejos dos afoxés.”6 

Observa-se que estas manifestações culturais foram registradas na Bahia até a 

década de 1920, quando houve um período de ausências até 1940, momento em que  
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renascem novamente, sendo que, no final desta década surge o Afoxé Filhos de Gandhy, 

importante representante dos afoxés baianos. 

A partir da iniciativa de um grupo de estivadores do cais do porto de Salvador, 

influenciados  pelas idéias difundidas pelo líder político religioso Mahatma Gandhi, com 

influências incorporadas da tradição religiosa africana e indiana,  estes homens colocaram 

nas ruas de Salvador  o Afoxé Filhos de Gandhy, que  com os integrantes  trajados de 

branco com detalhes azuis, turbante e muitos colares, este afoxé saúda os Orixás Oxalá e 

Ogum, sendo considerado um dos mais importantes grupos de afoxés da Bahia.  Reúnem 

centenas de homens, a maioria possui vínculos religiosos com o candomblé, que no 

domingo e na terça de carnaval, saem em cortejo na cidade. 

Este afoxé  atualmente  possui integrantes de credos diferentes e também de 

várias partes do país e do mundo,  já que a cidade de Salvador recebe  milhares de 

turistas durante o período carnavalesco.  Desta forma, Magnair Barbosa ressalta que 

“o afoxé pode  ser considerado uma marca sócio-cultural do negro na Bahia e fruto 
de uma herança cultural dinâmica em permanente processo de transformação e 
resignificação”7. 
 

Direcionando o olhar para os afoxés em Pernambuco, que surgiram  nas primeiras 

décadas do século XX, observa-se que os estudiosos ressaltam a relação desta 

manifestação cultural e os maracatus, importantes representantes da cultura negra nesta 

região.    Voltando ao conceito de Cacciatore sobre a relação entre os afoxés e as festas 

de coroação dos Reis de Congo,  segundo Lima, existe a tese de que os afoxés e os 

maracatus possuem uma  origem única, onde ele cita Risério, que destaca a aceitação 

desta tese por alguns especialistas, que  consideram os afoxés enquanto reminiscências 

dos antigos desfiles de Reis Congos.  Sendo assim,  encontramos em Pernambuco   uma 

discussão que coloca maracatus e afoxés  enquanto “irmãos” dentro deste campo da 

cultura negra. 

Outro aspecto importante sobre os afoxés pernambucanos está  relacionado a 

presença da luta política em meio ao seu surgimento, ou seja,  

“os primeiros afoxés  estão imersos  em estratégias de luta política, e pode-se 
dizer que são o resultado disso.  O componente religioso, no entanto, vai se 
constituindo  neste processo em que as identidades se redefinem no tocante  ao 
que é ser negro(...)” 
 

                                                           
7
 BARBOSA, Magnair.  Estudo Histórico. IN.: Desfile de Afoxés.  Salvador: Fundação Pedro Calmon; IPAC, 2010, p.28. 
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Desta forma, a religião é considerada enquanto um elemento que garante a legitimidade 

destas manifestações culturais no universo pernambucano.  Entretanto, entre os grupos 

que formaram os primeiros afoxés, estão homens e mulheres com objetivos voltados a 

luta contra o preconceito e a discriminação racial, alguns sem o vínculo religioso com os 

candomblés. 

 

A PRESENÇA FEMININA NOS AFOXÉS: UMA ANÁLISE 

 

Desde o início da formação do afoxé encontramos a presença de homens tanto no 

processo de formação quanto entre os integrantes e ocupando cargos importantes, como 

no tradicional afoxé Filhos de Gandhy, em Salvador.  Entretanto, percebe-se que, em 

Pernambuco, o contexto de surgimento dos afoxés já permitiu a presença de mulheres, 

tanto entre seus integrantes como também entre os organizadores.  É o caso do Afoxé Ilê 

de África, fundado em 1981 em Recife.    

 Ao analisar a presença feminina  nos afoxés  em  Pernambuco , Souza ressalta 

que, 

“ a participação de mulheres foi uma particularidade não vista até então e o grupo 
contribuiu para o início de um novo ordenamento  no que concerne à possibilidade 
de participação das mulheres  na manifestação, como membro integrante e como 
agente político de um movimento mais amplo, ao menos teoricamente, pois, o que 
parece,  o afoxé torna-se um dos mecanismos da reorganização política dos 
segmentos negros do Recife e, em particular, das mulheres negras”8.  

 

 A presença feminina vai circular entre os diversos espaços  de organização dos 

afoxés  pernambucanos,   ocupando  posições que  irão demarcar  uma participação 

diferenciada, gerando  conflitos.  Estes conflitos são o reflexo da sociedade  

preconceituosa no que diz respeito a  presença de homens e mulheres em determinados 

espaços. 

 Ao apresentar  esta discussão nos colocamos no campo dos estudos sobre gênero, 

temática bastante pesquisada  na atualidade, gerando importantes trabalhos voltados ao 

estudo relacionados a  mulher na sociedade brasileira.  Busca-se com estes estudos 

compreender  os vários papéis desempenhados pela mulher , além da ênfase da relação 

                                                           
8 SOUZA, Ester Monteiro de. Akodidé- Poder Feminino, e relações de gênero no contexto dos Afoxés de 
Pernambuco. 2008, p.2. 
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entre  a  mulher e poder.  Entender o papel destinado a mulher na sociedade é 

compreender que, 

 

“Esta construção social do que é ser mulher e do que é ser homem se relaciona 
com o sistema patriarcal, aqui entendido como um sistema de dominação 
masculina, com constituição e fundamentação históricas, em que o homem 
organiza e dirige, majoritariamente, a vida social”.9 

 
Com isso, é importante observar que, o nosso campo de análise apresenta um 

aspecto a mais nesta discussão sobre gênero, quando elaboramos uma reflexão sobre a 

presença da mulher negra na sociedade brasileira, onde entra neste momento um 

elemento fundamental: a questão étnico-racial.  Falar sobre a mulher negra no Brasil é 

lembrar toda uma condição de  submissão e abuso que  lhe foi imposto, desde  o início da 

constituição da sociedade brasileira.  Segundo Santos, 

 

“A mulher negra então é aquela que não possuia vida psicológica, afetiva e 
intelectual. Enquanto a mulher branca era ”guardada e vigiada”, a mulher negra 
era submetida ao abuso sexual, ao estupro e a humilhações. No período 
escravocrata estuprar uma negra não era crime, e sim um sinal de virilidade do 
homem branco. A mulher negra, por diversas vezes têm se mostrado a 
mantenedora da família, não só no contexto atual, em que sozinha criam e 
educam seus filhos, como também no passado. Isso por que, após a abolição e a 
imigração européia, não havia mercado de trabalho para o homem negro, coube a 
mulher negra o sustento da família, trabalhando nas casas dos ex-senhores ou 
vendendo quitutes”. 
 

O AFOXÉ OMO OXUM 

  

 Em Aracaju, o Afoxé Omo Oxum surge da iniciativa  do Abaçá São Jorge, terreiro 

de candomblé angola/ijexá,  a partir de uma iniciativa da Yalorixá Marizete Silva Lessa.  

Mãe Marizete, como é conhecida,  realiza todos os anos, durante o mês de dezembro o 

ciclo festivo dedicado às Yabás, iniciando em 04 de dezembro, dia dedicado à Santa 

Bárbara, que no sincretismo religioso corresponde à divindade  africana Iansã, e 

encerrando no dia 08 de dezembro, dia dedicado à Nossa Senhora  da Conceição,  que 

corresponde à Oxum.   

                                                           
9 SANTOS, Silvana  Maria de Morais dos; OLIVEIRA, Leidiane. Igualdade nas relações de gênero  na 
sociedade do capital: limites, contradições e avanços. Revista. Katál. Florianópolis v. 13 n. 1 p. 05  jan./jun. 
2010 
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 Com a articulação entre a Filha de Mãe Marizete, juntamente com pessoas  do 

Terreiro e  ligadas  a instituições voltadas à luta contra o preconceito racial e a 

discriminação religiosa,  construiu-se a estrutura do Afoxé Omo Oxum, que teve como  

apoio fundamental o poder público, principalmente do atual Governador do Estado, 

Marcelo Deda, que era, na época, o Prefeito da Capital.  Esta presença foi fundamental 

para que o Afoxé pudesse sair  em cortejo no dia 08 de dezembro de 2005, com 400 

mulheres,   número esse que no ano de 2010 chegou  a 2500 mulheres participando do 

evento. 

 A idéia inicial de criar o  Afoxé veio da vontade da Yalorixá, que  desejava, há um 

certo tempo,  criar esta manifestação cultural na cidade de Aracaju,  até mesmo porque já 

existe no dia 08 de dezembro, um ritual que acontece ao término da missa na Catedral 

Metropolitana, em que  os adeptos das religiões afro-brasileiras  fazem a “lavagem das 

escadas da Catedral” , semelhante ao ritual que ocorre na segunda quinta feira do ano em 

Salvador, na Igreja do Bomfim.  Sendo assim, Oxum teria mais uma homenagem neste 

dia, com o surgimento do Afoxé Omo Oxum.  De acordo com um dos organizadores, 

“há mais de 10 anos Dona Marizete tinha intenção de organizar um afoxé, porque 
em todo lugar tinha, e em Sergipe nunca teve.  E outra coisa, como essa casa é 
uma casa comandada por mulheres, ela sempre teve uma coisa assim, uma forma 
de homenagear Oxum, que é o orixá da mãe dela, que é mãe dela também, e 
porque foi Oxum quem fez Iansã.  E outra coisa, culminava com o quê? Com o 
ciclo da festa de Iansã.  Seria uma forma de ela dar visibilidade às mulheres(...), é 
um grupo afro religioso, que tem o caráter de combater a discriminação e 
valorização da mulher.  ”( depoimento de Fernando Aguiar- Babalaxé  do Abaçá 
São Jorge  e Presidente do Afoxé Omo Oxum) 

 
“a participação fundamental somos nós, mulheres, por conta da casa, por conta da 
discriminação, e aí é uma forma de homenagear as mulheres negras, as mulheres 
trabalhadoras, as mulheres de todas as classes.”( Jussara Lessa – Coordenadora 
Geral do Afoxé Omo Oxum) 

 
 Assim, o Afoxé Omo Oxum foi criado com o objetivo de combater a discriminação 

contra a mulher negra e a intolerância religiosa imposta aos adeptos das religiões afro-

brasileiras, principalmente as mulheres.  Vivemos numa sociedade ainda racista e 

discriminatória, onde o fator étnico-racial  associado ao vínculo religioso, muitas vezes 

resulta em práticas preconceituosas em todos os espaços. Colocar nas ruas da cidade 

uma manifestação cultural afro-brasileira, onde todos os elementos fazem referência a 

uma divindade africana, o Orixá Oxum, com músicas cantadas em língua africana, o 

yorubá, reunindo mulheres  vinculadas ou não aos terreiros de várias partes do estado é 
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algo importante enquanto mecanismo de mobilização social contra a discriminação étnico 

racial, religioso e de gênero.    

 É importante  ressaltar um conflito inicial   envolvendo os organizadores do Afoxé e  

os homossexuais  que fazem parte das religiões afro-brasileiras, que não  concordavam 

com a definição de que somente mulheres poderiam participar.  Entretanto, houve uma  

aparente aceitação por parte deste grupo, que segundo Jussara, aceitaram  as 

justificativas baseadas na valorização da mulher negra.  

“(...) eles até participam, mas efetivamente não do afoxé, mas do lado de fora do 
afoxé.  Porque quando a gente percebe,  eles estão todos do lado de fora, 
dançando, aquela coisa toda, mas sem  se integrar ao grupo mas ao mesmo 
tempo fazendo parte, porque eles estão do outro lado,  acompanhando.  Eles 
cantam, eles dançam,  eles batem palma,  quando vê a Mãe Marizete, eles tomam 
a benção, faz aquela coisa.”( depoimento de Jussara Lessa – Coordenadora Geral 
do Afoxé Omo Oxum). 
 

 Um aspecto importante está relacionado a dependência inicial do Afoxé com o 

poder público.  Isto foi observado nos discursos dos organizadores, que ressaltam a 

necessidade de  quebrar este vínculo, podendo  “andar com suas próprias pernas”, isto é, 

buscando apoio de instituições públicas e privadas para se manter.  Para tanto, eles já 

construíram um registro e o estatuto para o Afoxé, o que permitirá a participação em 

editais culturais visando patrocínio para a realização da festa.  O estatuto traz em sua 

organização a presença de um número maior de mulheres ocupando cargos, porém, 

encontramos homens também atuando diretamente na organização do evento.  

Entretanto, o espaço é  majoritário para as mulheres, sendo todos vinculados ao Abaçá 

São Jorge e vinculados ao  candomblé. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Discutir sobre a presença da mulher na sociedade brasileira é algo bastante 

complexo, já que estamos diante de uma sociedade  ainda  muito preconceituosa com 

relação ao papel desempenhado pelas mulheres.  Mais ainda quando partimos para 

analisar a presença da mulher negra, que traz consigo, além do preconceito de ser 

mulher, também de ser negra.   
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 A partir deste estudo que buscou analisar a formação do primeiro afoxé de Aracaju, 

o Afoxé Omo Oxum,  podemos perceber como uma manifestação da cultura negra pode 

contribuir de forma significativa para combater as práticas preconceituosas,  apresentando 

para a sociedade elementos culturais de uma religião que  ainda é marcada por práticas 

intolerantes e discriminatórias para com seus adeptos.  Poder associar a este movimento  

também a questão relativa às mulheres negras  é fundamental, pois, segundo SANTOS, 

“A mulher negra precisa ser valorizada não só pelos deliciosos quitutes, pelo seu 
molejo contagiante, pelo corpo sensual, mas principalmente pelas suas qualidades 
como ser humano, pelos seus dotes intelectuais.”10 
 
 

 Desta forma, o Afoxé Omo Oxum apresenta a sociedade sergipana aspectos 

característicos da cultura afro-brasileira num contexto social marcado pela discriminação 

e preconceito, propondo um olhar de reconhecimento a estas manifestações,  expondo a 

mulher negra enquanto elemento fundamental na construção de uma sociedade  baseada  

no respeito às diferenças e na prática de atitudes voltadas a alteridade e equidade social. 
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 SANTOS, Walkyria Chagas da Silva.  A Mulher Negra Brasileira. Revista África e Africanidades – Ano 2 - n. 5 - Maio. 2009, p.4 
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