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INTRODUÇÃO: 

O significado e as condições de concretização dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) são objeto de elaboração e revisão contínuas. Importa registrar que a discussão de 

significado e condições tem permitido perceber que princípios básicos como universalidade, equidade e 

integralidade não se resumem a um problema de distribuição mais equitativa de serviços ou do acesso 

aos recursos das tecnociências da saúde, mas igualmente a dimensões internas dos próprios serviços 

e das próprias tecnologias de cuidado e cura. É assim que políticas públicas de saúde, como a Política 

Nacional de Humanização, ao indicarem necessária “humanização do cuidado”, em perspectiva que 

articula noções como de cuidado centrado na pessoa, autonomia, participação coletiva, 

responsabilidade compartilhada etc., demandam uma reconstrução, simultaneamente, ética, política e 

técnica do cuidado (1). 

Para tal reconstrução, vale enfatizar a importância de um olhar atento à diversidade sociocultural 

dos sujeitos individuais, das comunidades e coletivos. Sem considerar a diversidade sociocultural, é 

impossível produzir, para os cuidados ou para a promoção da saúde, um horizonte normativo 

efetivamente informado pelas necessidades e pelos recursos salutogênicos de pessoas e coletividades. 

A desconsideração da diversidade produz iniquidades e resulta em insucessos práticos na 

atenção à saúde de sujeitos e comunidades ou mesmo em iatrogenia. Essas dinâmicas relacionam-se 

a iniquidades sociais importantes no contexto da sociedade brasileira, afetando, sobretudo, grupos 

historicamente marginalizados, a exemplo daqueles que representam matrizes culturais subalternizadas, 

como as matrizes ameríndia e amefricana. 

Este projeto dirige seu interesse para a interface entre uma dessas matrizes, a amefricana, e 

serviços de saúde, particularmente ao que se refere à construção dos contextos de cuidado. 

Identificando a formação dos profissionais de saúde como um dos nós que impedem avanços efetivos 

na produção de cuidados para pessoas e comunidades de matriz amefricana, a pesquisa tem como 

objetivo captar quais conteúdos (sentidos e territórios relacionais), na perspectiva de sujeitos de matriz 

amefricana, mais especificamente, de comunidade de Candomblé, os profissionais de saúde deveriam 
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aprender para serem capazes de desenvolver atenção adequada às especificidades socioculturais 

dessa população. 

O termo matriz amefricana ou, simplesmente, africana procura abranger um território amplo e 

extremamente diverso de tradições que se desenvolveram no contexto da diáspora negra para o 

continente americano. Historicamente, em cada localidade, de acordo com os recursos disponíveis e as 

condições impostas pela experiência mortal da escravidão, produziram-se agenciamentos criativos 

orientados ao refazimento das tradições dos povos submetidos a essa brutal desterritorialização, dando 

origem a tradições extremamente diversas a depender da origem étnica  e das estratégias (cognitivas, 

afetivas, organizacionais) que permitiram a recomposição dos territórios existenciais que as forças 

dominantes nunca deixaram de perseguir e tentar eliminar. No bojo desse processo complexo, 

constituíram-se comunidades de Candomblé, Batuque, Umbanda e outras tradições representativas da 

diversidade cultural de matriz africana no Brasil (2). 

No âmbito dos serviços de saúde, as iniquidades advindas da marginalização histórica de 

pessoas de comunidades de Candomblé constituem importante barreira à concretização dos princípios 

e diretrizes do SUS. Como as compreendemos, essas iniquidades referem-se à intersecção de questões 

de justiça social e de justiça cognitiva. Esta última está relacionada à busca de credibilidade para 

conhecimentos não científicos e não ocidentais, o que, na esteira de Santos (3), entendemos como algo 

que envolve um rearranjo no campo epistemológico no sentido do enfrentamento das lógicas de 

produção de não-existência e da constituição de processos de ecologização de saberes ou de modos 

de produção de conhecimento como interconhecimento, na interação não hierárquica entre saberes 

científicos e saberes não científicos. 

Para a construção de orientações específicas e adequadas para a atenção à saúde das 

populações de terreiro, é necessário produzir conhecimento acerca de sentidos e territórios existenciais 

que devem ser considerados para evitar iniquidades e violências e para efetivamente abranger as 

necessidades e demandas de cuidado dessas populações no âmbito do sistema de saúde. Nesse 

sentido, o presente estudo propõe investigar e mapear esses sentidos e territórios. Sem pretender 

oferecer mais do que um estudo de natureza preliminar, identificando, a partir dos próprios atores 

interessados, sujeitos de comunidades de terreiro, territórios mais sensíveis que devem ser 

considerados para qualquer construção de orientações, esperamos que esta pesquisa possa contribuir 

também para a produção de materiais que possam ser utilizado no contexto da formação de profissionais 

de saúde, um dos contextos fundamentais para enfrentamento de iniquidades, insucessos práticos e 

iatrogenias decorrentes da desconsideração. 

METODOLOGIA: 

O estudo foi realizado no Ilê Asé Omo Obaluwaye Ati Odé (São Paulo, SP), fundado pelo 

Babalorixá Marcelo Souza (dirigente). A escolha do terreiro se deu pelo fácil acesso e contato com os 

dirigentes da comunidade, a tradicionalidade e estrutura da comunidade e seu reconhecimento pelos 

membros de outras comunidades próximas (outros terreiros da região). 

O estudo consiste inicialmente de uma primeira entrevista aberta com a Yalasé e a Yakekerê 

(dirigentes) da comunidade elencada, para coletar dados da história do terreiro, da herança religiosa da 

comunidade e da dinâmica de funcionamento da comunidade. Um segundo momento consiste em 

entrevistas com 4 indivíduos atuantes na comunidade. 

Após análise do material resultante das entrevistas, será feita uma primeira sistematização e 

análise do material. O resultado será apresentado para os entrevistados em um encontro coletivo, a fim 
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de corrigir e qualificar as análises do pesquisador. Trata-se de expediente orientado para qualificar os 

achados das fases anteriores da pesquisa, submetendo-os à avaliação dos próprios sujeitos 

participantes da pesquisa.  

O material das entrevistas e do encontro será analisado pela técnica de análise temática. A sua 

flexibilidade, facilidade na execução e versatilidade são os motivos de escolha para a técnica em 

questão, mesmo que não haja consenso em como aplicá-la, pois é um método eficaz para identificar, 

analisar e expor temáticas recorrentes e considerá-los de maneira aprofundada (4). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Até o presente momento, foram realizadas as etapas das entrevistas (as duas primeiras etapas 

da pesquisa). A terceira etapa, referente ao encontro coletivo orientado para qualificar e expandir os 

achados das entrevistas, ainda não foi realizada. Por isso, o material aqui apresentado deve ser visto 

ainda como resultados preliminares. 

As entrevistas evidenciaram dois importantes campos a serem considerados nos cuidados em 

contextos de saúde: a necessidade do reconhecimento das religiões de matriz ameafricana em seus 

próprios termos ou, dito de outro modo, o enfrentamento do racismo religioso que incide sobre o “povo 

de santo”, bem como da ignorância relativamente a essa matriz religiosa; a necessidade de levar em 

conta, na atenção à saúde, a multiplicidade de relações/conexões que, para a matriz amefricana, 

constitui a pessoa, o que implica, para diversas situações, a necessidade de realizar procedimentos 

rituais ou simplesmente possibilitar o acesso da pessoa sob cuidados à “família” da comunidade de 

terreiro. 

As entrevistas expuseram que o racismo religioso produz ainda interdições e violações da 

liberdade religiosa no contexto da atenção à saúde. A laicidade continua a servir de “fachada” para 

agências orientadas a excluir religiões não cristãs do contexto dos serviços ou para a reiteração da 

exclusividade das expressões cristãs nesse contexto. Como disse um entrevistado, “em todo ambiente 

público, você enxerga um crucifixo; só que na nossa constituição fala que é um país laico”. Sob a 

aparência do discurso não confessional, observa-se o aprofundamento da natureza confessional (cristã 

e, frequentemente, neopentecostal) dos serviços de saúde. 

A laicidade é também um pretexto para ignorar os aspectos constitutivos das matrizes religiosas 

não cristãs e as identidades socioculturais a elas vinculadas. Desse modo, tem sido manejada para 

evitar a confrontação de preconceitos historicamente cristalizados em relação às matrizes não cristãs, 

sobretudo, em relação às religiões de matriz amefricana e aos seus sujeitos. Um dos entrevistados 

registra que o reconhecimento de “algumas insígnias que estão apregoadas ao seu corpo, um idé, um 

eleke, que a gente chama de fio de conta” é suficiente para acionar discursos que expressam completa 

ignorância em relação à “religião de matriz africana”: “A primeira coisa que as pessoas falam é ‘ah, você 

é macumbeiro’. Mas (...) macumba é um instrumento. Eu sou de religião de matriz africana”. 

Considerando esse mau uso da laicidade como dispositivo do racismo religioso e da natureza 

cristianocêntrica dos serviços, o que as entrevistas permitem observar é a necessidade de uma laicidade 

de outro tipo, pautada não na exclusão da religião (o que apenas tem servido para a exclusão da religião 

dos “outros”, quer dizer, dos não cristãos), mas no pluralismo religioso: a laicidade como negação da 

colonização dos serviços por uma única identidade religiosa (seja ela cristã, agnóstica ou ateia) e como 

abertura para a pluralidade dos modos de ser ou para uma experiência social em que "vozes e tradições 

diferentes existem e florescem ao ponto de escutarem as vozes de outros, comprometerem-se com uma 

tentativa contínua de eliminar formas de sofrimento subjetivo e objetivo e manterem condições por meio 
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das quais o ato de comunicar e viver amplie, ao invés de restringir, a criação de esferas públicas 

democráticas" (5) (p. 360). 

A laicidade não pode ser pretexto para a indiferença em relação às diferenças, mas um estímulo 

para o diálogo intercultural e, em relação ao tema que motiva esta pesquisa, para o diálogo inter-

religioso. Segundo um entrevistado, “primeiramente, o respeito precisa existir”, e respeitar é conhecer e 

reconhecer como cada um deseja ser visto e tratado. Por exemplo, ser visto e tratado não como 

“macumbeiro” - uma identidade produzida pela “alterização” do outro - mas como uma pessoa de “religião 

de matriz africana” - uma identidade produzida pela prática de autodefinição. Isso não significa saturar 

o contexto com informações sobre as diversas matrizes religiosas (o que pode ser, inclusive, 

contraproducente), mas construir espaços de diálogo ou situações educativas de contato efetivo com a 

lógica do outro, ou melhor, dos outros historicamente marginalizados pelo cristianocentrismo instituído. 

Esse diálogo é o ponto de partida para o segundo aspecto acima mencionado. Sem esse diálogo, 

sem contato efetivo com a lógica do outro, não é possível reconhecer necessidades específicas do “povo 

de santo” que devem ser consideradas no contexto do cuidado, o que resultará em iatrogenia, em razão 

da violação das identidades. 

Um ponto muito mencionado nas entrevistas foi a incompreensão do significado da necessidade 

de certos procedimentos rituais (sempre específicos) no contexto de cuidado, sobretudo, no caso de 

internação, quando a pessoa é privada do acesso à comunidade religiosa e aos seus recursos. 

Especificamente em relação ao Candomblé, um entrevistado mencionou que, em contextos de 

procedimentos que envolvem “tirar o sangue, doação de sangue, doação de algum órgão ou retirada de 

algum órgão do corpo”, há coisas que, segundo os preceitos do Candomblé, precisam ser feitas, “alguns 

processos religiosos” ou “segredos” para que “a nossa vida religiosa siga em paz, siga tranquilamente”. 

No entanto, esses “processos” são interditados pelos serviços e o “sacerdote” (o oficiante desses 

“processos religiosos”) é tratado como “um marginal”, sendo constrangido a agir como um traficante, 

que, para cuidar da pessoa enferma, precisa “entrar com os nossos elementos escondidos”. 

Em congruência, podemos mencionar a naturalidade com que o “povo de santo” lida com 

atributos, componentes e características do processo saúde doença, assim como de processos 

complexos intrínsecos ao transcorrer da vida, como a morte, uma vez que tal forma de vivê-los perpassa 

pela demanda de atrelá-los à ritualística e espiritualidade dentro da religiosidade. Na prática, as 

iniquidades concêntricas do sistema corroboram no afastamento desses indivíduos dos rituais fúnebres, 

de perda e luto, de adoecer e, até mesmo, de envelhecer conforme seus próprios parâmetros e 

necessidades. Como descrito por um dos entrevistados: “quando acontece a morte da pessoa, a gente 

também precisa fazer alguns ritos de passagem, alguns ritos fúnebres na pessoa; muitas vezes o 

sacerdote ou a pessoa responsável do terreiro que tenha essa incumbência de fazer acaba sendo 

impedida de fazer esses rituais que também fazem parte da Saúde dentro do candomblé” [...]; “ quando 

a gente tem a passagem, a gente é desligado dessas coisas, como a gente nasceu e a gente precisa 

fazer esses rituais de passagem, que também faz parte da nossa saúde, porque isso está pregado a 

toda uma família. Então a gente precisa se desligar corporalmente dessa família e muitas vezes a gente 

é impedido de fazer isso dentro da unidade de saúde”. 

Para os profissionais de saúde não pertencentes ao Candomblé, esses “processos religiosos” 

representam apenas risco sanitário, quando considerados no sentido “moderno”, como expressão de 

crenças, produtos da ilusão, algo sem efetividade, ou risco “religioso”, quando considerados no sentido 

cristão ou, mais especificamente, evangélico, como relacionados a seres maléficos. Para as 

comunidades de Candomblé, no entanto, são processos necessários em razão da constituição da 

pessoa. 
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Para o Candomblé, a pessoa é múltipla, a síntese dinâmica (sempre em movimento e 

transformação) de suas relações com as energias cósmicas ou ancestrais, com sua família religiosa, 

com a sociedade, com o ambiente etc. O próprio corpo expressa múltiplas relações, de modo que 

intervenções sobre ele não podem ser feitas sem produzir efeitos sobre essas relações. Por isso, diz um 

entrevistado, “quando a gente fala em saúde, isso inclui desde um simples corte de cabelo até quando 

chega aquela hora do falecimento”. A “retirada de algum órgão do corpo” ou a doação de sangue afetam 

relações vitais, e essas relações precisam ser cuidadas segundo os preceitos e procedimentos da 

religião. Além disso, o isolamento gerado pelos protocolos hospitalares priva o sujeito de suas relações 

com sua comunidade, sua família de Axé, que, para o “povo de santo”, é “essencial”, “vital”, segundo o 

mesmo entrevistado: “(...) a vida familiar é muito importante, ela é essencial, ela é vital”. 

O que os entrevistados entendem como sendo fundamental não é que os profissionais de saúde 

ou os serviços compreendam cada detalhe da ontologia ou cosmologia complexa do Candomblé, mas 

que sejam capazes de dialogar e que possuam flexibilidade suficiente para que sejam produzidas 

soluções viáveis a partir de negociações que levem em conta saberes, práticas, dinâmicas e 

necessidades dos serviços e dos membros de comunidades de Candomblé, em benefício do que acima, 

em uma citação, foi traduzido no objetivo de “eliminar formas de sofrimento subjetivo e objetivo”. Mais 

do que tolerância, o que os entrevistados demandam é abertura para novos possíveis, para novas 

experiências e práticas concretas, no exercício do cuidado. 

CONCLUSÕES: 

As etapas já realizadas da pesquisa permitem concluir que: (1) é necessário revisar o entendimento 

corrente sobre laicidade dos serviços de saúde, reorientando-o para a possibilidade de produzir 

presenças e não ausências, abrindo-se para a produção de experiências sociais decoloniais de 

pluralismo religioso e não de exclusão da religião (o que tem servido apenas para a exclusão da religião 

dos “outros”, dos não cristãos); (2) essa abertura deve favorecer o diálogo intercultural e inter-religioso, 

em benefício não da restrição, mas da ampliação de possibilidades de cuidado, para que se possa 

“eliminar formas de sofrimento subjetivo e objetivo”, decorrentes do desconhecimento e exclusão da 

diversidade dos modos de ser; (3) do ponto de vista específico do Candomblé, é essencial considerar 

sua ontologia/cosmologia, que sustenta a noção da  multiplicidade de relações/conexões constitutiva da 

pessoa, o que implica, para diversas situações, a necessidade de realizar procedimentos rituais ou 

simplesmente possibilitar o acesso da pessoa sob cuidados à “família” da comunidade de terreiro. 
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