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  INTRODUÇÃO: 
    Esta pesquisa analisou as narrativas das populações 
rurais de terreiro de candomblé, como foram sendo 
construídas, no decorrer do tempo, as identidades dos 
sujeitos e como estas se compatibilizam com as memórias 
de ancestralidade de matriz africana. O estudo possibilitou, 
ainda, a compreensão de que o reconhecimento dos 
valores  religiosos de matriz africana pode vir a ser um 
importante instrumento de identidade  e  sentimento  de  
pertencimento  territorial  contribuído  para  a  resistência  
ao  processo  de  intolerância religiosa.  
 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
      Foram entrevistados oito sujeitos de ambos os sexos,  
para apreensão de suas narrativas, todos são ou jáforam 
de comunidades de terreiros localizadas nas zonas rurais 
das cidades de Governador Mangabeira, Muritiba e Cruz 
das Almas, cidades localizadas no Recôncavo Baiano. A 
metodologia para análise das narrativas foi ancorada na 
teoria das Representações Sociais e a interpretação e 
categorização dos dados orientou-se na Análise do 
Discurso (AD). 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
       No que tange às perseguições sofridas ao longo da 
História, os terreiros resistiram, usando diversos 
mecanismos para prosseguirem na pratica de suas 
crenças, em especial na região do Recôncavo baiano, 
onde a repressão não conseguiu evitar o crescimento 
desses terreiros.  Essa resistência continua nos dias atuais 
com os movimentos sociais, que se organizam e se 
mobilizam em busca de afirmação dessas comunidades 
através de passeatas, seminários, conferências e 
consolidação de leis que garantem seus direitos, 
sobretudo no combate ao racismo e a intolerância 
religiosa. A maioria dos iniciados afirma praticar suas 
crenças como um legado: [...] eu fui iniciado bem jovem e 
assim como meus irmãos e a maioria das pessoas que já 
são do terreiro. Eu fui iniciado aos quatro anos de idade, 
eu já fiz trinta anos iniciado. (SM3).  [...] eu já fazia parte 
da família do axé porque minha mãe já é feita, já tinha sido 
iniciada e por conviver no ambiente gostar se dá bem, e aí 
eu decidi com oito anos a entrar. Não só, decidi como tive 
algumas precisões porque tem coisas que os médicos não 
resolvem, só os Orixás. (SF1). Sobre a intolerância 
religiosa praticada por adeptos de outras religiões afirmam 
disposição pra vencer aquela batalha, aquela demanda 
seja lá o que for. (SF2) E denunciam: [...] Têm pessoas 
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tou indo buscar Jesus. Isso é claro que eu busco Jesus. 
Eu tenho fé no meu próprio santo; e fé também no meu 
próprio exú; se eu  tenho fé em dar a ele o que eu busco, 
ali eu acho. Eu tenho que tá forte confiante nele pra vencer 
aquela batalha aquela demanda seja lá o qual for. (SF2) 
 
  CONCLUSÃO: 
    Dentre outros resultados, o estudo possibilitou a 
compreensão de que o reconhecimento dos valores  
religiosos de matriz africana pode vir a ser um importante 
instrumento de identidade  e  sentimento  de  
pertencimento  territorial  contribuído  para  a  resistência  
ao  processo  de  intolerância religiosa.  Ao reconstruir 
diferentes narrativas, o estudo adentrou em temas  
relevantes  para  o  conjunto  da  sociedade com 
desdobramentos na educação para relações étnico-raciais, 
percebendo a necessidade de ações para afirmar a auto 
estima dos  que  professam  ou  simpatizam  com  as  
religiões  de matriz africana  e  ainda,  foi  possível  
desvelar costumes,  tradições  e saberes  do  território  
com  vistas  a  proporcionar  os conhecimentos  
fundamentais  para  a  compreensão  crítica  dos 
problemas  para  a  intervenção  no  contexto  social,  
político  e cultural em que as comunidades de Terreiros 
estão inseridas.   
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