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MÚSICA E VIOLêNCIA 
narrativas do divino e feminicídio 

laila andressa rosa

Este artigo nasce de algumas questões percebidas no contex-

to religioso da jurema sagrada, tema da minha tese de doutorado 

(ROSA, 2009a), que se debruçou sobre as narrativas humanas e 

divinas de mulheres negras e de suas entidades espirituais femi-

ninas, bem como dos repertórios musicais sagrados. Em relação 

a algumas entidades em particular, a violência consiste numa tô-

nica de suas trajetórias e narrativas musicais. Para as entidades 

masculinas, tais quais exus e mestres, a violência policial e das 

ruas está em grande parte presente. Para as entidades femininas, 

a violência de gênero e o feminicídio são experiências constante-

mente narradas. 

Considero esta também uma retomada sobre a importante ar-

ticulação entre música e violência, como proposta por Ana Maria 

Ochoa Gaultier (2006), sobretudo na perspectiva da etnomusi-

cologia, que, aqui no Brasil, quando abordada, tem se centrado, 

majoritariamente, na questão da classe social, do racismo e do et-

nocídio indígena, questões sem dúvida alguma de grande relevân-
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cia e pertinência. Contudo, me incomodava (e ainda incomoda) o 

fato de que a dimensão de gênero das violências seja ainda invisibi-

lizada no universo dos estudos e militâncias sobre música no Brasil. 

Esse é um tema muito caro a mim mesma, que fui vítima de 

violência doméstica e de abuso sexual na infância e pré-adoles-

cência e que pude descobrir na música um território especial de 

descoberta e de sobrevivência. Ao longo da minha trajetória de 

mulher branca e pobre de periferia de Recife, Pernambuco, e de-

pois Carpina, interior do estado, sendo oriunda de escola pública 

e a primeira da família a ingressar e concluir um curso universi-

tário, com direito a mestrado e doutorado, experimentei a música 

assim como tantas outras mulheres: para além da afetividade. Da 

música desde sempre floresceram espaços de revolta, denúncia e 

enfrentamentos ao racismo, ao sexismo, à lesbo e transfobia, e, 

igualmente, espaços de renascimento e de crescimento humano. 

Ainda que tenha abordado a questão da violência na tese, a 

ideia de aprofundar o debate sobre tais repertórios e experiências 

a partir da perspectiva do feminicídio só emergiu posteriormen-

te.1 A temática da violência estava até então adormecida durante 

vários anos pelas minhas descobertas musicais. Para minha sur-

presa, a mesma emergiu anos depois onde eu menos esperava, no 

contexto sagrado da jurema, religião afro-indígena, que, assu-

mindo como tema da tese, passei a desenvolver grande apreço e 

respeito. Mas não foi assim desde o início. Inicialmente, pensei 

em abandonar o tema ao constatar o grau de violência simbólica e, 

por vezes, até física que está presente nas performances de deter-

minadas entidades e também narradas por seus pontos cantados. 

E ao avaliar as minhas limitações para compreender as complexi-

1 agradeço à profª rita laura segato pelas preciosas sugestões sobre a perspectiva do feminicídio 
no contexto da jurema sagrada quando esteve na minha banca de doutorado e, posteriormente, 
num café da tarde, durante o seminário internacional Fazendo Gênero, de 2010. igualmente, 
agradeço à profª Cecília sardenberg nos debates no núcleo de estudos interdisciplinares sobre 
a Mulher (neiM) sobre a questão da violência simbólica, e ao meu querido amigo, o prof. 
Clebemilton nascimento, parceiro de boas empreitadas acadêmico-musicais. 
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dades presentes na jurema sagrada, retrocedi. Felizmente. Pois, 

sem dúvida, essas histórias de algum modo dialogam também 

com a minha própria história. São histórias de muitas Marias, 

Luziaras, Ritinhas, Lailas que, infelizmente, ainda que de maneira 

muito distinta, se fazem realidade e que, justamente por essa ra-

zão, precisam ser contadas e recontadas para que deixem de ser 

naturalizadas, negligenciadas e silenciadas.

Para construir minha narrativa juntamente com as narrativas 

da jurema sagrada, dividi o artigo em quatro partes, que chamo 

de “atos”: 

1. Sobre música e violência, onde faço uma revisão bibliográ-

fica sobre o tema, iniciando pelo conceito de feminicídio, 

femigenocídio e transfeminicídio para chegar propriamen-

te no debate sobre música e violência, que inclui o contexto 

baiano e o Projeto de Lei n. 19.237/11, sancionado em 2012 

e que proíbe a contratação por parte do Estado de bandas 

que cantem músicas misóginas, racistas e homofóbicas, o 

que gerou e ainda gera grande polêmica no meio artístico e 

intelectual baiano;

2. Das narrativas subalternas e contraventoras, onde entram 

os diversos e complexos idiomas que constituem a dinâmi-

ca da jurema, enquanto religião, de se configurar como um 

“outro periférico” em relação ao contexto hegemônico re-

ligioso nacional; 

3. Luziara, Ritinha e o feminicídio como categoria musical, 

quando as entidades femininas da jurema sagrada trazem 

suas narrativas musicais de enfrentamento ao racismo, ao 

sexismo e ao feminicídio, e é também onde analiso um pon-

to cantado das mestras Luziara e Ritinha; 

4. Música, políticas sexuais e violência, quando discuto sobre 

a questão das sexualidades e a ruptura com os padrões so-
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ciais hegemônicos da heteronormatividade como uma ex-

periência sagrada legítima e possível no contexto religioso 

da jurema.

E antes de prosseguir, me apresento como uma mulher de axé, 

tendo me tornado filha de santo do Terreiro Xambá (Olinda-PE), 

que por mais de 10 anos me acolheu como pesquisadora. Logo, ini-

cio este debate pedindo licença às entidades espirituais da jurema 

sagrada, às madrinhas e aos padrinhos de jurema e todas as jure-

meiras e juremeiros do Terreiro Xambá, minhas e meus ancestrais. 

Salve a jurema sagrada! Salve as mestras! Mojubá!

Ato I: Música e violência

Historicamente, há uma tendência de se apontar para a vio-

lência como produto das desigualdades sociais no Brasil, privi-

legiando o conceito de classe social. Por outro lado, a partir do 

recorte de gênero, os estudos feministas no Brasil têm mostra-

do como mulheres e homens são vítimas de diferentes tipos de 

violência, sendo a exploração sexual e doméstica realidades que 

muitas mulheres enfrentam. O Movimento Negro, tanto no Brasil 

como nos EUA, denunciou o racismo institucional e sua face gen-

drada e racial de produção de violência, sobretudo policial. A pen-

sadora e ativista negra estadunidense Angela Davis (1998) mostra 

em seus estudos como homens jovens negros configuram a grande 

população carcerária como vítimas de uma política eugenista de 

exclusão da população negra e da negação dos seus direitos civis 

nos EUA, e sabemos que o mesmo modelo é reproduzido em solo 

brasileiro. Finalmente, feministas negras e indígenas latino-ame-

ricanas propõem a articulação entre raça/etnia, gênero e classe 

social para compreender a tripla opressão das desigualdades so-

ciorraciais e de gênero da qual mulheres negras e indígenas são 
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vítimas. Sobre as desigualdades sociorraciais e de gênero, Antônia 

dos Santos Garcia (2010) declara que: 

Sexismo, racismo e classismo são construções sociais milenares 
e universais, mas ao longo de séculos ficou subsumido na cate-
goria de classes sociais. A centralidade nesta categoria de análise 
tem invizibilizado a natureza de outras desigualdades, ou seja, 
as desigualdades de gênero e raça, não se restringem às classes 
sociais. Contudo, nas últimas décadas houve questionamentos 
desse sujeito único como explicativo das condições desiguais 
vividas pelas maiorias negras e femininas em todas as socieda-
des. Assim, para enfrentar os desafios do século XXI, século da 
reparação, é crucial que as Ciencias Sociais contribuam para dar 
maior visibilidade às desigualdades de gênero e raça, já que as 
políticas universalistas não têm reduzido os abismos raciais e de 
gênero. (GARCIA, 2010, p. 1)

É a partir do recorte de gênero que os estudos feministas no 

Brasil têm mostrado como mulheres e homens podem ser vítimas 

de específicos tipos de violência. Mulheres são vítimas de diversas 

violências, tais quais o racismo, o sexismo, a lesbofobia, a transfo-

bia, a exploração e violência sexual e doméstica, dentre outras. A 

Lei Maria da Penha consiste numa importante resposta e conquis-

ta ao combate da violência de gênero, pois, dentre importantes 

ações, “tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a 

mulher.” (BRASIL, 2006)

Feministas latino-americanas adotaram o conceito de “fe-

minicídio”, relativo ao homicídio feminino. Segundo Marcela 

Lagarde (2004, p. 7, tradução nossa):

O feminicidio é genocídio contras mulheres e acontece quan-
do as condições históricas geram práticas sociais que permitem 
atentados contra a integridade, a saúde, a liberdade e a vida das 
mulheres. O feminicidio concorre no seu tempo e espaço, danos 
contra mulheres realizados por conhecidos e desconhecidos, por 
violentos, violadores e assassinos individuais e grupais, ocasio-
nais ou profissionais, que conduzem a morte cruel de algumas 
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das vítimas. Nem todos os crimes são combinados ou realiza-
dos por assassinos seriais: existem seriais e individuais, alguns 
são cometidos por conhecidos: parceiros, parentes, namorados, 
esposos, acompanhantes, familiares, visitas, colegas e compa-
nheiros de trabalho; também são perpetrados por desconheci-
dos e anônimos, e por grupos mafiosos e delinquentes ligados a 
modos de vida violentos e criminais. Sem dúvida, todos têm em 
comum que as mulheres usáveis, prescindíveis, maltratáveis e 
descartáveis. E, desde logo, todos coincidem infinita crueldade 
e são, na verdade, crimes de ódio contras as mulheres.2 

Mais recentemente, Rita Laura Segato (2010) vai ressaltar como 

o termo “femi-genocídio” é importante, por possuir um status 

jurídico de grande amplitude, nos termos de uma sensibilização 

política internacional a partir da perspectiva do genocídio, que é 

considerado como crime internacional contra os direitos humanos. 

Já no Brasil, somente nesse ano que conquistamos a lei san-

cionada pela presidenta Dilma Rousseff, que prevê o feminicídio 

como crime hediondo, correspondendo ao crime “contra a mu-

lher por razões da condição de sexo feminino.” (BRASIL, 2015a, 

b) Contudo, há ainda a problemática da inclusão das mulheres 

trans, vítimas do transfeminicídio, termo proposto pela socióloga 

Berenice Bento (2014, p. 1) para “nomear os assassinatos cometi-

dos contra a população trans [...], reforçando que a motivação da 

violência advém do gênero.” A autora complementa que, assim 

como no feminicídio, a problemática do transfeminicídio está di-

retamente ligada à desvalorização do feminino:

2 el feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas 
generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades 
y la vida de las mujeres. en el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres 
realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales 
y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las 
víctimas. no todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay 
seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, 
esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son 
perpetrados por desconocidos y anónimos, y  por grupos mafiosos de delincuentes ligados a 
modos de vida violentos y criminales. sin embargo, todos tienen en común que las mujeres 
son usables, prescindibles, maltratables y deshechables. Y, desde luego, todos coinciden en su 
infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. 
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Se o feminino representa aquilo que é desvalorizado socialmen-
te, quando este feminino é encarnado em corpos que nasceram 
com pênis, há um transbordamento da consciência coletiva que 
é estruturada na crença de que a identidade de gênero é uma ex-
pressão do desejo dos cromossomas e dos hormônios. O que este 
transbordamento significa? Que não existe aparato conceitual, 
linguístico que justifica a existência das pessoas trans. Mesmo 
entre os gays, é notório que a violência mais cruenta é cometida 
contra aqueles que performatizam uma estilística corporal mais 
próxima ao feminino. Portanto, há algo de poluidor e contami-
nador no feminino (com diversos graus de exclusão) que preci-
sam ser melhor explorados. (BENTO, 2014, p. 1)

Inicialmente, o propósito deste artigo se detinha ao concei-

to de feminicídio ou femigenodício, pensando sobre a violação 

específica contra corpos femininos que é narrada em cantos sa-

grados e performatizados por entidades espirituais da religião 

afro-indígena “jurema”. (ROSA, 2009a) Após a leitura da auto-

ra Berenice Bento, me parece que o conceito de transfeminicídio 

soma à realidade da jurema sagrada, onde a experiência do transe 

ou incorporação elabora as performances das entidades espiri-

tuais. Estas informam discursos, materializações corpóreas e mu-

sicais, tratando-se também de narrativas biográficas de mulheres 

negras, indígenas e afro-indígenas que se entrelaçam também às 

mulheres trans, visto que estas são também adeptas da religião e 

se identificam com tais narrativas em seus cotidianos.  

Pode soar paradoxal relacionar música à violência. Contudo, 

não é o que nos mostram os diversos estudos sobre música em 

contextos de conflito e de violência. Somente para citar alguns, 

temos o caso de música como ferramenta de tortura, abordada por 

Suzanne Cusick (2006, p. 5) no seu artigo “Música como tortura/

música como arma”, onde há a utilização de técnicas de tortura 

sem o uso direto da violência (física) em contextos de guerra, for-

çando prisioneiros a ouvir a mesma música por dias a fio em pro-

cessos interrogatórios traumatizantes e violentos, de modo que 
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a pessoa imediatamente associará a música ao momento da vio-

lência sofrida, tornando-a por si só a própria violência.3 Samuel 

Araújo Junior e colaboradoras/es (2006, p. 1) ressaltam que:

Diante de ideologias de arte burguesa e percepções do subli-
me que usualmente lhes correspondem, discorrer sobre músi-
ca e violência certamente sugere um contrassenso. Afinal, em 
tal perspectiva, o que poderia haver, além da música, de mais 
exemplar da não-violência, de sociabilidade pacífica e, portan-
to, de seu presumido reconhecimento universal como valor po-
sitivo?

Bruce Johnson e Martin Cloonan (2009) também destacam 

como, na maioria dos casos, somente os aspectos positivos da 

música são evidenciados, carecendo de estudos sobre as diversas 

paisagens sonoras de violência. Nestas, incluímos a racialização e 

a hipersexualização da figura feminina, como bem narra Liv Sovik 

(2009) ao analisar a internacionalizada “Garota de Ipanema”, 

dentre outros ricos exemplos da música popular brasileira. 

(SOVIK, 2009)

Em relação às memórias musicais da violência, Silent Jane 

(2006), pseudônimo adotado pela autora do artigo, narra a trilha 

sonora e o campo das sensações (sinestesia) de sua experiência de 

ter sofrido abuso sexual na infância. E Ana Ochoa Gaultier (2006, 

p. 1) destaca outras questões pertinentes sobre a relação, ou “áreas 

de questionamento inter-relacionadas”, entre música e violência, 

por exemplo, que formas tomam as diferentes violências e vivên-

cias de adversidade e sofrimento social para pensar o social e polí-

3 esse mesmo procedimento também é comumente mencionado em depoimentos de 
militantes de esquerda durante o período da ditadura Militar no Brasil e américa latina, por 
exemplo, como retratado pelo filme A morte e a donzela, de roman Polanski (1994), em que a 
protagonista havia sido torturada e estuprada diversas vezes por um militar sádico, durante a 
ditadura militar, ouvindo sempre a mesma música: “O quarteto de cordas n. 14”, do compositor 
alemão Franz schubert (1824), conhecida popularmente como “a morte e a donzela”. Ou seja, 
notadamente o título do quarteto de schubert, que sugere o título do filme e é trilha para o 
enredo, cujo roteiro se inspira na peça de teatro do chileno exilado da ditadura de Pinochet, 
ariel dorfman. (a MOrte..., 1994; QUertetO..., 2015) 
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tico? Como se dá o impacto sobre adversidades pessoais, sociais e 

políticas nas práticas musicais, nas maneiras como imaginamos o 

musical e na materialidade da música?

No contexto baiano, Clebemilton Nascimento (2009, p. 157-

159) nos mostra minuciosamente como, em pleno século XXI, 

com todas as conquistas feministas por direitos civis e enfrenta-

mentos ao racismo, ao sexismo, à lesbofobia e à transfobia, a tô-

nica das letras das canções dos pagodes baianos ainda é de uma 

representação feminina em geral desqualificada e diminuída sob 

a ótica sexista dos seus compositores. Nesse discurso majoritaria-

mente masculino, as mulheres protagonizam enquanto “cachor-

ras”, “piriguetes”, “metralhadas”, “pomba-sujas” ou “frutas”. 

Embora o autor tenha o cuidado de nos apresentar o caráter 

multifacetado desse discurso, sobretudo em relação à figura da 

“piriguete”, reconhece, ao final, que o mesmo desqualifica e mar-

ginaliza o corpo feminino fora do padrão hegemônico de beleza. 

Ainda sobre o pagode baiano, Cecília Sardenberg4 (2011) fala 

sobre a violência simbólica de gênero e a importância do Projeto 

de Lei estadual n. 19.237/11, que ficou conhecido como “Lei anti-

baixaria”, de autoria da Deputada Luiza Maia (PT), cuja aprova-

ção pela Assembleia Legislativa da Bahia, em 27 de março de 2012, 

ainda levanta muitas polêmicas.5 Segundo Natália Cancian (2012): 

Conhecido como a ‘Lei Antibaixaria’, o texto proíbe que even-
tos públicos, financiados pelo governo, contratem artistas 

4 antropóloga feminista, profª drª da Universidade Federal da Bahia (UFBa), cofundadora do 
núcleo de estudos interdisciplinares de Gênero (neiM/UFBa) e uma das coordenadoras 
nacionais do Observatório de Monitoramento da lei Maria da Penha (Observe), que funciona 
desde 2007.

5 a forma como a lei ficou conhecida já lhes confere um caráter classista e também racista, 
denunciado por autores como simon Frith (2004) ao falar sobre a ideia de uma suposta “Má 
Música: a música que amamos odiar”. Felipe trotta (2008) também discute sobre gosto musical 
e a questão da festa e da sexualidade nos shows de bandas de forró eletrônico, chamadas 
pejorativamente como “Forró de plástico”. Por outro lado, considerando a lei em si, o fato 
de que haja um repertório explicitamente misógino e racista é inquestionável e, para nós 
feministas, sua aprovação representa uma conquista, visto que a lei se restringe apenas à 
contratação por parte do governo estadual, o que não se configura como censura. 

violencia-de-genero-1a-reimpressao.indd   301 09/01/2018   17:22:32



Violência de gênero contra mulheres302

que “desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as 
mulheres à situação de constrangimento” em suas músicas. Ho-
mossexuais também são mencionados como sujeitos de violên-
cia nas canções.

Cecília Sardenberg (2011, p. 3) nos alerta que, diferentemen-

te do enfretamento da violência física contra mulher, que muito 

ganhou com a Lei Maria da Penha, a violência simbólica é mais 

eficaz justamente por ser menos materializada e, portanto, de 

cunho psicológico, que afeta, sobretudo, a autoestima das mulhe-

res, sendo:

[...] indubitavelmente, uma das violências de gênero mais difíceis 
de detectarmos, analisarmos e, por isso mesmo, combatermos.  
Talvez até mesmo porque o ‘bombardeio’ é tanto, de todos os 
lados, que acabamos ficando anestesiadas, inertes, impassíveis, 
incapazes de percebê-la,  bem como o seu poder destruidor.  Na 
verdade, o mundo simbólico aparece como um grande quebra-
-cabeça a ser decifrado, difícil de abordar, vez que, como no caso 
das metáforas, ele se processa através de um encadeamento e 
superposição de símbolos e seus significados, ou de associações, 
transposições, oposições e deslocamentos. Destrinchar esses 
processos é muitas vezes adentrar num labirinto, correndo atrás 
de um novelo que torce, retorce, rola, enrola e dá nós, difíceis de 
serem desatados.  Por isso mesmo, a violência simbólica é sutil, 
mascarada, disfarçada e, assim, bastante eficaz. 

Essas últimas abordagens que consideram o recorte de gênero 

e suas especificidades étnico-raciais, de classe e sexualidade caem 

“como uma luva” para pensar sobre o contexto musical da reli-

gião afro-indígena jurema, acrescentando a temática da violência 

contra a mulher, o feminicídio e também o transfeminicídio à dis-

cussão. Esse contexto pode ser compreendido como um extenso 

campo das trajetórias históricas de entidades espirituais que so-

freram violência sexual, dentre diversos outros tipos de violên-

cia, quando eram humanas. A partir daí, uma “outra” história de 

mulheres silenciadas pela violência emerge.
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Ato II: Das narrativas subalternas e 
contraventoras

No contexto religioso da jurema, humano e divino muitas ve-

zes se confundem. Os pontos cantados consistem também de nar-

rativas autobiográficas das entidades religiosas. Por outro lado, o 

povo de santo tem a oralidade como narrativa complementar ao 

que não é explicitamente dito sobre as entidades espirituais, suas 

trajetórias. Nessas trajetórias há diferentes discursos, a que cha-

mo de “idiomas.” (ROSA, 2009a, b) São eles: 

1. Idiomas de pureza – princípio teológico que rege a relação 

entre o culto aos orixás e a religião afro-indígena jurema. 

Nessa última, existem dois lados ou correntes espiritu-

ais antagônicos que são compostos pelo lado da esquerda 

(pombagiras6 e exus/mestras e mestres) e da direita (cabo-

clas e caboclos/pretas-velhas e pretos-velhos). Há ainda 

uma corrente espiritual que pode ser compreendida como 

“interseccional”, ou seja, tanto pode atuar na direita como 

na esquerda, sendo, no entanto, considerada mais “leve” e 

também mais rara de encontrar nas casas de jurema: a cor-

rente cigana;

2. Idiomas de morte – como as entidades deixaram de ser hu-

manas para se tornarem entidades espirituais. Estas podem 

ter sido “passadas” (assassinadas), “encantadas” (conside-

radas seres de grande evolução espiritual que não morre-

6 a grafia do nome desta poderosa entidade feminina pode ser encontrada na literatura também 
como Pombajira, Bombogira, Pomba-Gira ou ainda Pomba Gira, todas sendo consideradas 
corretas. neste artigo, assim como na minha tese de doutorado (rOsa, 2009), optei por utilizar 
o nome Pombagira, visto que é mais recorrente na literatura especializada sobre religiões 
afro-brasileiras como encontramos em reginaldo Prandi, citando Monique augras: “na língua 
ritual dos candomblés angola (de tradição banto), o nome de exu é Bongbogirá. Certamente 
Pombagira (Pomba Gira) é uma corruptela de Bongbogirá, e esse nome acabou por se restringir 
à qualidade feminina de exu.” (aUGras, 1989 apud Prandi, 1996, p. 139)  
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ram fisicamente como qualquer outro ser humano, mas se 

“encantaram” nas matas); 

3.  Idiomas de feminino – os diferentes arquétipos de femini-

no conforme sua geração, que estão presentes e vão desde 

“singeleza infantil” indígena à jovialidade sensual de ciga-

nas ou supersexualizadas mestras e pombagiras e à velhice 

e sabedoria das pretas-velhas;

4.  Idiomas de sexo (políticas sexuais) – estão relacionados ao 

tópico anterior. São performatizados e considerados como 

referências para o cotidiano da comunidade. 

Parte das entidades femininas foram pessoas que em vida tive-

ram seu lugar de subalternidade ao extremo, sendo consideradas 

como sujeitos “abjetos” da sociedade: formam um panteão reli-

gioso que vai desde singelas caboclinhas crianças às sábias e sérias 

pretas-velhas, até alguns mestres que foram ladrões envolvidos 

com jogo e problemas com a polícia às mestras e pombagiras, co-

merciantes, prostitutas e cafetinas. Dentro dessa esfera, estão as 

temáticas da violência, do sexismo e do feminicídio, narradas pe-

los cantos das entidades femininas que viveram provavelmente no 

início do século passado, as mestras e também as pombagiras.

Embora os cantos das entidades narrem diversos aspectos de 

suas vidas passadas, as narrativas do povo de santo atuam enquan-

to narrativas complementares fundamentais para compreender as 

trajetórias históricas dessas mulheres que se divinizaram em espí-

rito para retornar para trabalhar espiritualmente. Ambas as nar-

rativas (humana e divina) consistem em revelações sobre o que as 

entidades representam, por elas mesmas, e como as/os juremei-

ras/os veem e compreendem esses sujeitos-entidades espirituais. 

Neste sentido, podemos considerar que tanto as entidades quanto 

as pessoas que recorrem cotidianamente às mesmas estabelecem 

relações afetivas e espirituais num panorama de subalternidade e 
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contravenção, visto que a jurema enquanto religião é historica-

mente estigmatizada como “catimbó” e “baixa magia”. 

Rita Laura Segato (2002) vai chamar esse processo de exclusão 

e exotização de produção contínua das “alteridades históricas” 

pelo contexto nacional hegemônico. Segundo a autora, seriam os 

sujeitos que elaboram outras vias para narrar suas histórias, tra-

jetórias e experiências, que compõem epistemologias particulares 

e complexas e que foram negligenciadas por uma história oficial 

branca que não os contempla em seu projeto hegemônico, homo-

genizante e pseudoglobalizante:

As alteridades históricas são os grupos sociais cuja maneira de 
ser ’outros’ no contexto da sociedade nacional se deriva dessa 
história e é parte dessa formação específica. As formas de al-
teridade e desigualdade histórica próprias de um contexto não 
podem ser se não falsamente transplantadas a outro contexto 
nacional, e os vínculos entre elas não podem estabelecer-se sem 
a mediação necessária, sob risco de cair num mal entendido pla-
netário ou, o que é pior, que imponhamos um regime de cliva-
gens próprios de um contexto específico a todo o mundo – o que 
não seria, nem mais nem menos, outra coisa que subordinar o 
valor da diversidade, hoje emergente, ao projeto homogeneiza-
dor da globalização. Em outras palavras, é a partir do horizonte 
de sentido de nação que se percebem as construções da diferen-
ça.7 (SEGATO, 2002, p. 115, tradução nossa)

O conceito de alteridade histórica se configura politicamente 

como uma categoria subalterna, e é desse lugar de subalternidade 

que os sujeitos se expressam, mesmo que não estejam autorizados 

para fazê-lo. “Pode o subalterno falar?” provoca Gayatri Spivak 

7 las ‘alteridades históricas’ son los grupos social es cuya manera de ser ‘otros’ enel contexto de 
la sociedad nacional se deriva de esa historia y es parte de esa formación específica. las formas 
de alteridad y desigualdad histórica propias de un contexto no pueden ser sino falazmente 
transplantadas a otro contexto nacional, y los vínculos entre ellas no pueden  establecerse sines 
a mediación necesaria, a riesgo de caer en un mal entendido planetario o, lo que es peor, que 
impongamos un régimen de clivajes propios de un contexto específico a todo el mundo –lo que 
no sería, ni más ni menos, otra cosa que subordinar el valor de la diversidad, hoy emergente, 
al proyecto homogeneizador de la globalización. en otras palabras, es a partir del horizonte de 
sentido de la nación que se perciben las construcciones de la diferencia. 
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(2010), a partir da denúncia de que a sociedade hegemônica se so-

brepõe enquanto centralidade epistemológica e política única. É a 

partir desse lugar de suposta centralidade que se cria a categoria 

“outro”. 

Podemos afirmar que esses sujeitos da jurema falam de um lu-

gar de subalternidade epistemológica e política por várias razões 

que estiveram presentes no passado e ainda se fazem presentes na 

atualidade: ontem, por manterem uma tradição de descendentes 

de indígenas e africanos escravizados, marginalizados, silencia-

dos historicamente através da violência e dos racismos institu-

cionais; hoje, por enfrentarem cotidianamente, na maioria dos 

casos, o racismo e o sexismo, como é possível observar no contex-

to do Terreiro Xambá, tombado em 2006 pela Fundação Palmares 

do 3º Quilombo Urbano do Brasil. Por serem, na atualidade, esses 

sujeitos em sua maioria negra e afro-indígena e, por último, por 

se ter no topo da liderança religiosa, em sua maioria, mulheres 

negras, filhas de parteiras, rezadeiras, cabeleireiras, costureiras, 

líderes comunitárias, mães de santo etc. Ou seja, estamos reto-

mando a fala de Jurema Werneck sobre mulheres cujos “passos 

vêm de longe” (WERNECK, 2006) dentro dessa história de vio-

lência, de superação e de matrilinearidade, onde a participação 

dessas mulheres pode ser lida até a atualidade como: 

Porta-vozes essenciais de uma diversidade centrada na contri-
buição africana. Aqui, a presença da mulher negra vem a sig-
nificar uma ação que se integra a um conjunto de iniciativas já 
em desenvolvimento, com o objetivo de reverter esquemas de 
subordinação. (WERNECK, 2006, p. 10)

Esse entrecruzamento de histórias reverte esquemas de su-

bordinação, na medida em que o mesmo se apresenta e quebra 

com o silêncio imposto pelas ditaduras que proibiam as práticas 

religiosas de matrizes africanas e afro-indígenas, assim como na 

inquisição com as bruxas medievais, o que chamei na minha tese 
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como “as donas de uma ciência ilegítima.” (ROSA, 2009) E é desse 

contexto que se configuram as narrativas das entidades mestras.

Ato III: Luziara, Ritinha e o feminicídio como 
categoria musical

Ponto cantado é a música cantada para as entidades da jure-

ma, ou seja, a representação sonora especialmente vocalizada das 

entidades que são reconhecidas e cantadas também pelo povo de 

santo. Sobre o contexto do xangô pernambucano, cuja relação 

com o musical e o sagrado se dá de forma semelhante, Rita Segato 

(1999b, p. 242-243) explica:8

Os membros do culto dirigem-se, por intermédio de cada re-
pertório, a uma entidade concebida como habitante de uma di-
mensão supra-ordenada e que, em dado momento do canto do 
repertório, deve tornar-se uma presença real por meio da músi-
ca. Isso significa que o temperamento de cada entidade deve ser 
de alguma forma expresso em música e que cada performance 
musical consiste numa busca coletiva, da experiência de contato 
concreto com cada modelo de personalidade. 

Para compreender os pontos cantados, é importante com-

preender também o fato de que cada entidade possui seu próprio 

repertório musical, o que lhes confere um caráter individualizan-

te também em termos sonoros. O mesmo se reflete nos aspectos 

vocais. Cada entidade possui sua performance vocal específica, 

que é definida a partir dos aspectos de gênero, étnico-racial, de 

classe, das sexualidades e geracionais. 

Susan Mcclary (1994, p. 79, tradução nossa) destaca a impor-

tância de teorias de música que reúnam perspectivas dos estudos 

de cultura e da crítica feminista para “uma compreensão ampla 

8 diferentemente dos pontos riscados que são as representações gráficas das mesmas, mas que 
já não foram encontradas no contexto pesquisado. 
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da música.”9 Elas tratariam das representações e construções de 

gênero, subjetividade, desejo, etnicidade, corporalidade etc. Já 

Margaret Sarkissian (1992, p. 338-42) aponta alguns temas recor-

rentes levantados por estudos feministas no campo dos estudos 

sobre música: 

1. Sobre a importância da performance musical no processo 

de socialização, tanto expressando como moldando a or-

dem social;

2. Segregação dos mundos musicais femininos e masculinos 

como parte da uma tendência de oposição binária;

3. Estudos dos comportamentos musicais como indicador de 

relações de poder baseadas em gênero;

4. Estudos de música e gênero sobre estilos vocais;

5. Público e privado e comportamento musical, diferentes do-

mínios musicais;

6. Relações de gênero entre o real e o sobrenatural;

7. Dicotomias natureza e cultura;

8. Relações assimétricas de poder. 

Minha pesquisa sobre as entidades femininas da jurema, seus 

repertórios musicais, suas performances em diálogo com o con-

texto religioso e suas relações de gênero e de poder se inspira nos 

tópicos citados acima, considerando, além do gênero, raça e et-

nia, classe, sexualidades e geração como importantes ferramentas 

analíticas e interseccionais que devem ser observadas:

1. Gênero – das representações de feminino, do transgênero, 

que pode ser vivenciado no transe, das relações de poder e 

assimetrias entre homens e mulheres na religião; 

9 in short, i would like to see a future in which theorists, students of culture, and feminist critics 
can all collaborate in the greater understanding of music. We need not be a todds.
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2. Raça e etnia – das identidades étnico-raciais que marcam o 

culto da jurema e suas entidades que são consideradas ne-

gras, indígenas e/ou mestiças. Cada categoria vai se expres-

sar de forma específica tanto na fala como musicalmente, 

onde as possibilidades de inversão são várias: uma pessoa 

negra pode se tornar uma entidade indígena, uma pessoa 

branca pode se tornar uma preta-velha etc.;

3. Classe social – da questão econômica e social que situa os 

sujeitos da jurema, grande maioria mulheres negras de 

classe econômica de menor poder aquisitivo, e também das 

suas entidades. O transe representa um veículo de inver-

são onde uma mulher ou mesmo um homem negro e pobre 

pode ser uma pombagira, com acesso a artigos finos e caros 

que não fazem parte do seu cotidiano; uma mulher branca e 

de classe média alta pode se tornar uma preta-velha escra-

vizada e com recursos financeiros mínimos;

4. Geração – das representações geracionais e inversões que 

ocorrem no transe, onde jovens se tornam velhos e vice-

-versa; as entidades cantam e dançam como crianças, jo-

vens ou velhos, independentemente de sua condição na 

vida “real”; 

5. Sexualidade − das inversões de gênero e de sexualidade, 

quais entidades podem ser assexuadas ou hipersexualiza-

das; homens podem ser mulheres e vice-versa, redefinindo 

ou legitimando experiências e papéis.

Cada entidade possui o seu repertório musical específico 

constituído por linhas ou pontos cantados,10 como são chama-

das as cantigas, representando narrativas das entidades, de suas 

10 Os cantos das entidades são chamados de linhas ou pontos, termos que também são utilizados 
no contexto musical da umbanda, estudada por Mackelly Borges (2006), o que indica, também, 
o diálogo não somente religioso, como musical entre ambas as religiões.  
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histórias e características particulares que José Jorge de Carvalho 

(1990, p. 135) considera como “claras histórias de anti-heróis”:

Cada uma dessas entidades tem não só uma ou mais canções que 
a identifica, como também fala longamente e conta sua história 
de vida, com um vocabulário extremamente explícito e invaria-
velmente ligado à marginalidade e à prostituição. São claras his-
tórias de anti-heróis: ladrões, assassinos, rufiães, putas, donas 
de cabaré, capangas, enfim, ‘anti-sociais’ de todo tipo e lugar. 

Os pontos falam também sobre os territórios, as moradas mís-

ticas das entidades. Essa territorialidade sagrada na jurema é re-

presentada pelas matas, encruzilhadas, mares, rios e, em certos 

casos, até mesmo países.

As entidades trazem suas próprias cantigas, que são canta-

das em português e carregadas de uma forte dose de ineditismo, 

embora tais entidades não sejam necessariamente consideradas 

compositoras num sentido convencional.11 Essa constante pos-

sibilidade de ineditismo dos pontos cantados integra o princípio 

da casualidade ou imprevisibilidade que representa um aspecto 

musical norteador para o repertório das entidades, embora, ain-

da que sejam desconhecidos, os novos pontos estarão dentro do 

mesmo padrão melódico, rítmico e temático dos demais pontos. 

A individualização das entidades religiosas é um dos principais 

fatores que geram o ineditismo dos pontos cantados. Logo, os 

pontos cantados de cada entidade consistem de narrativas auto-

biográficas. Em alguns casos, esses cantos narram uma temática 

infelizmente ainda em pauta para as mulheres: a violência sexual e 

doméstica, como é possível observar no ponto individual a seguir, 

onde o sujeito musical em questão pode ser tanto a mestra Luziara 

como a mestra Ritinha: 

11 assim como no candomblé de caboclo baiano, onde, diferentemente dos orixás, que possuem 
um repertório pré-estabelecido cantado em iorubá e transmitido oralmente de geração a 
geração, sonia Chada Garcia discute como, no candomblé de caboclo, as entidades “trazem” 
suas “linhas”, que podem ser completamente inéditas. (GarCia, 2001, p. 133)
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Ponto individual da mestra Luziara ou Ritinha:

“Fui passada com 15 anos 
Dentro da Rua da Guia. 
Me chamam de Luziara, 
Mas meu nome é Maria.

Minha mãe sempre dizia: 
Minha filha olha o que faz. 
Por que a minha vida 
Era na beira do cais.

Um homem para mim 
Tinha que ser marinheiro 
Por que me dava carinho 
E também me dava dinheiro.

Estava na beira do cais 
Quando o navio apitou 
Marinheiro me dê um abraço 
Um aperto de mão 
Minha boca beijou.”

Antes de entrar para a análise do texto do ponto cantado em 

questão, é importante saber um pouco quem são as entidades 

mestras. Sua saudação é “salve as mestras! Saravá as mestras!” 

– estas, quando estavam em “matéria” e hoje enquanto “espíri-

to”, vivem na cidade da jurema (e do encantamento da jurema), 

nas encruzilhadas e cemitérios. São cultuadas no mês de março, 

quando comem galinha, azeite e farofa. Já em outubro, tem-se a 

“festa da pata”, em que é oferecido caranguejo aos mestres e mes-

tras, embora em março também se oferte. 

A mestra é considerada uma poderosa entidade da “esquerda” 

da jurema, que bebe álcool e fuma. As mestras foram mulheres 

de larga experiência amorosa ou mesmo prostitutas.12 Neste caso, 

12 Maria do Carmo Brandão e Felipe rios (2001, p. 169) mencionam mestras da jurema que 
morreram virgens e por isso ganharam o estatuto de princesas, como a Princesa Catarina e 
Princesa da rosa vermelha. Contudo, são difíceis de baixar. as mais comuns são “as que na 
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a sexualidade é que está em evidência em primeiro plano, sendo 

o corpo um veículo de sua expressão. Elas bebem, fumam, falam 

palavrão, agem de maneira não correspondente às expectativas 

sociais vigentes. As mestras são espíritos de mulheres jovens que 

lidam majoritariamente com questões amorosas, pois são consi-

deradas grandes conhecedoras do amor e do sexo. 

A diferença entre as representações de gênero é nítida para 

mestras e mestres.13 Com cigarro e taça em punhos quando 

“descem”, as mestras cantam suas cantigas, que narram suas 

trajetórias, personalidades e poderes. As cantigas das mestras ge-

ralmente falam sobre relacionamentos amorosos e histórias de vi-

das de mulheres geralmente empobrecidas e prostituídas. 

O padrão rítmico das entidades mestras é o coco, gênero mu-

sical popular tradicional nordestino de origem afro-indígena, que 

também é uma dança realizada pelas entidades em suas performan-

ces.14 Contudo, o padrão rítmico da macumba também acompanha 

grande parte de seus pontos cantados. Em relação ao universo me-

lódico das entidades mestras, tonalismo e modalismo são prepon-

derantes, cujas estruturas melódicas dos pontos dialogam muito 

com o cancioneiro popular tradicional da região, caso do coco.15

vida material foram ‘mulheres de vida fácil’, mulheres de rua e dos cabarés nordestinos.” essas 
últimas que estão presentes no terreiro Xambá e demais terreiros.

13 Os mestres representam uma masculinidade viril, embora geralmente sejam também 
brincalhões. alguns eram viciados no jogo e na bebida, quando “descem” através do transe, 
“chegam” bêbados e ávidos por mais bebida e cigarros. Fumam cigarro de palha e falam com 
vocabulário considerado “dos tempos antigos”, pois essas entidades viveram no início do século 
passado.

14 Padrão binário de andamento rápido e, portanto, dançante, cuja presença do trio de 
ilús (tambores sagrados) é fundamental, mas não indispensável em todas as casas de 
jurema pesquisadas. no Xambá, o coco não é somente um ritmo ou gênero musical muito 
representativo, como é uma festa pública de grandes proporções, que acontece todo 29 de 
junho, dia do aniversário de Mãe Biu, uma de suas mais importantes ialorixás.

15 no presente texto, não analiso transcrição musical do ponto cantado em questão por não ser 
este o objetivo de teor mais técnico e musical. Contudo, na minha tese de doutorado realizei 
mais de 20 transcrições musicais dos pontos das entidades femininas da jurema, incluindo 
padrões rítmicos, modos e escalas. (rOsa, 2009)
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Ritinha e Luziara são entidades regionais do Nordeste. Há in-

dícios de Luziara em Alagoas, através de algumas narrativas do 

povo de santo do terreiro Xambá. Tal regionalismo se traduz em 

primeiro lugar no idioma, onde o português regionalizado é a tô-

nica das falas e dos cantos que se apresentam em escalas modais 

e tonais com inclusão de trechos do cancioneiro popular. O mes-

mo está também presente nos aspectos instrumentais e perfor-

máticos, por exemplo, as entidades mestras, mas intimamente 

relacionadas a influências indígenas, onde o coco consiste num 

padrão rítmico preponderante que sempre é acompanhado por 

maracás indígenas e também pode ser chamado de “toré”, assim 

como a performance ritual praticada por diversas comunidades 

indígenas do Nordeste.16 

É importante lembrar de que estamos falando da prática re-

ligiosa da jurema sagrada no âmbito de um terreiro de culto aos 

orixás, entidades africanas, o que configura um momento de 

compartilhamento religioso e musical entre ambos os universos 

dos orixás e do culto da jurema. No referido ponto cantado da 

mestra Luziara ou Ritinha várias questões são evidenciadas. 

Em primeiro lugar, a mestra narra seu próprio assassinato, 

confirmado com o termo de ser “passada”, que significa ter sido 

morta, assassinada por seu parceiro sexual, aos 15 anos de idade, 

levantando aqui questões como a violência contra a mulher jovem 

16 de acordo com rodrigo Grünewald (2005, p. 27), o toré consiste numa “brincadeira indígena”, 
ritual de canto e dança politicamente importante e, por vezes, relacionado à ingestão da bebida 
jurema, a mesma que se bebe no culto em questão, mas inserido num terreiro de culto aos 
orixás. O autor propõe uma etnomusicologia do toré que abrange desde “toantes”, “cantigas”, 
“linhas”, “torés”, “benditos” a “sambas” etc., compondo um grande acervo de tradição oral até 
composições recentes passadas pelos “encantados”, sob as influências regionais que menciono 
como o samba de coco e outros gêneros. há também ocorrência de aspectos etnobotânicos 
ligados à execução musical do toré, configurando a relação da música com o xamanismo, 
destacando a ingestão da bebida jurema, “que acompanha o toré como maior sinal diacrítico 
entre o índio e o não-índio”. seguindo, o autor afirma que esse panorama “nos remete de novo 
para o fato de que ambos, toré e jurema, embora referencialmente indígenas onde quer que se 
manifestem, são elementos reatualizados em outros contextos não-indígenas”.
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e o feminicídio, onde recorte de gênero e geração é preponderante 

e se configura como a segunda questão da análise. 

Em terceiro lugar, embora no texto deste ponto cantado não 

haja uma explicação literal de ter sido assassinada pelo parceiro, 

o povo de santo complementa que, pelo fato dela ter sido pros-

tituta, vivido pela “rua da Guia”e pela “beira do cais”, conheci-

das zonas de prostituição de Recife,17 ela foi morta por um de seus 

parceiros sexuais numa interpretação causa-efeito como processo 

natural de uma mulher prostituída e vítima de feminicídio. Tânia 

Swain (2004, p. 24) combate essa suposta naturalização histórica 

da prostituição como destino da mulher que foge ou é excluída do 

padrão de comportamento esperado pela lógica patriarcal: 

Esta proposição – a mais antiga profissão do mundo – cria e re-
produz a idéia da existência inexorável da prostituição, ligada à 
própria existência das mulheres, parte de seu destino biológico; 
nesta asserção é mantida, no senso comum, a noção da essên-
cia maléfica e viciosa das mulheres, que, através dos tempos, se 
concretiza na figura da prostituta, o lado sombrio e negativo da 
representação construída sobre a mulher-mãe na historicidade 
discursiva ocidental. Por outro lado, fica materializada e gene-
ralizada a idéia da condição inferior das mulheres ao longo da 
história, despossuídas de seus corpos e de sua condição de sujei-
to, no social e no político. 

Em quarto lugar, o nome da mestra Luziara, que pode ser tam-

bém chamada de Maria,18 lhe configura uma identidade “genérica”, 

por ser um nome muito comum, sobretudo do Nordeste brasileiro. 

Uma mulher anônima, cuja condição já estabelecia o seu destino de 

ser vítima de violência, naturalizado por seu anonimato. 

A quinta questão evidenciada pelo texto do ponto refere-se 

ao protagonismo do homem no canto da mestra, assim como a 

17 a rua da Guia é uma rua em recife muito famosa por ter sido zona de prostituição, e como fica 
numa área central de recife, até hoje ainda é.

18 esta mestra é também conhecida como Maria luziara.
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relação mercantil entre ambos sujeitos, como é possível perceber 

no trecho do texto em que canta: “um homem para mim tinha 

que ser marinheiro porque me dava carinho e também me dava 

dinheiro.” Ao final, mesmo vítima da violência, ela pede ao mari-

nheiro um abraço e o mesmo a beija.  

Esse protagonismo masculino está diretamente relacionado 

ao que Tânia Swain (2006, p. 6) vai chamar de “dispositivo amo-

roso”, ou seja, a dedicação ao amor na construção de um ideal 

feminino que só se constitui como sujeito quando em relação ao 

amor de outrem. Nos casos dessas mestras, pelo amor do homem, 

possivelmente um marinheiro: 

O amor está para as mulheres como o sexo está para os homens: 
necessidade, razão de viver, razão de ser, fundamento identitá-
rio. O dispositivo amoroso investe e constrói corpos- em-mu-
lher, prontos a se sacrificar, a viver no esquecimento de si pelo 
amor de outrem. 

Veremos que o dispositivo amoroso das mestras não quebra 

com o binarismo heteronormativo homem-mulher, tampouco 

com a heterossexualidade compulsória. Contudo, na prática vere-

mos também que, através de suas performances, há uma quebra da 

ordem de gênero pré-estabelecida. Mas a violência, contudo, ainda 

é uma tônica nas relações de gênero narradas pelas mestras, que, 

muitas vezes, são evidenciadas pelas performances das entidades, 

onde “a licensiosidade, o erotismo, a violência simbolizada e a es-

catologia crescem dramaticamente.” (CARVALHO, 1990, p. 135)

Em sexto lugar, a questão da violência racial não evidenciada 

no texto, mas que deve ser também considerada nesse contexto, 

visto que as mestras como entidades regionalizadas e nordesti-

nas podem ser consideradas brancas, mas no imaginário do povo 

de santo estão muito mais próximas a uma representação étni-

co-racial “espelhada”. Ao perguntar quem seriam as entidades 

mestras em termos físicos e fenotípicos, recebi a resposta de que 
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eram “gente como a gente”, que moraram em Recife, Jaboatão, 

Maceió etc. Ser como a gente nos remete à análise de quem é o 

povo de santo se não a maioria negra, afro-indígena e de baixa 

renda. Desse modo, a categoria raça se acomoda perfeitamente 

na discussão para melhor situar o entrelaçamento entre gênero, 

classe, sexualidade e geração:

Em relação ao tópico da violência, as mulheres negras realça-
ram uma outra dimensão do problema. Tem-se reiterado que, 
para além da problemática da violência doméstica e sexual que 
atingem as mulheres de todos os grupos raciais e classes sociais, 
há uma forma específica de violência que constrange o direito 
à imagem ou a uma representação positiva, limita as possibili-
dades de encontro no mercado afetivo, inibe ou compromete o 
pleno exercício da sexualidade pelo peso dos estigmas seculares, 
cerceia o acesso ao trabalho, arrefece as aspirações e rebaixa a 
auto-estima. (CARNEIRO, 2003, p. 122)

Nesse contexto, se tomamos o religioso como narrativa histó-

rica oral, levantamos histórias de violência que mais se remetem 

à violência contra mulher, defendida por Segato (1999a, b, 2010) 

como feminicídio ou femigenocídio, quando corpos femininos re-

presentam territórios que são violados por uma ordem patriarcal 

que, legitimada e naturalizada, elabora um modus operandi de 

masculinidade atrelada à violência que se dá de forma específica 

contra o corpo feminino:

Os feminicídios são mensagens emanadas de um sujeito autor 
que só pode ser identificado, localizado, perfilado, mediante 
uma ‘escuta’ rigorosa desses crimes como atos comunicativos. 
É em seu discurso que encontramos o sujeito que fala, é em seu 
discurso que a realidade desse sujeito inscreve-se como iden-
tidade e subjetividade e, portanto, torna-se rastreável e reco-
nhecível [...] Na língua do feminicídio, corpo feminino também 
significa território, e sua etimologia é tão arcaica quanto suas 
transformações são recentes. Tem sido constitutivo da lingua-
gem das guerras, tribais ou modernas, que o corpo da mulher 
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anexe-se como parte do país conquistado. A sexualidade inves-
tida sobre o mesmo expressa o ato domesticador, apropriador, 
quando insemina o território corpo da mulher. (SEGATO, 1999a, 
p. 276, 279)

Ato IV: Música, políticas sexuais e violência

Em termos de políticas sexuais, torna-se necessário definir 

espaços geopolíticos localizando as hegemonias com suas políti-

cas de violência e as comunidades que representam as minorias 

e sofrem violência simplesmente por sê-las. Para tanto, Judith 

Butler (2008, p. 2, tradução nossa) nos alerta da importância de 

perguntarmos “em que tempo estamos?” e “onde nos situamos?”, 

pois, “não pode haver consideração de políticas sexuais sem uma 

consideração crítica do tempo do agora.”19

Várias articulações são necessárias para irmos além dos rela-

tivismos e discutirmos as hegemonias que se colocam enquanto 

definidoras de temporalidades (moderno, pós-moderno etc.). 

(BUTLER, 2008) Em relação ao contexto da jurema, isso serve 

tanto para o tempo de ontem, da mestra Luziara ou Ritinha, como 

para o tempo de agora, de músicas misóginas e racistas, e de uma 

indústria cultural avassaladora que investe na mesma enquanto 

produto que, por sua vez, é consumido sem o devido senso crítico 

aprofundado. 

Retomando o slogan feminista de que “o pessoal é político”, 

podemos acrescentar que o campo do sagrado é político. É pos-

sível falar em termos de políticas sexuais no campo do religioso e 

aqui, no universo da jurema, onde inversões de gênero muitas ve-

zes geram deslocamentos numa perspectiva sociopolítica, sendo 

a homofobia e a lesbofobia resultantes de uma das violências que 

19 there can be no consideration of sexual politics without a critical consideration of the time of 
the now.
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esses deslocamentos estão sujeitos, daí a importância de se politi-

zar as sexualidades e os seus diferentes lugares de (i)legibilidade:

O humano é diferencialmente entendido dependendo de sua 
raça, da legibilidade de sua raça, sua morfologia, a reconheci-
bilidade desta morfologia, seu sexo, a verificabilidade percentu-
al deste sexo, sua etnicidade, o entendimento categórico desta 
etnicidade. Certos humanos são reconhecidos como menos que 
humanos, e esta forma de reconhecimento qualificado não lida 
com uma vida viável. Certos humanos não são reconhecidos de 
forma alguma como humanos, e isto lida ainda com outra forma 
de vida inviável.20 (BUTLER, 2004, p. 1, tradução nossa)

De modo geral, as representações de gênero das entidades 

espirituais da jurema são essencialistas no que tange ao masculi-

no e feminino. Contudo, esse essencialismo é colocado em xeque 

quando vivenciado através da incorporação espiritual das pessoas 

pelas entidades, tornando a experiência do transe ou incorpora-

ção completamente não essencializada e, portanto, maleável:

Contêm sempre elementos de um ideal de gênero não essen-
cialista, que permitiu e permite a maleabilidade adaptativa das 
relações familiares, sexuais e afetivas nas condições severíssi-
mas que os afrodescendentes tiveram que suportar.21 (SEGATO, 
2002, p. 336, tradução nossa)

Para tratar de representações e políticas sexuais, retomo a ex-

periência de revelação já discutida em outro momento, quando 

um padrinho de jurema gay estava incorporado com seu mestre 

e interagia com uma mulher trans incorporada com a sua mestra, 

numa realidade compreendida pelo povo de santo como o diálogo 

20 the human is understood differentially depending on its race, the legibility of that race, its 
morphology, the recognizability of that morphology, its sex, the perceptual verifiability of that 
sex, its ethnicity, the categorical understanding of that ethnicity. Certain humans are recognized 
as less than human, and that form of qualified recognition does not lead to a viable life. Certain 
humans are not recognized as human at all, and that leads to yet another order of unlivable life. 

21 Contienens iemprelos elementos de un ideário de género no esencialista, que permitió y permite 
lamaleabilidad adaptativa de las relaciones familiares, sexuales y afectivas en las condiciones 
severísimas que los afro-descendientes tuvieron que soportar.
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espiritual entre duas entidades espirituais que transcendiam dos 

corpos físicos envolvidos: o mestre e a mestra. Ou quando uma 

filha de santo lésbica diz se identificar mais com sua entidade 

masculina, sendo vista pela comunidade como homem, a ponto 

de ser aceita como ogã, que toca os tambores sagrados − a prin-

cípio proibidos às mulheres nas cerimônias públicas −, e também 

ser iniciada no culto aos orixás e ficar em reclusão junto com dois 

homens, quando, na realidade, durante a iniciação, se considera a 

separação por sexo como regra básica. (ROSA, 2009b, p. 275)

O momento da incorporação da entidade espiritual é também 

um momento de inversão de papéis em relação ao padrão hege-

mônico preestabelecido que quebra com os binarismos de gênero 

e a lógica heteronormativa:

Enfim invocada e aludida na conversa ordinária, uma inume-
rável série de inversões transforma essa mitologia aparente-
mente convencional e hierárquica num discurso irônico sobre a 
sociedade brasileira, onde não apenas a determinação biológica 
é removida de seu lugar usual de suporte da ideologia, se não 
também o patriarcado e a hierarquia desestabilizados pelas prá-
ticas diárias. As fundações patriarcais de um estado ‘doméstico’ 
privatizado são também questionadas.22 (SEGATO, 2002, p. 348, 
tradução nossa)

Sem dúvida, a experiência de políticas sexuais de agências, 

pessoas adeptas a essa religião, deve ser uma realidade a ser con-

siderada. Contudo, não se pode negligenciar o teor explícito de 

desigualdade entre o glamour da visibilidade gay e a respectiva 

invisibilidade lésbica no contexto religioso, assim como as dife-

rentes falas e, aqui especificamente, a experiência de violência 

22 enfin, invocada y aludida en la conversación ordinaria, una innumerable serie de inversiones 
transforma esa mitología aparentemente convencional y jerárquicae nun discurso irónico sobre 
la sociedade brasileña, donde no apenas la determinación biológica es removida de su lugar 
usual de soporte de la ideología, sino también el patriarcado y la jerarquia son desestabilizados 
por las prácticas diarias. las fundaciones patriarcales de un estado “doméstico” privatizado son 
también cuestionadas. 
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sexual sofrida por mulheres como as mestras, como nos mostra o 

ponto da mestra Luziara, que pode se estender para outras mes-

tras. Nesta, é inscrita a violência de gênero ou feminicídio no cor-

po da mulher prostituída enquanto território violado pela ordem 

patriarcal e capitalista de gênero que naturaliza o assassinato da 

mulher que vivia à Rua da Guia, à beira do cais. Sobre essa natura-

lização, Marcela Lagarde (2004, p. 5) destaca que:

A violência de gênero já é percebida como um atentado aos di-
reitos humanos das mulheres e um dos mais graves problemas 
sociais e de urgente atenção. Sabemos que não é natural: a vio-
lência de gênero é um mecanismo político cujo fim é manter as 
mulheres em desvantagem e desigualdade no mundo e nas re-
lações com os homens, permite excluir as mulheres do acesso a 
bens, recursos e oportunidade; contribui a desvalorizar, dene-
grir e amedrontar as mulheres e reproduz o domínio patriar-
cal. A violência de gênero contra as mulheres e entre os homens 
recria a supremacia de gênero dos homens sobre as mulheres 
e lhes dá poderes extraordinários na sociedade.23 (LAGARDE, 
2004, p. 5, tradução nossa)

Desse modo, reitero o objetivo deste artigo de analisar o fe-

minicídio como categoria musical não somente para realizar uma 

viagem histórica da trajetória de vida de um sujeito silenciado 

pela violência e seu lugar de subalternidade, no caso, uma mes-

tra assassinada que provavelmente viveu em Recife no início do 

século XX. Reforço, também, a importância da atualização das re-

flexões e enfretamentos da violência de gênero contra mulheres, 

23 la violencia de género ya es percibida como un atentado a los derechos humanos de las mujeres 
y uno de los más graves problemas sociales y de urgente atención. sabemos que no es natural:  
la violencia se incuba enlasociedad y enel estado debido a lainequidad genérica patriarcal.  la 
violencia de género es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja 
y desigualdade nel mundo y en las relaciones con los hombres, permite excluir a las mujeres del 
acceso a bienes, recursos y oportunidades; contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentar a 
lasmujeres y reproduce el dominio patriarcal. la violencia de género contra las mujeres y entre 
los hombres recrea la supremacía de género de los hombres sobre las mujeres y les da poderes 
extraordinários en la sociedade.
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tida como destino natural e inevitável de determinadas mulheres 

que fogem do padrão “respeitável” de família e de maternidade. 

Em relação aos aspectos musicais dos pontos cantados das 

entidades espirituais, é relevante lê-los como sonoridades que, a 

depender do tipo de entidade, geram discursos de violência que se 

remetem a experiências de violência vividas, como é o caso do su-

jeito musical em questão, que pode e deve ser considerado como 

um discurso cuja autoria é de mulheres (as entidades mestras). 

Em termos mais amplos, aplicáveis a outros contextos, como o 

da música popular, é importante aprofundar esta análise para o 

campo dos discursos sobre as mulheres, caso da violência simbó-

lica tão em voga em segmentos musicais altamente vendáveis pela 

indústria musical e consumidos pela população − como é o caso do 

pagode baiano, sem o devido debate em relação à misoginia, so-

bretudo em relação às mulheres negras, como requisito comercial 

imprescindível deste mercado musical. 

Em relação a esse último, é importante ressaltar: trata-se de 

uma discussão que ainda carece de maior problematização no 

campo de estudos feministas e sobre música no Brasil, distanciada 

de discursos demonizantes, com alto teor classista e racista de um 

lado, mas que também não caia num neoliberalismo simplificado 

e relativista do outro. Em ambos os discursos, ainda que de modos 

diferenciados, está reforçada a lógica perversa de violência ainda 

recorrente, fruto de uma lógica patriarcal e capital hegemônica, 

para a qual o feminicídio (material ou simbólico) é a tônica e o 

corpo feminino pode tanto ser violável quanto vendável.

Acredito que, ao considerarmos a dimensão de gênero no 

campo do musical, abrimos brechas para uma escuta qualifica-

da da polifonia de vozes de mulheres silenciadas pela violência. A 

partir dessa escuta, não somente podemos compreender as dife-

rentes razões para que essa violência ocorra, mas, sobretudo, ao 

tratarmos da violência simbólica e de narrativas de feminicídio, 
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podemos elaborar novos caminhos, novas rotas para transformar 

essa realidade onde há uma naturalização do extermínio moral e 

físico das mulheres e tudo que se refere ao feminino, o que inclui 

também as mulheres trans e homens gays vítimas de homofobia 

por serem considerados “afeminados”.
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