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Nossa comunicação objetiva apresentar o estudo das lideranças afro-religiosas em 

Recife, Pernambuco, tendo como base as suas habilidades, que ao longo dos séculos tornaram-

se estratégicas, do ponto de vista da Ciência da Administração. Essas habilidades são 

consideradas por nós estratégicas, pois, como tais, contribuíram e continuam a contribuir para a 

sobrevivência das religiões afro-descendentes, no mundo globalizado e tecnológico. Em outras 

palavras, consideramos a resistência dessas religiões a partir de uma visão empresarial, em que 

os terreiros são instituições e, assim, seus líderes utilizam habilidades estratégicas, correndo 

atrás da missão que lhes foi incumbida, levando assim à continuidade da tradição religiosa e 

formando novos líderes, no exercício de suas lideranças. 

Em primeiro lugar, é necessário salientar que o que entendemos por estratégia. 

Adotamos aqui a definição de Chiavenato: “Estratégia é o curso de ação que o tomador de 

decisão escolhe para melhor atingir os objetivos. Depende dos recursos que ele pode utilizar ou 

dispor”. (1999, p. 288). 

É importante também levarmos em consideração que as estratégias e práticas no 

exercício de qualquer que seja a liderança, surgem ao longo de um processo que acompanha as 

várias situações do dia a dia. Por esse motivo, nem todas as estratégias utilizadas pelos líderes 

dos terreiros pesquisados foram analisadas por nós, mas  sim, apenas as que foram percebidas 

no decorrer de nossa pesquisa de campo. 

Ora, seria impossível analisar todas as habilidades, visto que, como já explicamos 

anteriormente, trata-se de um processo. Diz respeito a comportamentos de seres humanos que 

respondem aos contextos e as situações em que estão inseridos ou vivenciando em dado 

momento. Dessa forma, as habilidades estratégicas diferem de liderança para liderança, e desse 

modo, não podemos interpretá-las como um bloco monolítico, cujo modelo pode ser aplicado a 

todas as casas de xangôs1 no Recife , pois as escolhas variam de líder para líder, dependendo do 

                                            
* Mestranda em Ciências da Religião – UNICAP. 
** Profa. Adjunto III do curso de História- UNICAP. Doutora em História do Brasil 
1 Em Pernambuco as Religiões dos afro-descendentes são genericamente chamadas de Xangôs. Nome de 
um dos orixás do panteão afro-brasileiro. 
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que cada um aprendeu e / ou assimilou em sua trajetória de vida, da área de sua competência e 

de seu poder de decisão. 

 Em nossas observações, entendemos que os líderes de terreiros, possuem um “dom” 

que é indispensável para a sobrevivência de suas casas e de suas lideranças. Dom no sentido em 

que Marcel Mauss definiu como mana: 

...essa palavra subentende uma massa de idéias que designaríamos pelas expressões: poder de 
feiticeiro, qualidade mágica de uma coisa, coisa mágica, ser mágico, posse do poder mágico, ser 
encantado, agir magicamente; ela apresenta, reunidas em um único vocábulo, uma série de 
noções...(MAUSS, 1974, p.138). 

É através do mana, que os líderes religiosos afro-descendentes resistem as dificuldades 

enfrentadas historicamente como: miséria, ignorância, preconceitos sociais, exploração em 

todos os sentidos. Ou seja, essa qualidade mágica ou posse de poder desses líderes é responsável 

pela criação de uma história que não cedeu às perseguições sofridas por uma etnia que chegou 

ao Brasil no século XVI, na condição de escravos, resultando enfim, embora fragmentados, em 

nossos terreiros atuais. 

 Analisando o mana como uma habilidade própria das lideranças afro-religiosas, 

pensamos que elas foram e são criadas a partir dos atos dos líderes, pois, segundo Mauss (Idem, 

p. 163), ao se referir ao fato social total “o homem se identifica com as coisas e identifica as 

coisas consigo mesmo mantendo ao mesmo tempo o sentido tanto das diferenças quanto das 

semelhanças que estabelece”. Neste raciocínio, os atos dos líderes afro-descendentes tomam um 

sentido social, “uma vez que é apenas sob a forma de fato social que esses elementos de 

natureza tão dispersa podem adquirir uma significação global e tornar-se uma totalidade”. 

(Idem, p.15). 

  Construindo uma analogia entre o “dom” da liderança dos babalorixás e yalorixás, 

(líderes das religiões afro-brasileiras) e a análise de Mauss (Idem, p.44 - 45) na obra: “Ensaio 

Sobre a Dádiva: Forma e Razão da Troca nas Sociedades Arcaicas”, observamos que eles (os 

líderes de terreiros) são acima de tudo, intermediários das pessoas morais (incluindo aqui, 

aquelas que, dizem pertencer a outras religiões, mas, que vez por outra, visitam terreiros), e 

como tais, representam os desejos, necessidades e interesses de uma coletividade. 

 Sabemos que os pais e mães-de-santo são dotados de coragem, pois caso contrário, 

suas casas de xangô não mais resistiriam ao longo dos anos, nem suas religiões, ao longo dos 

séculos. Como afirma Peruzzo: “A principal característica de um líder é a coragem” (2007, p. 

31). 

 Concordamos com o pensamento do autor citado acima, sobretudo considerando a 

coragem dos negros e seus descendentes, sobreviventes ao regime de escravidão.  Sem dúvida, 

foi essa liderança exercida pelos negros, dotados do “dom” da liderança (mesmo que 
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apresentada de forma disfarçada sob os olhos dos dominadores), que recepcionavam 

solidariamente os grupos africanos. Para René Ribeiro as condições de escravos:  
“tornavam impossível aos africanos aqui introduzidos perpetuarem certos traços de sua cultura material 

como os instrumentos de trabalho; ou suas formas de organização econômica; ou os tipos de organização 
social e de família – como até muitas das formas de expressão artística” (1978, p. 26).  

Entendemos, assim, que os líderes negros se destacaram, à medida que as situações foram 

surgindo num cenário de privações em que os embates criaram oportunidades, capazes de inseri-

los nas mais diversas atividades sociais, econômicas, políticas e religiosas. Dessa maneira, 

mostraram-se corajosos. 

 Os ensinamentos dos escravos, já adaptados à nova vida de infortúnios no Novo 

Mundo, somados aos casos históricos de negros bem sucedidos, através das práticas de 

negociações foram de grande valia para o surgimento de novos líderes entre os grupos 

escravizados. Como assinalam Reis e Silva “ ...a vida concreta do escravo era algo como um 

jogo de capoeira – luta, música e dança a um só tempo. Quilombolas que reivindicam liberdade 

para ‘ brincar, folgar e cantar’; religiões de santos guerreiros e santos de paz”(1989, p. 11). 

 O raciocínio anterior nos remete à teoria do psicólogo Abraham  Maslow - 

citado por, Gilbert A. Churchill, Jr e J. Paul Peter, (2003)  na obra “Marketing: Criando 

valor para os clientes”. Segundo esse autor o que motiva as pessoas a agirem, são suas 

necessidades não atendidas. E que as pessoas necessitam satisfazê-las antes de se 

sentirem motivadas a satisfazer outras necessidades. As necessidades, segundo Maslow, 

são classificadas em uma hierarquia de cinco níveis dispostos numa pirâmide. São eles: 

1) necessidades fisiológicas (comida, água, descanso, sexo, ar); 2) no nível seguinte 

estão as necessidades de segurança (física e financeira); 3) as necessidades sociais 

(amizade, amor, filiação, associação); 4) as necessidades de estima (ego -  status, 

respeito, auto-estima); e por último, no topo da pirâmide, as necessidades de auto-

realização – auto satisfação.  

Dentro de um contexto de sofrimento e preconceito, algumas das necessidades 

dos negros escravizados, obedeceram a uma motivação que caminhava para a 

resistência da etnia, através das informações lentamente transmitidas pelos escravos 

libertos.  
 A oralidade, instituída pelos líderes dos novos grupos religiosos no Novo Mundo 

para a existência e perpetuação de suas religiões e dos seus direitos roubados desumanamente 

pelos colonizadores, foi uma forma estratégica e habilidosa para driblar seus senhores e depois a 

polícia, isto é, a situação infeliz vivida na época. É relevante lembrarmos que os escravos, 

apesar de todas as necessidades básicas insatisfeitas, conseguiram ultrapassar não só o primeiro 
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degrau (nível) da pirâmide das necessidades (o das necessidades fisiológicas), mas também o 

segundo, o das necessidades de segurança, para um nível mais elevado (o das necessidades 

sociais e de estima), sendo motivados por líderes diversos de escravos libertos que viviam nas 

grandes cidades, na época2.  

 Combinada à destreza dos escravos libertos interpretadas aqui como habilidades 

estratégicas, encontramos nos líderes antigos e atuais das religiões descendentes da África, a 

habilidade de magia. Para tanto, voltaremos às colocações teóricas feitas por Marcel Mauss, 

uma vez que todo líder de terreiro é um “indivíduo que cumpre atos mágicos” (Op. Cit., 1974, p. 

47). Assim, consideramos para nossa construção que os líderes ou sacerdotes de terreiros de 

Xangôs são mágicos. Ou seja, um líder de terreiro torna-se mágico no momento da realização 

dos rituais de iniciação, recebendo assim um dom mágico (mana), podendo praticar atos 

mágicos, através de representações. A iniciação, segundo Mauss, “confunde-se normalmente em 

certas sociedades, com a iniciação religiosa” (1974, p.72), em que o neófito “é e acredita-se um 

eleito” (Idem, 1974, p. 73).  

 A partir deste conhecimento, corroboramos o pensamento de Mauss: “Não é mágico 

quem quer” (Idem, p.57), pois, para que uma pessoa se torne pai ou mãe-de-santo, será 

necessário adquirir qualidades mágicas, através de ritos mágicos, incluindo o sacrifício, a partir 

de uma “troca”, regidos por um especialista mágico, que aqui analisado é o líder de terreiro. 

 Mauss afirma também, que “é a opinião que cria o mágico e as influências por ele 

exercidas” (Idem, p.70). Para compreendermos melhor esta questão, poderemos dar como 

exemplo, as festas nos terreiros, pois são formadoras de opinião. Se um pai / mãe-de-santo sabe 

organizar festas nos terreiros que lideram, agregando valor às pessoas (fiéis, clientes e 

convidados), estarão indiretamente formando opinião e criando atitudes positivas à sua religião, 

ou seja, a crença na magia de cada terreiro é baseada no líder (o mágico) e na crença coletiva.  

 Ousamos aqui, fazer uma analogia com os líderes empresariais, que buscam 

satisfazer as necessidades dos clientes internos e externos,3 da instituição que lideram, suprindo 

seus desejos e/ou criando atitudes positivas (ou seja, criando opinião), através de marketing 

(ferramentas). 

 Outra forma de se tornar mágico de um terreiro é através da predestinação. Neste 

caso, a pessoa iniciada recebe o “dom” de ser líder de terreiro pela tradição. Para uma melhor 

                                            
2 É importante frisar que esta análise foi feita por nós do ponto de vista da ciência da Administração em 
que a palavra sobrevivência é comumente utilizada como termo econômico e/ou financeiro. 
3 Os autores: Jagdish N. Sheth, Banwari Mittal e Bruce I. Newman (2001), consideram que os clientes 
externos são os que não fazem parte do quadro de funcionários da empresa, ao contrário dos internos que 
são seus colaboradores (funcionários). No caso dos terreiros e fazendo uma analogia, os clientes internos 
seriam todos os adeptos (fiéis, filhos-de-santo) de um terreiro, enquanto os externos, seriam todos os que 
visitam e / ou procuram o terreiro, para resolverem seus infortúnios, além, também, dos curiosos. 
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compreensão, Roger Bastide em sua obra “O Candomblé da Bahia: rito nagô” traduz muito bem 

o que queremos explicar: 

Podem os Orixá de duas maneiras tornar conhecida dos homens 
sua vontade, ou pela possessão dos fiéis – e então lhes revelam 
o futuro no decorrer de seus transes – ou por meio de nozes, de 
búzios ou de outros processos de adivinhação. [...] A primeira 
não é possível senão através de um ritual especial que tem lugar 
durante o período de iniciação das iaô [...] (BASTIDE, 1978, 
p.114). 

Então ao tratarmos dos líderes de terreiros dentro da lógica da Teoria da Magia de 

Marcel Mauss, é importante repetirmos que essas pessoas possuem qualidades que podem ser 

adquiridas  e/ou congênitas.  

Mauss explica também em sua abordagem, que os mágicos podem ser ou não 

profissionais. No caso das religiões afro-brasileiras, os líderes são considerados profissionais, 

pois são treinados para que se tornem mágicos profissionais (pais / mães-de-santo), ou melhor, 

“o exercício da magia lhes está reservado” ( Op. Cit. 1974, p.56).  

Existem também “ritos mágicos que podem ser cumpridos por não-especialistas” 

(Idem, p.55), como por exemplo, os das benzedeiras, em que os ritos praticados são 

considerados mágicos pela tradição. Isto ocorre, porque a prática dos atos mágicos é feita 

repetidamente e são “fatos de tradição” (Idem, p.48), cuja eficácia todas as pessoas, 

pertencentes ao grupo da pessoa que os pratica, crêem.  

Dentro dessa mesma linha de raciocínio e na tentativa de uma reflexão mais 

aprofundada faremos uma pequena comparação entre os mágicos e os bruxos, fundamentando 

nossas explicitações na questão bruxaria, tomando de empréstimo as idéias e pensamentos de 

Evans-Pritchard em seu livro: “Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande”.  

 Em primeiro lugar, apontaremos as semelhanças entre o mágico e o bruxo. Um 

mágico, como já comentamos acima, pode ter qualidades atribuídas e congênitas. Um bruxo 

herda a bruxaria através da transmissão de pais para filhos, porém “os filhos de um bruxo são 

todos bruxos, mas suas filhas não o são, enquanto que as filhas de uma bruxa são todas bruxas, 

mas seus filhos não o são” (EVANS-PRITCHARD,1978, p.39).  A diferença é que uma família 

de bruxo pode reivindicar, sugerindo a própria inocência e lançando mão do princípio biológico. 

O mágico pratica ritos, enquanto que o bruxo não, pois “um ato de bruxaria é um 

ato psíquico” (Idem, p.37). Embora existam mágicos que são considerados bruxos, nem todos os 

bruxos são mágicos.  

Observamos que entre os líderes de terreiros que só trabalham em função dos 

“orixás”, celebrando-os e oferecendo sacrifícios, transmitindo axé, etc., apresentam clientela 
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diferente daquela dos que trabalham com a “Jurema4” (os juremeiros), que invocam caboclos, 

mestres, exus, pomba-gira.  

Os líderes juremeiros invocam as entidades (exus, mestres, caboclos, pretas e 

pretos-velhos etc.), geralmente esperando que elas resolvam problemas imediatistas e 

individuais dos seus clientes, ou seja, igualmente aos bruxos, em que o “interesse pela bruxaria 

só é despertado em casos específicos de infortúnio, e só perdura enquanto perdurar o infortúnio” 

(Idem, p.97). Os líderes que cultuam “orixás” recebem o “dom” (mana), convivendo com 

“obrigações” que exigem  rituais freqüentes, da mesma forma que os mágicos.  

Observamos em nossa pesquisa de campo que muitas das casas de Xangô, que 

cultuam orixás, têm igualmente cultos à jurema. Muitos devotos, em conversas informais,  

afirmaram que a iniciação de um líder começa pela jurema, visto que, este culto já existia desde 

os primórdios do descobrimento do Brasil.  

A eficácia dos atos praticados por um líder de terreiro depende da crença deste 

como mágico e / ou bruxo, uma vez que o a legitimação acontece a partir do reconhecimento 

coletivo. Daí a importância da magia e da bruxaria para nossa abordagem. “Um bruxo pode 

gozar de certo prestígio em razão de seus poderes, pois todos cuidam de não ofendê-lo – 

ninguém procura deliberadamente o desastre” (Idem, p.97).  Entendemos, então, que os líderes 

de terreiros são  respeitados e ao mesmo tempo, reverenciam seus iniciadores (possuidores de 

forças mais poderosas) uma vez que, o tempo de iniciação pontua a importância destes na 

hierarquia religiosa.  

Recebendo presentes e tendo “obrigações”, apoiadas por uma escala hierárquica em 

suas religiões, os líderes de terreiros são amados e temidos. A eficácia de suas ações depende de 

regras de conduta, da percepção da coletividade que acredita nelas, e, principalmente dos 

sentimentos despertados pelos atos do pai / mãe-de-santo (bruxo). Estes são considerados 

eficazes ou não, pela coletividade quando o procura, diante das situações de infortúnio 

enfrentadas no dia a dia. Ou seja, envolve infortúnios, relações pessoais e juízos morais.  

Na magia, para que exista eficácia, é necessário que as pessoas de uma coletividade, 

além da pessoa que a pratica, acreditem nela. Os pais e mães-de-santo além de acreditarem eles 

próprios em sua magia levam a coletividade a acreditar nele e em suas práticas mágicas. Daí a 

eficácia de suas ações. “O mágico simula porque se pede que ele simule, porque se vai procurá-

lo, porque se impõe que aja; ele não é livre, é forçado a desempenhar ou um papel tradicional, 

ou um papel que satisfaça a expectativa do público” (Idem, 1974, p. 126). 

Compreendemos que a liderança nos terreiros é produto da coletividade igualmente 

ao que acontece na magia, não admitindo iniciativa individual. Isto proporciona em certas 
                                            
4 Religião de origem ameríndia que no decorrer do tempo foi sincretizada com as religiões dos afro-
descendentes. 
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situações, um caráter diferente do da bruxaria. Porém, em certas ocasiões, o líder poderá agir 

baseado em seus juízos morais. É neste momento que o caráter de seus atos torna-se 

individualista, tornando-o bruxo, discordando da postura de um mágico. 

Consideramos, assim, que os líderes de terreiros possuem características dos 

mágicos e / ou bruxos, à medida que utilizam o “dom” da magia e / ou da bruxaria como  

habilidades estratégicas de sobrevivência.  Deixar de reconhecer a importância das ferramentas 

estratégicas de marketing utilizadas pelos líderes negros e seus descendentes, seria um grande 

erro. Sem admitirmos as habilidades dessas pessoas, hoje não seríamos detentores de religiões 

tão ricas culturalmente. 

Através das observações de convívio com líderes de terreiros, durante a pesquisa de 

campo, ficamos surpreendidos com o sucesso de um tipo de habilidade comum entre certos 

Babalorixás e Yalorixás: a de cantar. Testemunhamos a desenvoltura desses líderes em vários 

momentos de nossa pesquisa. Mas, dentre esses diversos momentos, um foi o mais marcante, 

além dos muros dos terreiros. Participamos como observadoras de uma caminhada contra todas 

as formas de preconceito e a intolerância religiosa, em que participaram: Yalorixás, 

Babalorixás, Ogans, Ekedys e adeptos das religiões de Matriz Africana em Pernambuco. Em 

vários trios-elétricos estavam posicionados líderes de terreiros, cantando toadas de todas as 

nações. Naquele dia, ficou claro para nós que essa habilidade é reconhecida no meio religioso, 

além de contribuir para o sucesso da casas de matriz africana e de distinguir certos líderes, 

frente a outros, não possuidores desse “dom” (habilidade). Ou seja, os líderes cantores 

desfrutam de vantagem, frente aos que não gozam dessa aptidão. Nos momentos em que cantam 

suas toadas, estão de certa forma, divulgando a resistência de sua tradição religiosa, fazendo-a 

sobreviver no mercado religioso em que se encontram as religiões de espetáculos. Naquele 

momento, fora das paredes de seus terreiros, suas habilidades de canto são estratégicas, ou seja, 

tornam-se uma ferramenta de marketing, levando a missão religiosa para todos os que fazem e 

os que não fazem parte das religiões de matriz africana. 

Outra habilidade que detectamos e passamos a considerar como estratégica, entre 

líderes de Xangô do Recife, é a da culinária. Através dela, muitos líderes e adeptos dessas 

religiões conseguem suprir necessidades na vida do terreiro e na vida profana (extra terreiro), 

segundo informação de uma Yalorixá que entrevistamos durante nossa pesquisa. 

Para muitos líderes, essa habilidade foi sendo adquirida através dos ensinamentos 

da própria religião, já que, nas “obrigações”, é indispensável a oferta de comida para os santos 

(orixás). Pois bem, através da culinária, muitos líderes de terreiros (geralmente os de pequeno 

porte) adquirem mais uma particularidade em suas lideranças, uma estratégia de ação em busca 

de sobrevivência. Como? Através da venda de comidas, como: acarajé, pipocas, mungunzá, etc., 
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que nos terreiros são sagradas. A popularização da culinária dos santos conduz à perpetuação e à 

sobrevivência da tradição africana, ajudando, singularmente, as lideranças, pois estas, em suas 

tendas, barracas, etc. de vendas dessas comidas, ficam conhecidas, como por exemplo: mãe 

baiana, a baiana do acarajé. 

O veículo de transmissão do conhecimento africano, a oralidade, fez com que as 

habilidades estratégicas na cozinha dos negros africanos e seus descendentes fossem 

sobrevivendo a contextos culturais múltiplos. Ou seja, fizeram parte de um processo em que as 

novas maneiras de preparo foram surgindo pelas mãos de líderes, principalmente pelas dos que 

possuíam o “dom” da culinária. Nasceu daí, uma diferença em suas vidas, a partir da venda de 

comidas nas ruas em época de escravidão. A diferença a que nos reportamos, está representada 

na forma de oportunidade de sobreviver ao contexto da época. Por este motivo, ainda hoje, 

podemos encontrar pessoas adeptas à essas religiões que sobrevivem vendendo comidas 

sagradas, como por exemplo as baianas de Salvador. 

Em nossa pesquisa de campo, através de conversas informais com “o povo do 

santo”, corroboramos uma curiosidade: muitas casas de Candomblé são conhecidas pela 

qualidade da comida oferecida em suas festas de orixás. Isto demonstra que, qualquer que seja a 

habilidade de um líder de terreiro (inerentes ou adquiridas), levará a uma diferença em suas 

práticas de liderança, visto que ela (a habilidade) contribui para o surgimento de novas formas 

de resistência religiosa, levando à sobrevivência,  tanto do líder,  de seus adeptos, de suas casas 

(terreiros), e das pessoas ligadas direta ou indiretamente às religiões de matriz africana. 
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