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RESUMO 

Este artigo resulta de uma breve revisão de literatura sobre a importância da Yalorixá na 
constituição da religião afro-brasileira. A presença da Mãe-de-santo, como figura 
principal e seus agentes, os filhos-de-santo, representa a força do candomblé como 
religião de resgate da identidade negra no Brasil, o papel da Yalorixá não é tão somente, 
a de uma líder espiritual, mas de uma líder, carismática, que tem na instituição do 
candomblé a sua representatividade, dentro do espaço do terreiro ou roça no qual esta 
administra, toda uma forma de viver, para os orixás. Dentro de uma hierarquia os ritos 
são respeitados, conforme a determinação da Yalorixá, que detem um conjunto de 
qualidades e de ensinamentos adquiridos ao longo da sua vivência e da hereditariedade 
deixada pelos seus ancestrais. Para uma Yalorixá a religião faz parte do seu cotidiano, e 
esta norteia o seu modo de viver, pois são sacerdotisas, que emprestam e dedicam a sua 
vida à comunicação com os Orixás, à disciplina dedicada à religião é um dos 
ensinamentos primordiais passados aos seus filhos-de-santo, pois a Yalorixá é a 
liderança religiosa, cultural e social que tem por missão o respeito aos Orixás. 

Palavras-chave: Mãe-de-santo. Yalorixá. Candomblé. Religião. 

CANDOMBLÉ IN THE REPRESENTATION OF 
YALORIXÁ 

ABSTRACT 
This article results of one brief revision of literature on the importance of the Yalorixá 
in the constitution of the religion afro-Brazilian. The presence of the Mother-of-saint, as 
main figure and its agents, the son-of-saint, represents the force of candomblé as 
religion of rescue of the black identity in Brazil, the paper of the Yalorixá is not so only, 
of a leader spiritual, but of a leader, charismatic, that it has in the institution of 
candomblé its representation, inside of the space of the place of fetichism or roça in 
which this manages, all a form of living, for orixás, inside of a hierarchy the rites are 
respected, as the determination of the Yalorixá, that withholds a set of qualities and 
teachings acquired throughout its experience and of the hereditary succession left for its 
ancestral ones. For a Yalorixá the religion is part of its daily one, and this guides its way 
of living, therefore priestesses are, who loan and dedicate its life to the communication 
with the Orixás, to discipline dedicated to the religion are one of the passed primordial 
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27 Entrelaçando ----    Revista Eletrônica de Culturas eRevista Eletrônica de Culturas eRevista Eletrônica de Culturas eRevista Eletrônica de Culturas e Educação Educação Educação Educação    

Caderno Temático: Educação e AfricanidadesCaderno Temático: Educação e AfricanidadesCaderno Temático: Educação e AfricanidadesCaderno Temático: Educação e Africanidades    
N. 4 p. N. 4 p. N. 4 p. N. 4 p. 26262626----37373737,,,,    Ano 2 (Novembro/2011)     ISSN 2179.8443Ano 2 (Novembro/2011)     ISSN 2179.8443Ano 2 (Novembro/2011)     ISSN 2179.8443Ano 2 (Novembro/2011)     ISSN 2179.8443    

teachings to its son-of-saint, therefore the Yalorixá is the religious leadership, cultural 
and social that has for mission the respect the Orixás. 

Key-Words: Mother-of-saint. 

 

O Candomblé 

Falar sobre a religiosidade dos afrodesdendentes é algo desafiador, por se tratar 

de um grande legado histórico e religioso carregado de sentimentalidade, de paixões tão 

atuais que passados 500 anos de história do Brasil, parece que foi ontem. Há tanta 

literatura, tantos escritos maravilhosos sobre o tema Candomblé que este demonstra 

efetivamente, que esta é uma religião que muito tem a ver com a nossa cultura.  

O mais notável patrimônio cultural, deixado pelos negros escravos, é sem dúvida 

a sua religiosidade que é denominada religião afro-brasileira e que possui nomes 

diferentes em diferentes regiões do país, como por exemplo, Xangô no Recife, 

Macumba ou Umbanda no Rio de Janeiro e Candomblé na Bahia. A religião sempre foi 

uma maneira de povos oprimidos articularem seus movimentos defensivos à dominação. 

No caso do Brasil, o candomblé surgiu, historicamente, como foco de resistência 

religiosa cultural das populações negras, para preservarem suas tradições e os elementos 

fundamentais do seu conjunto de crenças. “A religião foi a primeira forma de resistência 

dos escravos, e a África forneceu elementos que vieram contribuir às necessidades do 

Novo Mundo, criando assim os estilos de vida do negro na América”. (JOAQUIM, 

2001, p. 26). 

Para Braga: 

Candomblé é, na essência, uma comunidade detentora de uma 
diversificada herança cultural, onde se mesclam elementos 
provenientes, sobretudo da África Ocidental, e no Brasil, por força 
das relações de contato a que estiveram permanentes submetidos, 
integram-se outros tantos componentes religiosos de procedência 
igualmente variada. Pela sua dinâmica interna e pelo sentido de 
religiosidade que ali se consta em todos os instantes da vida grupal, é 
gerador constante de valores éticos e comportamentais que 
enriquecem a imprimem a sua marca no patrimônio cultural do país. 
(BRAGA, 1998, p. 37). 
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Falar do candomblé e do que se conhece dele, nos remete a buscar na cultura do 

negro, subsídios para defini-lo e entendê-lo como religião, portanto se faz necessário 

centrar esse conhecimento e essa afirmação na figura daquelas pessoas iniciadas e 

fundamentadas dentro da própria religião, que são as mães-de-santo. 

O candomblé uma instituição religiosa, cultural e social, que possui um universo 

simbólico próprio, em que a liderança e as pessoas envolvidas estão diretamente ligadas 

aos orixás, o que dá sentido às suas existências. O candomblé é apresentado como uma 

instituição que está inserida na sociedade brasileira e procura preservar as tradições e a 

identidade afro-brasileira, com uma estrutura hierarquizada, que tem a liderança da 

mãe-de-santo como mediadora entre os Orixás e os participantes, seguida pelos 

ancestrais e pelas pessoas mais velhas de Santo. 

A palavra candomblé origina-se de candombe, (negro, em banto) e ilê (casa, 

mundo, em ioruba) e significa, portanto é “casa de negro”. O candomblé chegou ao 

Brasil com os negros iorubas e jejes (fon ou mina) escravizados, que na África 

habitavam a região onde hoje é a Nigéria e o Benin, e com os negros bantos, da parte 

sul do continente. 

Joaquim nos diz que: 

O candomblé, como religião afro brasileira, preserva um rico 
repertório mágico-ritual aliado ao ideal axial de que as divindades 
mantêm como os homens uma relação de troca imediata através de 
sacrifícios, interferindo no mundo, quer no da natureza, quer no da 
cultura, e realizando a vontade dos homens como meio de se 
fortalecerem como divindades, numa espécie de pacto, em que o 
praticante se entende participando da expansão da própria forca 
sagrada, o Axé. (JOAQUIM, 2001, p.41). 

 

Segundo Ramos, Lody e Lopes e outros (1987) diversos grupos étnicos são 

encontrados dentro do candomblé, várias nações ou variantes como: Angola (banto), 

Kêto-Nagô (ioruba), Jeje (Fon), Jexá ou Ijexá (ioruba), Caboclo (afro-brasileiro), e 

Congo (banto). No candomblé, cultua-se como ser superior Olorum (senhor do céu) ou 

Olodumaré (onipotente e eterno), divindade suprema que não tem representação 

material. Olorum criou o mundo em quatro dias, fez uma aliança com os seres 

humanos, representados pelo arco-íris, e se recolheu para descansar, entregando a 

solução dos problemas do mundo aos orixás. 
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Os orixás, divindades intermediárias, junto com Olorum, proporcionam, apoio 

espiritual ao fiel, ao povo de santos. Os orixás governam o mundo, a humanidade e o 

ser humano. Mas também são partes deste mundo, enquanto elementos da natureza; 

parte da humanidade, enquanto antepassados míticos; e parte do ser humano, enquanto 

componentes de sua personalidade.De acordo com Joaquim:  

Candomblé é a religião do Axé. Quando chamamos a vida nos 
remetemos às origens. O candomblé é celebração desta vida, de 
Olodumaré, que se faz presente em nossa luta e história; dançando, 
cantando e comendo com as pessoas. Os orixás caminham com as 
pessoas.(JOAQUIM, 2001, p. 78). 

 

No candomblé, as divindades têm características humanas, dadas por virtudes e 

defeitos; e os fiéis possuem, por sua vez, características divinas, pois além de serem 

filhos dos orixás, carregam o ori, termo que designa a cabeça, sendo, além disso, uma 

divindade guardiã do destino. 

No candomblé, não há a idéia de pecado, de inferno ou de purgatório o que, 

contudo, não implica em um existir permissivo. O referencial de vida é a própria vida, 

uma vez que a existência transcorre em dois planos paralelos: no aiê (mundo) e no 

orum (além). Assim, cada elemento material tem seu duplo sentido espiritual e abstrato 

no orum e cada elemento existente no orum tem sua representação material no aiê. 

Segundo Vogel et al (1993), a vida e a morte são variações do ser humano, que faz a 

sua vida como também pode fazer a sua morte. 

Por ser uma religião iniciática, a liturgia do candomblé só é conhecida pelos 

fieis que se submetem ao processo de iniciação. Os ritos iniciáticos, cujos 

conhecimentos são transmitidos de forma oral, acontecem ao longo de toda a vida 

religiosa e possuem duração variável e, de forma lenta e gradual, desvelam-se os 

mistérios e segredos do candomblé e a primeira estação desta jornada é o bori. A 

palavra bori designa o ato de dar comida à cabeça, concebida como algo à parte, 

especial e sagrado. 

Segundo Braga (1998), o candomblé deve ser entendido como um conjunto 

mais amplo que envolve, para além dos compromissos religiosos, uma filosofia de vida, 

uma maneira especial de interação do homem consigo mesmo, com a natureza, com o 
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seu passado, com sua origem e sua especificidade cultural, sem perder de vista, suas 

relações profundas com outros segmentos sociais, igualmente comprometidos com o 

processo que elabora e particulariza a formação da sociedade brasileira. 

O candomblé é além de tudo um espaço físico e espiritual que, abastecido do 

espaço ideológico e das tradições, está mais próximo das camadas mais resistentes e 

conscientes, pois está embutida de um saber tradicional, capaz de levar as pessoas a 

lutar pelos seus direitos mais elementares, capaz de levar as pessoas a reagir contra os 

que invadem seu espaço social e sagrado. Segundo Joaquim (2001 apud Cunha 1984), o 

candomblé era um modo de os negros se manterem iguais a ele mesmos num contexto 

hostil. Em segundo lugar, pela extrema riqueza do sistema de pensamentos Nagô-

Yorubá. É um panteão, de modo que se reflete quase que perfeitamente na vida social e 

na vida do indivíduo. Conforme Mãe Stella1, candomblé não significa apenas a festa de 

barracão, envolve aspectos antes do nascimento de uma pessoa até ela dormir, acordar. 

O orixá disciplina, dentro e fora dos rituais. Deve ser então crença nos orixás, ou seja, 

uma força criadora, um culto à vida. Dá às pessoas coragem e confiança e faz com que 

se concentrem na solução dos problemas de vida, aqui, e não na paz do outro mundo. 

 

O candomblé é uma comunidade que propicia ao membro o exercício da 

cidadania, que consiste no direito de os negros preservarem as suas identidades éticas, 

individuais e coletivas, conhecerem as normas e regras para agirem no cotidiano, 

aprofundarem sua história, cultura, cultuarem os Orixás. De outra forma implica 

também submissão à mãe-de-santo, que é a autoridade constituída por intermediar a 

comunicação com os Orixás. Mãe-desanto ou ialorixá é designação da pessoa 

incumbida de gerenciar um terreiro de candomblé e a sua liturgia, de exercer toda 

autoridade sobre os membros de seu grupo, em qualquer nível da hierarquia. 

Conforme Lima: 

O poder da mãe-de-santo e sua autoridade sobre os filhos de sua casa 
pode ser expresso pelas cerimônias de iniciação em seus vários graus 

                                                 
1 Mãe Stella (Maria Stella de Azevedo Santos). Ode Kaide, orixá Oxossi, Ilê Axé Afonjá – São Gonçalo 
do Retiro, Salvador – Bahia. Em depoimento no livro de Maria Salete Joaquim “Construção da identidade 
negra”, 2001. 
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de intensidade. É a mãe-de-santo quem integra a pessoa no grupo 
com os rituais adeuados para cada nível de participação: é quem lava 
as contas das abiãs; que dá o bori dos ogás; quem assenta o santo das 
equedes; e raspa a cabeça das iaôs. Em cada um desses ritos a mãe-
de-santo é a intermediária da força mísitica dos orixás com o corpo 
de seus filhos; ela é quem estabelece essa comunicação, quem 
consagra e quem interpreta a vontade dos santos, criando assim, nos 
momentos críticos da iniciação, uma dependência que resulta num 
sistema de expectativas mútuas, entre ela e seus filhos-de-santo. 
(LIMA, 2001, p. 21). 

A Yalorixá 
 

Para ser mãe-de-santo é preciso ter o dom e ser eleita pelo Orixá, e nesse 

momento algumas coisas se alteram, por exemplo, sua identidade se transforma, ou 

seja, terá status e funções diferentes, e sua vida passa a ter nova direção e novo destino 

e sua liderança deverá ter um compromisso com os deuses africanos, ou seja, é a 

mediadora, é o elemento de ligação entre o Orixá e a comunidade negra., esta afirmação 

está bem explícita no depoimento de Mãe Stella, no depoimento concedido à Maria 

Salete Joaquim em 2001, quando ela sabiamente diz:  “Para se tornar mãe-de-santo tem 

que nascer é uma escolha do Orixá. Ser mãe-de-santo é dom, porque a pessoa tem que 

ser dotada para exercer o cargo. Se a pessoa não for dotada ela pode saber o máximo, 

mas nunca será Mãe”.  

Conforme Lima (2001 apud Carneiro 1948), a palavra Yalorixá conserva na 

forma brasileira o significado do seu étimo iorubá: Iyalorisa (ialorixá) = Iyaolorisa 

(iaolorixá), para o que Abraham dá: priestess of na orisa (a sacerdotisa de um orixá). A 

palavra Iya – mãe – em iorubá possui vários sentidos, inclusive o classificatório dos 

sistemas familiares. Iya é a mãe biológica, mas também qualquer parente feminino da 

geração dos pais – as irmãs da mãe ou do pai e suas primas, para empregar os termos de 

parentesco de uso no Brasil. Prefixada a uma palavra qualquer, como no caso de 

ialorixá, denota uma ralação genitiva entre os dois termos – a “mãe que tem”, “que 

possui” orixá. 

Segundo Joaquim (2001), apesar da mãe-de-santo saber que será eleita pelos 

Orixás, seus status só se concretiza pelo jogo de búzios. A mulher deve ser a mais velha 

do grupo. Isto significa que já completou várias vezes, o mínimo de sete anos de 
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treinamento e já ocupou muitos postos de responsabilidade. A sucessão da mãe-de-

santo dar-se-á pelo processo de consangüinidade ou ancestralidade. 

A sucessão da mãe-de-santo se dá através de sintomas, jogos de 
búzios. Olhando o que vai escrevendo o Orixá daquela pessoa. A 
sucessão se dá por descendência (consangüinidade) ou pela pessoa 
mais antiga (ancestralidade) Começamos pela descendência de 
sangue. No caso de não termos descendência a escolha será feita entre 
as mais velhas, determinada pelo Orixá. (MÃE PASTORA, 2001)2 

 

A mãe-de-santo é uma liderança religiosa, cultural e social que possui duas 

funções; de um lado é a sacerdotisa que medeia a comunicação entre os membros da 

comunidade e os Orixás, mãe pelo Santo que deverá cultuar os deuses; por outro lado, 

precisará reatualizar a cultura afro-brasileira, de maneira a propiciar que os negros 

preservem suas identidades, que se encontram na síntese entre a África idealizada e o 

cotidiano vivenciado pelas pessoas.Segundo Mãe Stella (2001): 

Mãe-de-santo é uma terminologia que virou moda, não seria mãe-de-
santo, mas mãe por causa do Santo, mãe em Santo, mãe em Orixá. É a 
responsável por toda a comunidade, pelos rituais, pelos preceitos. 
Mãe-de-santo, traduzido do Yorubá, seria Yalorixá que corresponde a 
mãe pelo Orixá, ou seja, a pessoa se torna mãe através dos preceitos 
de Santo (MÃE STELLA., 2001, p.  114). 

 

Portanto, ela ocupa a posição central na ação da comunidade, como um regente 

de orquestra, para atender aos clientes que necessitam de sua intercessão junto às 

divindades. A fala segura e o andar equilibrado da mãe-de-santo predispõe seus 

subordinados à obediência, pelo menos em sua casa e diante dos seus olhos. Sob a sua 

direção florescem a paz e a segurança. Joaquim escreveu que Mãe de Santo: 

É uma liderança que exerce o controle da energia humana 
(comportamentos emocionais, sociais e cognitivos) em prol do 
candomblé. Quando existem conflitos na casa, o procedimento da 
mãe-de-santo consiste em verificar através do jogo de búzios, para 
saber qual o caminho que o Orixá está mostrando (JOAQUIM, 2001, 
p.169). 

 

                                                 
2 Mãe Pastora (Angenora Ana Brito). Orixá Yemanjá, Terreiro Maroketo – Cosme de Faria, Salvador, 
Bahia. Em depoimento no livro de Maria Salete Joaquim “Construção da identidade negra”, 2001. 
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Conforme teoria mãe-de-santo vimos que esta é uma função mais espiritual do 

que física, na qual o santo é que é dono do filho-de-santo e também da própria mãe-de-

santo, porque os orixás são fragmentos da natureza. Cada orixá tem encantado um fator 

natural: Iansã, no vento; Iemanjá, no mar; Oxóssi, nas matas, caçando; Ogum, 

desbravando estradas. Portanto, o título de mãe-de-santo vem do fato desta ser a chefe e 

iniciar as pessoas nos ritus do candomblé, tornando-as filhos-de-santo para serem 

criados na devoção aos deuses e estes são considerados filhos espirituais do chefe do 

candomblé e é neste sentido que se emprega a palavra mãe, visto também que o seu 

papel é a intermediação do mundo físico com o mundo espiritual. 

Porém há uma ressalva a fazer à respeito da função de dirigente de um terreiro 

de candomblé está função tanto poderá ser exercida por um homem como por uma 

mulher, apesar de certas linhas sucessórias promoverem o homem, ora a mulher.  

O candomblé é uma religião que tem sua força própria, ele não busca o 

reconhecimento dos seus ritos através da fé cega e sim da afirmação da fé nos orixás 

como representação da força da natureza em consonância com o lado físico do homem, 

ou seja, no momento em que o filho de santo incorpora o seu orixá essa força sai da 

natureza tomando forma na dança, nos cânticos, nas oferendas, na forma de falar e de 

agir que diverge totalmente da personalidade do filho-de-santo, o que nos leva a 

acreditar nos orixás como senhores supremos que possuem personalidades distintas e 

habilidades também distintas próprias de cada orixá, pois como bem a firma Joaquim 

(2001, p.41) “[...] tudo é determinado pelos Orixás envolvidos no conjunto de casa, que 

expressa, através do culto, os acontecimentos, a natureza e a história da vida das 

pessoas”. 

Dentro dos rituais do candomblé a presença da Yalorixá e do Babalorixá e muito 

importante pois, estes são os administradores maior do terreiro e a baixo dos orixás são 

as pessoas responsáveis pelo conclusão de iniciação de um orixá , ou seja estes servem 

de canal para que o orixá se torne parte definitiva da vida de uma pessoa, são pessoas 

dotadas de conhecimento dos fundamentos da religião, são respeitados por terem a 

responsabilidade de mudar a vida das pessoas na medida do que lhe for permitido, trazer 

respostas às dúvidas e dirimir as incertezas para aqueles que lhes  procuram, porém 



 

34 Entrelaçando ----    Revista Eletrônica de Culturas eRevista Eletrônica de Culturas eRevista Eletrônica de Culturas eRevista Eletrônica de Culturas e Educação Educação Educação Educação    

Caderno Temático: Educação e AfricanidadesCaderno Temático: Educação e AfricanidadesCaderno Temático: Educação e AfricanidadesCaderno Temático: Educação e Africanidades    
N. 4 p. N. 4 p. N. 4 p. N. 4 p. 26262626----37373737,,,,    Ano 2 (Novembro/2011)     ISSN 2179.8443Ano 2 (Novembro/2011)     ISSN 2179.8443Ano 2 (Novembro/2011)     ISSN 2179.8443Ano 2 (Novembro/2011)     ISSN 2179.8443    

Yalorixá e do Babalorixá não é nenhum deus, eles apenas tem uma sensibilidade de 

prevê o passado, o presente ou futuro pela fé e pela permissão dos orixás. 

 

A mãe-de-santo, através dos ritos, recria o mundo, e até os próprios 
Orixás, já que faz o santo. Ela participa da distribuição da força 
sagrada, sabe como fazer para aumentá-la. Alimenta os deuses. 
Empresta-lhes seu corpo, sua voz. Assim, a mãe tem um papel na 
estrutura do mundo, na distribuição da energia sagrada, que é sua 
força vital (JOAQUIM, 2001, p.102). 

 

Não é uma tarefa fácil ser um pai ou mãe-de-santo, há sacrifícios, há obrigações, 

como também não é tarefa fácil ser filho-de-santo, pois o terreiro é um espaço social, no 

qual todos tem as suas obrigações e atribuições, para que o espaço exista de forma física 

e espiritual dentro de uma comunidade, logo os dois níveis mãe ou pai-de-santo e filho-

de-santo devem esta pautados na relação da respeito mútuo e no espírito da coletividade, 

visto que o orixá não está para um único ser ele está para o universo, porque ele é uma 

força livre que se processa no tempo e no espaço, e para tanto deve haver um espaço 

físico disciplinado e democrático pautado numa hierarquia de funções na qual cada 

pessoa tenha a sua responsabilidade definida, como podemos destacamos algumas: 

a) A MÃE PEQUENA. Substituta imediata da mãe-de-santo está imediatamente abaixo 

na escala da hierarquia, como administradora civil e religiosa, a mãe-pequena é sempre 

a filha mais velha em relação à feitura do santo, por isso mesmo mais autorizada a 

substituí-la, a mãe-pequena está em contato mais direto com as filhas, especialmente 

nas cerimônias religiosas, e com as iniciadas. É a responsável material pelas ordens, 

quer espirituais, quer materiais. É quem controla todos os médiuns, quer na disciplina, 

quer na pontualidade, quer nos uniformes, quer na organização de obrigações, 

festividades, enfim toda a parte material dos rituais de um terreiro. É também o 

Cambone Especial do Guia Chefe (Orientador Espiritual ou seu substituto), tendo 

sempre uma IAÔ, a que tiver melhores aptidões, para substituí-la, em caso de 

necessidade. 

b) O AXÔGÚN. É um sacerdote, um dos cargos mais importantes e de muita 

responsabilidade, ele é um especialista no que faz, é o Ogan encarregado do sacrifício 
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dos animais votivos nas cerimônias do Candomblé Ketu. Deve ser pessoa de absoluta 

confiança do líder religioso, precisa ter boa memória, saber as técnicas complexas para 

a execução de suas tarefas, não pode cometer nenhum erro. Dependendo do prestígio do 

Axogun, poderá ser convidado por outros sacerdotes de outras casas para exercer suas 

funções em caso de grandes obrigações.  

c) OGÃ. Filho de santo do sexo masculino, que não incorpora orixá e a partir de sua 

feitura nasce com seus 7 anos e seus direitos. Suas funções são, de auxiliar a manter o 

terreiro em ordem, colaborar com sua força física, ajudar com os animais de quatro pés 

sacrificados e ter com a casa uma grande atenção em dias de festas. Há vários Ogãs 

com diferentes funções num terreiro. 

d) PEJIGÃ. Ogã de total confiança do Babalorixá ou Yalorixá, responsável pelos 

cuidados com o orixá do peji (quarto de santo). É ele quem verifica, juntamente com a 

Ya Kekerê, se tudo está em ordem no peji. 

e) EKEDE - Filha de santo do sexo feminino, que não incorpora orixá e a partir de sua 

feitura nasce com seus 7 anos e seus direitos. Ela tem como função cuidar dos 

paramentos dos orixás da casa, auxiliar o orixá, dançar com ele, vesti-lo, etc. 

f) EBÔMI - Indivíduo que incorpora um orixá que já recebeu o título de sacerdote ou 

sacerdotisa, o “decá” ou seus direitos. Os Ebômis podem ocupar diferentes postos 

hierárquicos. 

Mas somente a mãe-de-santo tem a autoridade suprema total e absoluta, 

conforme acentua Joaquim (2001) somente ela tem capacidade para exercer qualquer 

função: substituir o sacrificador, colher as plantas sagradas, consulta o oráculo “seu 

papel específico, é dirigira a comunidade, assegurar a realização do culto, garantir a 

correção dos ritos, transmitir os conhecimentos aos auxiliares, consagrar sacerdotes e 

sacerdotisas”. (JOAQUIM, 2001, p. 128).  

Em resumo a mãe-de-santo tem o exercício da liderança efetiva, firme na qual 

exista estímulo mútuo entre a mãe-de-santo e todos aqueles que fazem parte da família 

do terreiro. É que bem afirma Sehora Cleofe de Oliveira Martins, conhecida como Mãe 

Cléo em depoimento no livro da Joaquim (2001, p. 44), para esta ser Yalorixá é ser 

catalisador, como um mestre de orquestra, tem a coordenação e ao mesmo tempo à 
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transmissão do Axé. A responsabilidade por iniciação dos filhos e filhas-de-Santo, o 

começo como o fim do processo. Coordena tudo, segura o Axé. 

Considerações Finais 

O candomblé é uma religião secular, e seus adeptos sofreram perseguições, 

discriminação, muitas vezes foi visto como uma manifestação contrária à religião 

professada no país, mas que aos poucos  conquistou respeito e vem há muito lutado 

para mantê-lo, e firmá-lo como parte integrante da identidade afro-brasileira. Tem na 

Yalorixá a sua grande representação, assim como os seus demais membros, e esta tem 

por obrigação resgatar os valores africanos, conservar a identidade da cultura negra, 

através do processo de vivência das tradições professada dentro da religião com seus 

ritos, sua representação espiritual, que são os orixás, seu espaço social que é o terreiro.  

A Yalorixá é a força da ligação espiritual do Axé, tem por missão perpetuar os 

ensinamentos da religião de forma disciplinada para seus sucessores, é um cargo 

complexo, visto que a mãe-de-santo, muitas vezes desempenha o papel da mãe, da mãe 

espiritual, da sacerdotisa, da administradora, da conciliadora, da mulher que vence pela 

força, pelo carisma e pela disciplina os entraves sociais, econômicos, pessoais e 

culturais, do cargo que lhe foi herdado e que esta, ao ter compromisso e consciência da 

sua missão dentro do Axé, sabe que deve desempenhá-lo com disciplina e respeito, pois 

o compromisso com os orixás é um compromisso que esta deve honrá-lo, até os últimos 

dias da sua vida terrena. 
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