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Resumo 

 
O presente artigo relata as atividades do Projeto “Plantando Axé”, criado pela Sociedade 
Cultural e Religiosa Ilè Alaketu Àse Babá Olorigbin e seus parceiros. A instituição cujas  
obras sociais foram analisadas nesse estudo foi fundada em 2013 em Ituiutaba, MG e desde 
sua criação vem empreendendo atividades diversas voltadas para o meio ambiente, a 
promoção da saúde coletiva, a proteção da cultura afro-brasileira e o combate ao racismo. O 
texto tem como objetivo descrever o projeto “Plantando Axé” e seus resultados já alcançados. 
Para tanto, realizou-se revisão bibliográfica, análise documental, registro memorial e 
cobertura fotográfica. Concluiu-se que a instituição vem conseguindo realizar algumas das 
ações pretendidas, mas as dificuldades financeiras são muitas e isso impacta no cumprimento 
de todas as metas. Concluiu-se também que, dentre as ações já consolidadas, a que mais se 
destacou foi a criação de um braço editorial para publicação de e-books de acesso gratuito 
para a comunidade. 

 
Palavras-Chave: Candomblé. Ituiutaba. Projetos Socioeducativos. Religião. Umbanda. 

 
Introdução 

 
O presente artigo relata as atividades do Projeto “Plantando Axé”, que foi criado pela 

Sociedade Cultural e Religiosa Ilè Alaketu Àse Babá Olorigbin e que conta com as parcerias 

do Instituto Ganga Zumba – Seção Minas1 Gerais e Universidade Federal de Uberlândia2. A 

sociedade cultural e religiosa foi fundada em 2013 em Ituiutaba, MG e desde sua criação vem 

empreendendo atividades diversas voltadas para o meio ambiente, a promoção da saúde 

coletiva, a proteção da cultura afro-brasileira e combate ao racismo. 

 

1 Instituição sem fins lucrativos que milita nacionalmente no combate ao racismo, à intolerância religiosa e 
contra a degradação da cultura afrodescendente. Disponível em https://gangazumba.org/sobre-2/. Acessado em 
19 de outubro de 2016. 
2 Atividade de extensão vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Turismo, Cultura, Espaço e 
Desenvolvimento Local do Curso de Geografia da FACIP/UFU. 
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O texto tem como objetivo descrever o projeto “Plantando Axé” e seus resultados já 

alcançados. Para tanto, realizou-se revisão bibliográfica, análise documental, registro 

memorial e cobertura fotográfica. 

Não foi possível localizar estudos aprofundados sobre a Umbanda e o Candomblé em 

Ituiutaba, de forma de que esse artigo se justifica pela necessidade de registrar dados de 

campo sobre essas religiões na referida cidade. Geralmente o tema da religiosidade afro- 

brasileira surge de forma muito tangencial em algumas pesquisas sobre Ituiutaba, mas nunca 

dedicando mais que umas poucas frases ao assunto. Surgiu aí, na constatação dessa lacuna, a 

ideia de registrar (ainda que de forma descritiva) as ações da instituição pesquisada como 

forma de contribuir para com o registro memorial da religiosidade afro-brasileira em terras 

ituiutabanas. 

 
As religiões de matriz afro-brasileira em Ituiutaba 

 
O município de Ituiutaba pertence à Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, localizado a oeste do Estado de Minas Gerais. A cidade é o principal centro urbano 

do Pontal do Triângulo Mineiro, possuindo importante papel no dinamismo econômico 

regional. O município possui uma população de aproximadamente 104 mil habitantes, em um 

território de 2.598,046 Km2 (IBGE, 2016)3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php. Acessado em 19 de outubro de 2016. 
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Fonte: MOURA e Damasceno (2011, p. 268). 

 
A população de Ituiutaba é predominantemente urbana (96%), embora a cultura rural 

se faça presente no cotidiano de muitas famílias, sobretudo nos bairros mais populares, onde 

ainda se vê nos dias de hoje o apego à terra, às práticas de agricultura de quintal e o trato de 

jardins e calçadas. Embora Ituiutaba seja uma cidade de médio porte, os ares da modernidade 

urbana já começam a se fazer presentes no modo de ser da população ituiutabana (FREITAS, 

2015). 

De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE4 no senso demográfico de 2010,  

a maior parte da população se declarou cristã (espírita, católica ou evangélica). Entretanto, já 

naquela coleta demográfica, observava-se a existência de pequenos contingentes de religiosos 

adeptos ao espiritualismo, umbanda, candomblé e demais religiosidades de matriz afro- 

brasileira, como o Omolokò, por exemplo. Há ainda benzedeiras e benzedores tradicionais, 

muitos praticantes do Catolicismo popular. 

A figura 1 contrasta o quantitativo de espíritas (4,5% da população total) com o 

quantitativo de umbandistas (1,25% da população total) e candomblecistas (0,55% da 

população total). Optamos por apresentar os dados da população espírita, pois muitos 

 

4 Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php. Acessado em 19 de outubro de 23016. 
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Figura 1- Quantitativo de espíritas, espiritualistas, umbandistas e 
candomblecistas em ituiutaba - 2010 
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umbandistas e candomblecistas assim se autodenominam, ainda que saibam que espíritas, são 

os seguidores da doutrina kardecista. 
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Fonte: IBGE, Senso demográfico de Ituiutaba, 2010. Organização do autor (2016). 
 
 

Acreditamos que tal autodesignação mascara o verdadeiro número de seguidores da 

Umbanda e do Candomblé em Ituiutaba. Ser um adepto das religiões de matriz afro-brasileira5 

é algo contraditoriamente prazeroso e constrangedor para muitos indivíduos que temem ser 

tratados com preconceito caso declarem suas verdadeiras vinculações de fé (PORTUGUEZ, 

2015). 

Em Ituiutaba, pode-se constatar empiricamente que a prática dessas religiosidades 

populares se dá predominantemente em espaços pertencentes às residências, de modo que a 

informalidade ainda é uma realidade majoritária entre os praticantes de religiões afro- 

brasileiras. São poucos os templos que de fato foram estruturados para serem terreiros6 de 

Umbanda, Candomblé ou Omolokò. De acordo com alguns depoentes escutados para essa 

pesquisa, a construção de um templo e sua formalização legal geram custos inalcançáveis para 
 

5 Utilizaremos a expressão “religiões de matriz afro-brasileira” para designar as religiões nascidas no Brasil, 
ainda que com características predominantemente inspiradas pela cultura africana. Em nosso entendimento a 
expressão “religiões de matriz africana” deve ser de uso mais restrito, cabendo apenas àquelas que nasceram na 
África e que são praticadas no Brasil seguindo as liturgias tradicionais dos povos Jeje, Iorubá e Bantu 
(PORTUGUEZ, 2015, p. 11). 
6 “Terreiro” é um termo popular, geralmente utilizado para designar os templos nos quais se praticam as 
religiões tradicionais de matriz afro-brasileira: Umbanda, Candomblé, Omolokò e outras. De acordo com a 
região do Brasil, ou com o segmento religioso, Os templos podem ainda serem chamados de: casa, tenda, roça, 
barracão e outros (PEREIRA, 2015). 
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os praticantes, que não se vêm em condições de arcar com obras e com a complexidade 

documental que a legalização exige. 

A formalização das casas é um fenômeno recente no município, mas pode-se dizer que 

também o é em boa parte do território Nacional. Até a presente data, apenas o Ilè Alaketu Àse 

Babá Olorigbin possui estatuto registrado em cartório, CNPJ, licença ambiental, registro na 

Federação e protocolo de entrada no processo de expedição do alvará junto à Prefeitura. 

No entanto, há uma crescente tendência de reestruturação dos terreiros, que buscam cada vez 

mais a formalização junto aos órgãos públicos do município. Isso se deve, entre outros 

motivos, ao aumento do registro de casos de intolerância religiosa no Brasil e à possibilidade 

de acesso a recursos advindos de políticas afirmativas. 

 
Religiões de matrizes africana e afro-brasileira em Ituiutaba. 

Nas pesquisas que realizamos nos arquivos municipais e na Universidade Federal de 

Uberlândia, não se localizou nenhum estudo de profundidade que mapeasse as diversas 

práticas de religiosidades de matriz afro-brasileira em Ituiutaba. Há, no entanto, algumas raras 

referências em material jornalístico. Foi, portanto, necessário um breve trabalho de campo 

para levantar alguns dados de maneira bastante exploratória, para se chegar a algumas 

informações mais confiáveis sobre tais práticas religiosas em Ituiutaba. 

Em trabalho anterior (Portuguez, 2015), afirmamos que o Candomblé é uma religião 

nascida no Brasil em meados do século XIX, a partir da fusão de uma série de cultos, 

sobretudo àqueles dedicados às divindades africanas que foram trazidos para o Brasil durante 

o período escravocrata. Afirmamos ainda que em África existem manifestações religiosas 

diferenciadas, de caráter muito local ou regional, mas que se fundiram no Brasil por conta do 

convívio de escravos de diferentes origens geográficas em senzalas ou em confrarias e 

quilombos. Sendo assim, os africanos e seus descendentes criaram diferentes organizações 

religiosas que sintetizam tais cultos e os sistematizaram de forma operacional, dando origem a 

diferentes religiões de matriz afro-brasileira. Portanto: 

As práticas religiosas que ocorrem no Brasil são de fato afro-brasileiras, pois 
não são exatamente como se faz (ou eram feitas) em África. Houve a 
necessidade de adaptação dos cultos a uma nova geografia, à disponibilidade 
de instrumentos rituais, folhas, fauna e outros aspectos. De toda forma, os 
conhecimentos herdados dos antepassados são atualmente partes de nossa 
cultura e devem ser entendidas e respeitadas como tal. Em outros termos, as 
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comunidades de terreiros são plurais e praticam uma religiosidade de base 
plural (PORTUGUEZ, 2015, p. 63). 

 
Existem muitas manifestações de fé, religiosidades e religiões de matriz afro-brasileira 

no Brasil. Tais manifestações são tão pouco estudadas, que algumas como o Torê e o 

Vuduismo sequer possuem registros oficiais ou acadêmicos. Entretanto, autores como Prisco 

(2012), Verger (2012) Carneiro (2014), Pereira (2014) e Portuguez (2015), acreditam que no 

total, cerca duas dezenas de cultos distintos possam ser considerados como os mais comuns: 

Candomblé, Culto a Orumilá-Ifá, Pajelança Afro-Indígena, Omolokò, Cabula, Culto aos 

Egungun, Catimbó-Jurema (ou Jurema), Umbanda, Quimbanda, Xambá, Terecô, Batucada e 

Tambor de Mina. 

Dentre as religiões citadas, algumas puderam ser encontradas em Ituiutaba (figura 2), 

muitas vezes sendo praticadas de forma isolada, mas também dividindo espaço com outras em 

um mesmo templo. São elas: 
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Figura 2: Principais religiões de matrizes africana e afro-brasileiras de Ituiutaba, MG 
 

Religião Características e ocorrência em Ituiutaba 
Candomblé  O Candomblé é uma religião brasileira em meados do século XIX a 

partir do enraizamento cultural de africanos escravizados. Por meio do 
culto aos ancestrais e aos Orixás, Voduns e Nquices, os candomblecistas 
recebem as bênçãos da espiritualidade (axé), para que tenham uma vida 
próspera e regrada dentro do sistema moral-ético ditado pela tradição 
desses cultos. 

 Em Ituiutaba existem dois terreiros abertos de Candomblé raiz Ketu e 
dois desativados, sendo um de raiz Ketu e outro de raiz Angola. Existem 
ainda alguns candomblecistas que frequentam terreiros localizados em 
outras cidades (Brasília, Uberlândia, Uberaba, Cabo Frio e outras). 

 As casas de Candomblé de Ituiutaba são espaços de práticas 
multirreligiosas, pois o culto aos Orixás não detêm exclusividade nos 
espaços sagrados. Geralmente os terreiros organizam-se de modo a 
possuírem calendários de cultos do Candomblé, da Umbanda e do culto a 
Orumilá-Ifá. 

Culto a 
Orumilá-Ifá 

 Embora tenhamos registros desse culto no Brasil desde a vinda dos 
primeiros babalaôs (sacerdotes do culto), foi somente na década de 1990 
que o culto a Orumilá-Ifá cresceu e adquiriu maior organização 
institucional e, atualmente, mostra-se como um dos mais fortes. Esse 
culto é considerado o mais “africanizado” que existe no Brasil. 

 Em Ituiutaba, não há na atualidade templos dedicados unicamente a 
Orumilá-Ifá. O que ocorre é que algumas práticas do referido culto foram 
incorporadas à ritualística do Candomblé ituiutabano e algumas pessoas, 
inclusive sacerdotes, chegaram inclusive a serem iniciadas em ambos os 
cultos. 

Umbanda  Religião brasileira que surgiu no início do século XX, a partir do 
sincretismo das fés indígenas, africanas e europeias. Na Umbanda, os 
espíritos (ou desencarnados) se manifestam por meio da incorporação 
mediúnica para dar conselhos para os frequentadores e neles ministrar 
passes. Prega a evolução espiritual por meio da reencarnação e 
aprimoramento do comportamento pessoal. 

 Em Ituiutaba há, oficialmente, poucos umbandistas declarados, conforme 
dados citados do IBGE. Entretanto há uma grande quantidade de 
frequentadores assíduos dos terreiros que se espalham por toda a cidade. 
Geralmente os atendimentos são realizados em residências, com poucos 
casos de templos que foram de fato edificados para tal fim. 

 Ituiutaba não dispõe de registros ou estudos que tenham mapeado os 
terreiros de Umbanda com clareza e metodologia adequada. Os trabalhos 
de campo que fizemos mostram, no entanto, que existem 
aproximadamente 10 terreiros na cidade, sendo que alguns deles são 
espaços residenciais adaptados e outros são terreiros de Candomblé que 
também praticam ritos de Umbanda. 

Omolokò  É um culto semelhante ao de Umbanda, mas com traços fortes de 
africanização das práticas rituais, sobretudo com a incorporação de ritos 
de iniciação próprios para os Orixás. 

 Observamos que o Omolokò é muito confundido com a Umbanda em 
Ituiutaba. Existem muitos religiosos que se dizem “umbandistas 
iniciados” em ritos diferentes daqueles praticados no Candomblé. 
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Outros cultos  Babá Egungun. Trata-se de um culto pouco difundido no Brasil. O culto 

principal aos Egungun é praticado na Ilha de Itaparica no Estado da 
Bahia, mas existem casas dedicadas a esse culto em outros Estados. Em 
Ituiutaba não há templos dedicados exclusivamente a esse culto, mas o 
Ilè Alaketu Àse Babá Olorigbin possui um rito dedicado a um de seus 
ancestrais divinizados. 

 Quimbanda: É uma religião pouco estudada, muitas vezes considerada 
como culto a espíritos e divindades que praticam o bem e o mal em troca 
de “pagamentos”. Também é considerada como o lado oposto da 
Umbanda (sua esquerda), podendo ser ou não, praticadas em conjunto 
nas mesmas casas. Em Ituiutaba não foi identificado nenhum templo de 
Quimbanda, mas duas famílias assumiram praticá-la. Há alguns 
seguidores desse culto. Como se trata de ritual muito fechado, secreto, 
dados sobre ele são difíceis de serem obtidos. 

Fonte: Trabalho de campo. Organização do autor (2016). 
 

 
A instituição pesquisada 

 
Para a elaboração do presente tópico, foram necessárias consultas aos registros documentais 

do Ilè Alaketu Àse Babá Olorigbin, que é uma instituição pioneira em Ituiutaba, pois embora 

seja um templo novo, foi edificado para ser utilizado exclusivamente como terreiro de 

Umbanda e Candomblé Ketu e foi a primeira casa religiosa de matriz afro-brasileira a se 

regularizar em termos documentais (figura 3). 

 

Figura 3: Fachada do Ilè Alaketu Asé Babá Olorigbin. 
Foto do autor (2015). 
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O terreiro ocupa o terreno de número 399 da Rua das Orquídeas, bairro Cidade Jardim, 

na borda sul do município, nas proximidades dos bairros Pirapitinga, Camilo Chaves e Lagoa 

Azul II, entre outros. São bairros de população de classe média, mas também de população de 

baixa renda, em sua maioria habitantes de loteamentos de habitações populares que surgiram  

a partir do “Programa Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal (figura 4). Passados 3 

anos desde a criação Do templo (23 de novembro de 2013), atualmente o terreiro se encontra 

em sua segunda fase de edificação, pois o barracão principal já se encontra finalizado e em 

pleno uso social. 

 

Figura 4: Localização da instituição estudada. 
Fonte: Imagens Google Earth. Organização do autor (2016). 

 

A instituição, além de abrigar atividades religiosas, abriga ainda uma série de ações de 

promoção do bem-estar social, sobretudo nas áreas de educação, saúde, meio ambiente e 

promoção dos direitos humanos. 

No dia 17 de novembro de 2013, o sacerdote de Candomblé e Umbanda, Babalorisá7 

Anderson T’Osalá solicitou a um amigo umbandista que fizesse distribuir alguns convites 

entre seus conhecidos, convidando-os para aquele que seria o primeiro ato formal da 

constituição da Sociedade Cultural e Religiosa Ilè Alaketu Àse Babá Olorigbin. 

A reunião ocorreu de fato às 18 horas do dia 23 de novembro de 2013, quando os 

amigos apoiadores do terreiro em formação se reuniram na casa de Babá Anderson T’Osalá. 
 

7 Sacerdote do Candomblé, também chamado de Babá (pai). 
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Essa primeira assembleia serviu para dar forma à Sociedade, discutir uma proposta de 

Estatuto e apresentar para a comunidade a ideia de se criar em Ituiutaba, não só um terreiro 

para o culto aos Orixás, mas também um espaço para o atendimento das entidades de 

Umbanda e ainda um espaço cultural no qual se poderiam realizar projetos sociais  de 

interesse comunitário e social. 

A assembleia de fundação da sociedade, que aprovou a versão vigente de seu Estatuto 

e empossou sua primeira diretoria, contou com a presença de 11 participantes que aceitaram 

assumir o status de sócios fundadores na constituição da Sociedade Religiosa. 

De posse do estatuto aprovado pela assembleia de fundação, assim como a 

documentação pessoal dos membros da diretoria, o presidente eleito, Babá Egbé Junio 

T’Osumarè, dirigiu-se ao Cartório de Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 

Pessoas Jurídicas - Comarca de Ituiutaba, MG para lá registrar a Sociedade Cultural e 

Religiosa Ilè Alaketu Àse Babá Olorigbin. Este feito se deu por meio do protocolo 48209, 

Registro 4617, livro A-5, p. 289 em 23 de janeiro de 2014. 

Com o registro em Cartório já tramitado, nesse mesmo dia 23 de janeiro de 2014, 

pode-se solicitar o registro da instituição junto à Agência da Recita Federal de Ituiutaba, para 

que essa pudesse gerar o número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 

De acordo com os registros do Terreiro, a construção do templo se iniciou dia 16 de julho de 

2014 e em 16 de dezembro desse mesmo ano, o terreiro teve sua consagração presidida pelo 

sacerdote Babá Mauro T’Osun, do Ilè Alaketu Àse Iyami Osun Ypondá, de São Gonçalo, RJ. 

Nessa época, a casa já realizava seções abertas de Umbanda aos sábados e a consagração do 

templo representou grande passo para a consolidação do terreiro, tanto como espaço cultural, 

quanto como espaço religioso. 

Em 28 de novembro de 2015, quando a casa comemorava seu segundo aniversário, 

mais um procedimento documental foi logrado. Trata-se de seu registro junto à Federação 

Espírita, Umbandista e de Candomblé de Minas Gerais. O diploma de filiação foi expedido 

pelo Presidente da Federação, Babá Gilberto T’Barú, que fez a entrega do mesmo durante 

evento realizado pelos praticantes de religiões afro-brasileiras na Universidade Federal de 

Uberlândia, Campus Santa Mônica. 

No ano de 2016, quando a edificação do barracão já estava concluída, os diretores 

passaram a uma nova etapa do processo de formalização do terreiro. No dia 19 de abril de 
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2016 o presidente Babá Egbé Colignon T’Osumarè, deu entrada na documentação necessária 

para a emissão do alvará de funcionamento do terreiro, ao mesmo tempo em que engenheiro 

do terreiro passou a elaborar o Projeto de Acessibilidade e Combate a Incêndio da edificação. 

Do ponto de vista religioso, a casa iniciou suas atividades ainda durante a fase de construção, 

quando ainda sequer possuía telhado. As giras de Umbanda se iniciaram em agosto de 

2014, quando a casa possuía apenas algumas paredes. Desde então, a casa passou a ter um 

calendário fixo de atividades de Umbanda e um segundo calendário de ritos de Candomblé. 

Embora essas duas práticas religiosas distintas compartilhem em parte o 

complexo templário, elas são independentes entre si e nunca ocorrem nos mesmo dias. 

No terreiro praticam-se ainda dois outros rituais complementares aos principais 

(Umbanda e Candomblé): trata-se do culto a um ancestral divinizado da linhagem sacerdotal 

de Babá Anderson T’Osaalá (culto a Babá Egungun) e culto a Orumilá-Ifá, uma vez que dois 

sacerdotes do terreiro e alguns filhos são iniciados no Culto tradicional Iorubá. 

Em outras palavras, o terreiro é utilizado para atividades de Umbanda e Candomblé e, 

em termos bem mais restritos, ao culto a Babá Egungun e Orumilá-Ifá. É essa complexidade 

de cultos-suporte e cultos complementares que explicam o caráter religioso (plural, dentro das 

tradições afro-brasileiras) e cultural (manutenção de traços culturais tradicionais) do 

complexo templário. 

 
Projeto “plantando Axé” 

O Projeto “Plantando Axé” foi criado em 2014, logo após o registro documental e 

institucional da Sociedade Cultural Ilè Alaketu Àse Babá Olorigbin. No Capítulo I, Art. 1º, 

Inciso IV do Estatuto da sociedade, consta que um dos objetivos da Instituição religiosa é o 

“incentivo à produção intelectual, artística, literária e científica de base social, como formas 

de promover o desenvolvimento integral da coletividade ituiutabana” (SOCIEDADE 

CRIAAB OLORIGBIN, 2013, p. 1). 

Também nesse mesmo documento, os sócios fundadores declaram as estratégias que 

adotariam para que as ações pretendidas pelo terreiro pudessem ser efetivadas. No corpo do 

Estatuto, lê-se: 

Art. 2º - Para que os fins propostos possam ser alcançados, poderá a 
Sociedade Cultural e Religiosa Ilé Alaketu Àse Bàbá Òlòrìgbìn, inclusive 
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dentro da filosofia pela qual se propõe atuar, desenvolver atividades e 
eventos culturais, educacionais e assistenciais, criando e instalando 
estruturas próprias regidas por legislação pertinente a cada uma das 
atividades. 
V - a Sociedade Cultural e Religiosa Ilé Alaketu Àse Bàbá Òlòrìgbìn 
participará de atividades educacionais, sociais e de pesquisa científica em 
parceria com instituições públicas e privadas que se dedicam a estas 
atividades, sempre em favor da socialização do bem-estar e da promoção da 
paz social e do desenvolvimento humano. Para isto, a participação deverá ser 
previamente autorizada por sua Diretoria Administrativa e pelo seu 
Zelador(a) Espiritual, doravante chamado(a) de Bàbàlòrìsá (quando do sexo 
masculino), ou Yàlòrìsá (quando do sexo feminino). 
VI - a Sociedade Cultural e Religiosa Ilé Alaketu Àse Bàbá Òlòrìgbìn poderá 
organizar eventos e atividades educativas de caráter social, religiosos e 
culturais com vistas à promoção do bem estar social e valorização da cultura 
e da religiosidade afrodescendente. (SCRIAAB OLORIGBIN, 2013, p. 1). 

 
O Projeto “Plantando Axé”, nesse sentido, veio ao encontro dos propósitos da 

Instituição e trouxe operacionalidade aos seus propósitos e missão. O termo “Plantando Axé” 

possui duplo significado, sendo um religioso e outro poético. Do ponto de vista religioso, 

planta-se o axé de um terreiro quando o terreno e a construção do complexo templário são 

consagrados, ou seja, quando se tornam lugar dotado de sacralidade para os praticantes do 

Candomblé. Diversos rituais são realizados e a partir daquele momento, o terreiro passa a ser 

morada dos Orixás e da espiritualidade. Do ponto de vista poético, plantar axé significa 

cultivar a árvore da ancestralidade, do conhecimento e da cultura. 

Do ponto de vista social, o projeto se justifica pela necessidade de o terreiro realizar ações 

de interação com a sociedade por meio da promoção da saúde coletiva, da proteção do meio 

ambiente, da defesa dos direitos humanos, do combate à intolerância religiosa, defesa do 

discurso da diversidade e igualdade de gêneros e combate ao racismo. Para tanto, a Sociedade 

Cultural Ilè Alaketu Àse Babá Olorigbin uniu forças com o Instituto Ganga Zumba – Seção 

Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia e movimentos comunitários de seu 

entorno. Até o presente momento, as principais metas e resultados foram os seguintes: 

 
 promover palestras sobre saúde coletiva no terreiro, tendo a comunidade do seu 

entorno como público alvo. 

 
O terreiro priorizou duas atividades relacionadas à saúde coletiva. A primeira diz respeito à 

realização de palestras sobre a saúde da mulher, sempre nos meses de outubro, como forma de 



Ituiutaba – MG, de 7 a 12 de novembro de 2016 

 

 

 

reforçar as campanhas do chamado “Outubro Rosa”. Também realiza palestras para tratar de 

temas de saúde mental, sobretudo como forma de prevenir a depressão profunda e o suicídio 

(figuras 6 e 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: alestra com ginecologista para 
pre3venção do câncer de mama 

Figura 7: Palestra com pesquisadora de temas 
relacionados ao suicídio e saúde mental. 

 

 incentivar a proteção ambiental da bacia hidrográfica do Córrego dos Barus (Ituiutaba, 

MG) 

 
Trata-se de uma área de mata ciliar do bioma Cerrado considerada importante para a proteção 

da fauna e flora regional, sendo ainda espaço relevante para algumas práticas sagradas das 

religiões de matriz afro-brasileira. A área está localizada logo atrás do terreiro e possui 

algumas nascentes, mata nativa, área propícia para educação ambiental, córrego de águas 

limpas e fauna nativa. Infelizmente toda a bacia hidrográfica se encontra em estado de 

abandono e degradação, com descarte inadequado de resíduos, queimadas constantes e 

pressão da expansão urbana Figura 8. 
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Figura8: Bacia hidrográfica do córrego dos Barus. 

Fonte: Imagens Google Earth. Organização do autor. 
 
 

O terreiro tem militado em favor da transformação dessa área em um Parque Municipal, com 

toda estrutura necessária à sua utilização de forma sustentável, mas também como área de 

lazer e educação ambiental. 

 
 apoiar as iniciativas de educação na promoção do ensino da cultura negra, diversidade 

religiosa e Lei 10.639. 

 
O terreiro tem implantado uma série de ações educativas que visam potencializar a 

aplicação da Lei 10.639. Recebe alunos e professores para palestras, visitas guiadas ao 

complexo templário e ainda tem realizado projetos em parceria com escolas e 

universidades de Ituiutaba. Uma especial atenção foi dada em 2016 às escolas do meio 

rural, pois essas geralmente contam com recursos mais escassos e, nesse sentido, o terreiro 

intensificou as campanhas de arrecadação de livros para montagem ou melhoria das 

bibliotecas escolares. As figuras 9, 10 e 11 mostram algumas das ações do terreiro no 

campo da educação popular. 
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Figura 9: Leitura de obra infantil sobre bulling 
com alunos umbandistas na Escola CAIC, em 
Ituiutaba. Os alunos do 6º ano ilustraram a obra 
numa parceria do terreiro com a Escola e a 
UFU. 
Figura 10: Visita de universitários ao terreiro 
para atividades de estudo e palestra sobre as 
atividades da Instituição. 
Figura 11: “Projeto Geladeira Literária”, 
realizado pelo terreiro, em parceria com os 
alunos do PET-Geografia da UFU. Uma 
geladeira foi transformada em biblioteca e doada 
para uma escola rural de Ituiutaba. 

 
 

 Apoiar as ações de combate ao racismo e à intolerância religiosa em Ituiutaba e região. 

 
Para o cumprimento dessa ação, o terreiro tem participado de fóruns e eventos de distintas 

naturezas, além de abrigar a sede do Instituto Ganga Zumba em Minas Gerais. Esse 

instituto tem por objetivo: militar pelos direitos humanos, em especial pela defesa da 

população negra, sua cultura e sua identidade religiosa. Tal militância vai ao encontro das 

posturas políticas dos líderes do templo e alinha-se com as lutas históricas dos povos 

tradicionais de matriz africana. 
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Foto 12: III Encontro Regional de Pretos 
Velhos: religiosidade e militância pela 
diversidade religiosa. Foto do autor. 

Figura 13: O terreiro homenageado pela Câmara 
Municipal de Uberlândia, em reconhecimento 
aos seus feitos sociais em Ituiutaba e região. 

Foto de Colignon J. Freitas 
 

 Publicação de obras por meio de uma editora popular de e-books. 

 
A criação de um braço editorial foi, desde o princípio, um propósito da Sociedade Cultural Ilè 

Alaketu Àse Babá Olorigbin. No Capítulo I, Art. 2º de seu Estatuto, lê-se: 

 
I – a Sociedade Cultural e Religiosa Ilé Alaketu Àse Bàbá Òlòrìgbìn 
registrar-se-á na Fundação Biblioteca Nacional, com sede na cidade do Rio 
de Janeiro, para que possa chancelar na condição de “editora”, publicações 
de obras de caráter literário, religioso, científico e cultural como forma de 
promover o desenvolvimento humano. 
II – todas as obras editadas pela Sociedade Cultural e Religiosa Ilé Alaketu 
Àse Bàbá Òlòrìgbìn serão de livre acesso e sem fins lucrativos. Desta forma, 
todas serão disponibilizadas gratuitamente no formato eletrônico (e-book). 
Caso hajam edições impressas, estas também não possuirão caráter lucrativo. 
III - a Sociedade Cultural e Religiosa Ilé Alaketu Àse Bàbá Òlòrìgbìn 
utilizará, para este fim, o nome fantasia “Editora Barlavento”, com registros 
apropriados na Fundação Biblioteca Nacional e demais órgãos de registros 
de edição.- todos os direitos autorais ficam preservados ao(s) autor(es) na 
forma da legislação vigente, ficando os mesmos compromissados ainda em 
cumprir com as normas próprias de edição (SCRIAAB OLORIGBIN, 2013, 
p. 2). 

O braço editorial do terreiro foi então criado, juntamente com as seguintes linhas 

editoriais: Religião, Turismo, Educação e Literatura, Geografia e Meio Ambiente, Direito, 

Saúde e Bem-Estar. O Conselho editorial foi constituído e as publicações se iniciaram8. 

Desde 2014, a E-Books Barlavento publicou 37 obras9, recebidas de escritores de Ituiutaba 

(MG), Uberlândia (MG), João Pessoa (PB), Manaus (AM), São Paulo (SP), Aracaju (SE), 

Barretos (SP), Catalão (GO), São José do Calçado (ES), Jijoca de Jericoacoara (CE), entre 

outros. 

Esse é, sem dúvidas, o projeto social de maior impacto em escala, pois todas as obras 

são disponibilizadas gratuitamente pela internet. Além disso, os custos de produção, que são 

arcados pelos autores são mínimos, pois a E-Books Barlavento tem por missão dar 

oportunidade de publicação para autores de baixa renda. A figura 13 mostra a logomarca da 

E-Books Barlavento, cujo nome se inspirou na natureza. Barlavento é a face mais fértil de 

8 Disponível em http://ebooksbarlavento.blogspot.com.br/. Acessado em 19 de outubro de 2016. 
9 Disponível em: http://www.isbn.bn.br/website/sistema/editor/home. Acessado em 19 de outubro de 2016. 
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uma serra, justamente aquela que recebe diretamente os ventos mais úmidos. É, portanto, área 

de diversidade de vida, de água mais abundante e de paisagens mais exuberantes. 

 
 
 
 

Figura 13: Logomarca da E-Books Barlavento. 
Fonte: Disponível em 

ttp://ebooksbarlavento.blogspot.com.br/. 
Acessado em 19 de outubro de 2016. 

 
Para finalizar, convém esclarecer que os projetos já desenvolvidos pelo terreiro 

estudado atingiram, em média, público direto de 500 pessoas. Como a E-Books Barlavento 

possui abrangência nacional, acredita-se que o público indireto dos projetos sociais do terreiro 

estudado esteja em torno de 10 vezes o volume do público direto. Dessa maneira, as ações de 

responsabilidade social estão estimadas em um impacto social de 5.500 beneficiados até o 

presente momento, sobretudo na cidade de Ituiutaba. Se somarmos a esse contingente as ações 

de amparo religioso, que em si, também são ações de interesse social, podemos inferir que o 

público beneficiado seja muito mais amplo e diversificado. 

 
Conclusão 

O terreiro estudado foi criado em 2013 para ser, simultaneamente, um espaço religioso 

e também um local de produção e promoção da cultura afro-brasileira. Do ponto de vista 

religioso, o terreiro atende a comunidade com seções semanais de Umbanda e com um 

calendário de ritos de Candomblé. Do ponto de vista cultural e social, o terreiro vem 

desenvolvendo ações de promoção da saúde, da educação, de proteção do meio ambiente e 

incentivo à cultura. 
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O Projeto “Plantando Axé”, foco de nossa análise descritiva, ainda se encontra no 

início de sua implantação, mas já apresenta alguns resultados de sucesso. 37 livros foram 

publicadas pelo braço editorial do terreiro, palestras foram realizadas para promover a saúde 

da mulher e o tratamento médico-espiritual da depressão, ações de educação popular foram 

realizadas, entre muitas outras. 

Diante do exposto, pode-se concluir que na atualidade, os terreiros de religiões de 

matriz afro-brasileira já não querem mais se esconder para evitarem a perseguição e o 

preconceito religioso. Os terreiros desenvolvem ações de valorização das comunidades de 

seus entornos, o que mostra para a sociedade sua importância, tanto do ponto de vista 

religioso, quanto do ponto de vista cultural e humanitário. 
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