
“A primeira manifestação que tive eu era ainda bastante
jovem, devia ter uns 12 ou 13 anos. Estava sentada na sala de
casa, com meus pais, quando vi três pessoas na porta que eu
não conhecia, não sabia quem eram. Dois anos depois essas
pessoas vieram à minha casa, exatamente como eu tinha visto,
e eu descobri que eram meus parentes, um irmão de minha
mãe, que ela não via há muito tempo e um primo meu. Mas não
contei o que aconteceu a ninguém; eu ficava imaginando o que
meus pais iriam pensar de mim... Quando eu tinha quase 18
anos, me casei e logo depois tive meu primeiro filho, que é hoje
o Babalorixá Carlito de Oxumaré, meu filho carnal”.

Quando a senhora começou os
trabalhos no Candomblé? Como foi
sua iniciação?
Mãe Carmem: Logo depois de eu ter
meu primeiro filho fiquei muito doente
e deixei-o, aos seis meses de idade,
com a minha mãe, porque precisei ser
internada.  Depois desse período
internada, o médico chamou minha
mãe e disse a ela que ali não havia mais
o que fazer, e recomendou que ela me
levasse a um terreiro. Nesse mesmo

dia, depois de a minha mãe ter ido
embora, eu vi na janela, do lado de fora
do prédio, no terceiro andar, um mari-
nheiro me observando... Aí, comecei
a gritar: “tem um marinheiro na
janela!”. Foi quando o médico per-
cebeu que eu precisava realmente ir
embora. Voltando à casa da minha
mãe, revi meu filho, já com 1 ano de
idade.  Mas ainda precisava ir a um
Centro me consultar. Meu marido e a
família dele não eram da religião, mas,
por conta da minha doença, que ele
percebeu ser muito séria, aceitou que
eu fosse fazer o tratamento espiritual.
Fui ao terreiro e a primeira coisa que
fiz foi jogar os búzios; a Mãe de Santo,
que inclusive foi quem me iniciou no
Culto aos Orixás, Mãe Cleide de
Oxum, disse que eu precisava mesmo
“fazer o santo”. No dia em que eu fui
ao Barracão para começar minha
iniciação, ela veio até mim para explicar
como se daria tudo, e eu disse a ela
que fizesse o que fosse necessário.
Naquela época, não conhecia nada da

religião, nem a minha família. E ela
me disse: “Olhe, minha filha, você
hoje converse com sua Mãe
Oxum e ouça o que ela tem a
lhe dizer”. Eu já estava recolhida
há 21 dias e a Orixá Oxum ainda
não havia se manifestado. Minha
Mãe de Santo continuou con-

versando comigo, me expli-
cando uma série de coisas e
depois saiu e trancou o quarto.

Fiquei pensando no que ela havia me
dito e preocupada, pois eu teria de
falar com minha Mãe Oxum, conversar
com meu Orixá. Sentei na cama
esperando a “santa” entrar, pois acre-
ditava que a qualquer momento Oxum
iria chegar e conversar comigo. Então
eu esperei, mas chegou um momento
em que fiquei muito cansada e pedi
perdão, pois precisava dormir.
Cochilava um pouco, esperava... Re-
solvi escrever um bilhete para ela:
“Minha Mãe Oxum, por favor,
quando chegar, me acorde que e aí
eu falo com a senhora”. No dia
seguinte, acordei com minha Mãe de
Santo batendo na porta do quarto;
levantei e vi o bilhete... Lembrei que
não tinha conseguido esperar Oxum
para conversar com ela e chorei muito.
Assim se iniciou minha trajetória no
Candomblé.

Depois de sua iniciação, a senhora
continuou na casa de sua Mãe de
Santo?
Mãe Carmem: Minha Mãe também
era de Oxum Opará, como eu e tinha
por mim um amor maternal, tínhamos
uma ligação muito forte. Algum tempo
depois de eu ter me iniciado ela foi
embora, abandonou tudo, barracão,
filhos de santo, tudo. Ela se apaixonou
por um rapaz e foi embora, e todos
os meus irmãos de santo ficaram.
Como eu sempre tive essa coisa de
liderar, sempre fui muito indepen-
dente, aluguei um local cheio de
cômodos e ali nós fizemos os pri-
meiros quartos de Orixá. O objetivo
não era ninguém ser Pai ou Mãe de
Santo, nós iríamos apenas cuidar de
nossos próprios Orixás. Ali nós
cantávamos, rezávamos, acendíamos



velas, arriávamos uma comida... E fomos levando nossa vida
religiosa dessa maneira. Até que, num desses dias em que
estávamos louvando nossos Orixás, chegou uma pessoa me
pedindo para dar uma olhada em alguém que estava
passando muito mal. Chamei alguns irmãos de santo para
irem comigo, peguei pó de atim, umas folhas, dois contra
egum e um banho de abô. Quando cheguei ao local fiquei
muito assus-tada; tinha muita gente em volta daquela moça,
que não tinha uma peça de roupa no corpo. Ela gritava muito
e todos gritavam ao redor dela em uma histeria coletiva.
Pensei comigo que não iria dar conta daquilo, mas já estava
ali e teria de fazer alguma coisa. No momento em que me
aproximei da moça ela olhou para mim, deu uma gargalhada
e disse: “Não chegue mais perto!”. Fui me aproximando
devagar e, quando estava bem perto, peguei a vasilha com
o banho de abô e joguei sobre ela; soprei o pó de atim e
enfiei uma folha dentro da boca. Ela caiu no chão se
contorcendo; olhou para mim e percebi que ali já não estava
mais a entidade. Eu a cobri com um cobertor e levei-a para
o terreiro. Foi a minha primeira filha de santo, apesar de
ainda não ter completado sete anos de iniciação.

Gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre
Pai Carlito de Oxumaré, seu filho carnal, que toma
conta do Axé com a senhora.
Mãe Carmem: A trajetória de Pai Carlito de Oxumaré no
Candomblé começou aos 2 anos de idade. Certo dia ele
amanheceu fora do berço, tinha pulado, mas ainda não tinha
idade para isso. Fui procurá-lo e ele saiu correndo... Quando
consegui pegá-lo, ele me disse: “Me sorta, tia, me sorta”.
Percebi que já não era mais ele quem estava ali falando. Ele
havia tido febre a noite toda e logo pela manhã aconteceu
isso. Eu não acreditava no que estava ouvindo: em vez de
me chamar de mãe, me chamava de tia. Depois, foi até a
minha mãe e disse que ela não podia fazer coisa errada,
senão iria ficar doente... E minha mãe perguntou o que era
aquela coisa errada... Ele respondeu que ninguém sabia que
ela estava fazendo aquilo, e que estava debaixo da pia. Fui
olhar e tinha uma garrafinha de bebida, porque minha mãe
gostava de tomar um golinho de vez em quando. Aí, ela
ficou toda sem graça... Essa foi a primeira experiência de
Carlito de Oxumaré com a Espiritualidade. Ele ficou assim
o dia inteiro; à noite, eu o levei a um Centro de Umbanda,
da Mãe Antonieta, que tocava Angola também. Quando ela
o viu, disse para eu não me preocupar, que meu filho estava
incorporado. Lá no terreiro ele pegou um terço, benzeu a
Mãe de Santo, cantou... Depois, indo para casa, ele me pediu
uma flauta e um peixe. Aí ele foi ficando cansado, deitou
no meu ombro e dormiu. Quando acordou no meio da noite
eu já era a mamãe, e assim começou a trajetória dele.

Hoje, na casa, ele exerce qual função?
Mãe Carmem: Ele é Babalorixá da casa. Existe em nossa
família uma coisa muito forte, pois todos os meus filhos,
netos, noras, todos eu iniciei dentro do Candomblé. Não
sou a Mãe de Santo dos meus filhos carnais, mas os preparei

todos para serem iniciados. E Pai Carlito, além dessa
experiência aos 2 anos, fez a sua iniciação muito cedo e até
hoje nós tocamos a casa juntos, porque tivemos por opção
ninguém sair daqui. Nós construímos, ao longo dos anos,
nossa casa de Candomblé com toda a família carnal, para
perpetuar esse Axé. Meus filhos são: Carlito de Oxumaré,
Ivan Lincoln de Melo Maciel, com 30 anos de iniciado e
que é o Axogun da Roça, Pai Claudinho de Oxum,
Babaebé da Casa; depois, tenho Vinicius de Oxalá, que é

“A pessoa bolou, mas não quer se
iniciar... Vou ser muito honesta: se

bolar na casa, temos duas opções: ou
cruzamos e a pessoa não poderá se

levantar, ou recolhemos e esperamos
que acorde. Se a pessoa acordar, não

precisa dar continuidade, mas, se
continuar dormindo, só sai do

recolhimento depois de iniciada”



Elemaxó e sua esposa, Ana Paula de
Iemanjá. Eles têm dois filhos: Manoela
de Oxum, de 8 anos, Iyakekerê da
Casa e que já é Egbomi e o menor-
zinho, Felipe de Xangô, de 1 ano, que
também já é iniciado. Outro filho meu
é o Opotun Paulo Sérgio de Oliveira
Junior, “braço direito, esquerdo e
pernas” da Roça, casado com Salete
de Iyewá, também Iyalorixá. Os dois
têm uma filhinha chamada Morena,
também iniciada e que é de Oxumaré.
E ainda tenho a minha neta Pamela,
filha do Ivan Lincoln, que já e Iyalorixá
também e na Roça tem o cargo de
Iyalaxé . Por opção nossa, todos
permanecemos na mesma casa. Ao
todo são cinco filhos carnais, mais as
noras, quatro netas e um neto, todos
iniciados e pertencentes a esta casa de
Candomblé.

Fora toda a família, quantos ini-
ciados a senhora tem hoje?
Mãe Carmem: Eu acredito que cerca
de mil iniciados, dentro e fora do
Brasil.

Vamos falar sobre iniciação... A
pessoa bolou mas não quer se
iniciar. O que a senhora nos diz
sobre isso?
Mãe Carmem: Eu vou ser muito
honesta: Se a pessoa bolar na casa,
temos duas opções: ou cruzamos e ela
não pode se levantar, ou recolhemos
e esperamos que acorde. Se a pessoa
acordar, ela não precisa dar conti-

nuidade, mas se continuar dormindo,
não tem opção, só sai do recolhimento
depois de iniciada.

A senhora tem todo um trabalho
relacionado a essa questão da
discriminação, da intolerância
religiosa, senão politicamente,
exerce um papel de liderança social
muito forte, e essa liderança lhe
levou também a ser entrevistada
pelo Jô Soares. Fale-nos um pouco
sobre essa experiência como líder
e se a perseguição às casas de Can-
domblé continua.
Mãe Carmem: Continua a perse-
guição e a discriminação, racial, social
e religiosa, e ainda existe muita
homofobia nas casas de Candomblé.
Sou militante em relação a isso, porque
acredito que as religiões de matriz
africana em hipótese alguma podem
ser discriminadas. Quando chegam
para conversar com um Babalorixá,
uma Iyalorixá ou algum filho de santo,
ninguém da casa pergunta se a pessoa
tem carteira profissional, se é branco,
negro ou qual é sua orientação sexual,
isso não acontece nas religiões de
matriz africana. Hoje eu pertenço à
Secretaria de Justiça e Cidadania do
Estado de São Paulo e há 10 anos
faço parte do Comitê Gestor do
Fórum Interreligioso com muito
orgulho, e luto contra todas essas si-
tuações pelas quais passamos. Aqui
nesta casa, desde as crianças até os
pais e as mães, todas as pessoas têm
esse mesmo lema.

E o que a senhora acha que pode
ser feito para mudarmos isso? De
dentro para fora e de fora para
dentro?
Mãe Carmem: Para ser muito
sincera, o que está acontecendo agora,
neste momento, já é um marco, por-
que nós precisávamos nos esconder,
senão éramos presos. E isso aconteceu
comigo inúmeras vezes. Hoje, o que
acontece com essas igrejas evangélicas
é um processo extremamente grave,

porque precisam atacar o catolicismo
ou as religiões de matriz africana para
que conquistem crédito e cada vez
mais adeptos. Esses pastores, para se
apresentarem aos seus fieis, tem a
necessidade de agredir as outras
religiões, seja chutando uma santa, seja
“desmascarando”, como eles dizem,
um Babalorixá ou uma Iyalorixá.

A senhora tem uma foto em que
está com a presidente Dilma
Rousseff...
Mãe Carmem: Estive com ela recen-
temente; ela é uma mulher mara-
vilhosa, inclusive, fiz uma postagem no
Facebook falando muito bem dela e
tive muitas visualizações, com as
pessoas elogiando. Uma única Iyalorixá
fez um comentário contrário, não a
mim, porque, graças a Deus, acho
muito difícil alguém falar mal de mim,
mas contra a Dilma, que é uma mulher
muito simples, que beija, abraça, trata
com carinho... E eu respondi assim
para essa Iyalorixá: “Uma mulher,
presidente da República, que luta
contra qualquer discriminação,
que trata a todos com respeito e
igualdade, essa mulher me re-
presenta”.

Como foi, partir da primeira
iniciação como Mãe de Santo, até
chegar aqui, nesta roça, e fundar
o Ilê Olá Omi Asé Opô Aràkà?
Mãe Carmem:  Quando meus
primeiros filhos ainda eram pequenos,
primeiramente abri a casa junto aos
meus irmãos de santo, para ficarmos
todos juntos. Mas depois, fui para um
local em que havia um quarto, um
banheiro e um corredor... Eu dormia
e tocava o Candomblé no quarto e o
corredor era a minha cozinha. Como
Mãe de Santo eu comecei assim, mas
algumas pessoas acreditam que as
coisas já começam assim, grandes
como esta roça, mas demorei muitos
anos até chegar aqui. Meu pai, José do
Carmo Cordeiro e minha mãe,
Terezinha de Melo Cordeiro, que era
Iyá Efun, iniciada também, hoje já
falecida, eram muito humildes, não
podiam me ajudar. Sempre trabalhei,
desde os 12 anos, com uma auto-



rização. Depois cresci, me casei e me iniciei no Candomblé.
Mas esse começo foi muito difícil, porque meu marido tinha
um trabalho que lhe dava muito boas relações e ele não
queria se envolver com esse tipo de coisa. Chegou um
determinado momento em que ele foi embora, me largou,
e eu me vi diante de mais um desafio. Nessa época estava
há muito tempo sem trabalhar, não sabia fazer nada...
Comecei então a passar roupa para fora, fazer limpeza nas
casas, até que eu pudesse trabalhar dentro da religião. Até
que um dia uma amiga me pediu para que lhe fizesse uma
limpeza espiritual; eu respondi que faria sim, mas que
precisava comprar o material. Então ela me levou a uma
loja de artigos religiosos, que ficava no bairro de Moema,
para comprarmos o que era necessário. A dona da loja era
muito conhecida de Mãe Menininha do Gantois, amiga de
Pia Matarazzo, era uma mulher de muito boas relações. Na
verdade ela trabalhava por distração, não precisava daquilo;
tinha uma Casa de Artigos Religiosos e uma Floricultura,
ambas na Avenida Ibirapuera. Ela me propôs ir trabalhar na
loja jogando búzios; naquele momento eu precisava muito
daquilo, de começar a jogar búzios, precisava muito ir
adiante nessa minha trajetória pelo Candomblé e, acima de
tudo, criar meus filhos. Ali eu comecei a conhecer muita
gente, jogava búzios para o pessoal da Transbrasil, Varig,
Vasp, porque ela tinha muito conhecimento. Os empresários
ali de Moema começaram a ir jogar comigo... Tanto meu
crescimento financeiro, quanto o crescimento religioso,
começou com meu apren-dizado, minha prática, com meu
dom de jogar búzios. A partir daí a coisa foi crescendo,
tirei meus primeiros Iyawós na garagem de casa, porque
não tinha barracão, e hoje posso dizer que sou abençoada
pelos Orixás e quero frisar uma coisa que é fundamental:
eu como, bebo e visto o que o Orixá me oferece. Existem
pessoas que dizem que não vivem de sua religião, mas eu
tenho orgulho em dizer: “Eu vivo do Orixá, eu vivo da minha
religião”.

“UMA MULHER, QUE É PRESIDENTE
DA REPÚBLICA, QUE LUTA CONTRA

TODA E QUALQUER DISCRIMINAÇÃO,
QUE TRATA A TODOS COM RESPEITO

E IGUALDADE, ME REPRESENTA”

“MEU CRESCIMENTO RELIGIOSO

COMEÇOU COM MEU APRENDIZADO,
MINHA PRÁTICA, MEU DOM DE

JOGAR BÚZIOS. A PARTIR DAÍ A
COISA FOI CRESCENDO... TIREI MEUS

PRIMEIROS IYAWÓS NA GARAGEM

DE CASA, PORQUE NÃO TINHA

BARRACÃO. HOJE POSSO DIZER QUE

SOU ABENÇOADA PELOS ORIXÁS”


