
Mãe Stella de Oxossi – Odê Kaiodê 

Está é mais uma dessas noites extraordinárias em que esta Casa parece 

reverberar iluminada pelo brilho da alegria, pelo entusiasmo da 

celebração. 

Recebemos hoje em nossa confraria não apenas mais um membro eleito 

pelo reconhecimento de seus méritos, mas alguém cuja presença 

tornará ainda mais enriquecedor o nosso convívio e mais instigante o 

desdobramento de nossas afinidades. 

Porque esta é uma Casa onde a convivência será sempre um passo a 

mais no mundo do conhecimento, uma página a ser escrita no livro da 

sabedoria, constituída pela diversidade, pelas trocas, pelas revelações, 

pela aceitação do múltiplo, pela gentileza que não prescinde da critica, 

onde as divergências resolvem-se não na disputa, mas na conciliação. 

Porque esta Academia antes de ser uma casa de iguais, configura-se 

numa união configurada no enriquecimento que se completa na soma 

das diferenças. 

E esta é também uma casa da memória porque nela estão guardadas as 

reminiscências, os documentos, os escritos, as propostas e as 

referências que seguirão pelos tempos afora a marcar o nome e o perfil 

dos que nela um dia se assentaram, tornando-se imortais na obrigação 

de seus sucessores encarregados de preservá-los na lembrança e no 

reconhecimento de suas virtudes e de sua história.  

Na tradição que rege as ações desta Academia, ao preservarmos o culto 

e o respeito aos nossos antecessores, temos a certeza de que se um dia 

também fizermos jus à pretendida imortalidade será tão somente por 

aceitarmos a máxima, tão celebrada pelos gregos, de que um homem é 

imortal enquanto seu nome for lembrado. 

Alegrias e tristezas fazem parte da existência e completam a liturgia 

desta Casa. A cada despedida de um confrade que se afasta, levado 

pelos rios da eternidade, abre-se um novo caminho, apresenta-se uma 



nova oportunidade, para que o fluxo da existência se renove e 

permaneça sempre atuante na construção de uma diversa 

possibilidade. 

Cumprido o ritual das despedidas, é preciso celebrar-se o tempo da  

renovação e da alegria, e para isso aqui estamos reunidos para celebrar 

não apenas a posse de mais um novo membro em nossa confraria, mas 

a chegada de um nome que vem projetar neste sodalício mais que a luz 

de uma estrela, a marca de uma sabedoria já muitas vezes proclamada.  

Recebida com a pompa e a circunstância que ditam as normas desta 

Academia, acolhida pelo respeitoso carinho dos confrades, no exemplo 

dos antecessores, Maria Stella de Azevedo dos Santos, Mãe Stella de 

Oxossi- Odé Kaiodê, assume hoje seu lugar nesta confraria amparada 

no exemplo de uma vida dignificada nos preceitos que apontam para o 

caminho da revelação e dos deveres que competem aos que são 

escolhidos pelos deuses, pelo destino, ou por sua própria inerente 

vocação, para atender aos seus semelhantes no caminho das virtudes 

que definem o ser humano em sua trajetória. 

Vinda de uma linhagem de mulheres predestinadas, ou seja, 

condutoras de destinos, abnegadas sacerdotisas de uma religião que 

teimava em sobreviver às aparentemente inflexíveis regras que 

apontavam para a submissão e o aniquilamento de crenças ancestrais, 

Stella de Oxossi construiu o seu percurso amparada nos ensinamentos 

que a fizeram, ao longo de sua abençoada e frutífera existência, 

construir um porto seguro para as duvidas e as ansiedades de sua 

gente.  

 

Seu caminho vem de longe, suas origens remetem a muitos anos de 

resistência em defesa de uma cultura que, embora discriminada pelo 

preconceito, firmou-se como uma herança que nos cabe resguardar, 

pela importância de que se fez merecedora na construção de uma 



identidade cultural brasileira, notadamente na Bahia, berço da 

preservação de um saber que muito nos dignifica. 

Em livro hoje considerado clássico, a antropóloga Ruth Landes, que 

aqui esteve em estudos e pesquisas, na década de quarenta, batizou 

Salvador como “A cidade das mulheres”, assinalando com admiração, o 

poder extraordinário das mães de santo na defesa das tradições e 

costumes de seu povo. 

Na condução de um dos mais afamados terreiros da Bahia, Ilê Axé do 

Opô Afonjá, da matriz da Casa Branca do Engenho Velho da 

Federação, primeiro terreiro de culto nagô no Brasil, Mãe Stella 

confirma esta tradição de liderança ocupando o lugar que já pertencera, 

anteriormente, a figuras míticas da cultura baiana como as Iyalorixás  

Eugênia Anna dos Santos, Mãe Aninha,  e  sua sucessora, Maria 

Bibiana do Espírito Santo, Mãe Senhora, guardiãs da casa de Xangô e 

do culto de Yá, a mais velha Mãe das Águas,  

Nascida no seio de uma numerosa família no dia 2 de maio de 1925, na 

cidade de Salvador, na Bahia, Maria Stella Azevedo Santos é a quarta 

filha de Esmeraldo Antigno dos Santos e de Thomásia de Azevedo 

Santos.  

Tendo estudado no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, dirigido pela 

professora Anfrísia Santiago, notável educadora, formou-se em seguida 

pela Escola de Enfermagem e Saúde Pública, exercendo a função de 

Visitadora Sanitária por mais de trinta anos. Mas seu destino não era 

cuidar do corpo, mas tratar das almas. Aos treze anos recebeu o 

chamado e iniciou seu caminho rumo ao Axé. 

A princípio tudo levava a crer que seria iniciada no Terreiro do Gantois 

onde imperava Maria Escolástica Conceição Nazaré, Mãe Menininha, 

uma das mais famosas e respeitadas Iyalorixas da Bahia, mas não era 

esse o desígnio dos orixás e seu odu inclinou-se para que fosse recebida 

no Ilê Axé do Opô Afonjá, local igualmente respeitado, fundado em 



1910, por Eugênia Anna dos Santos, a lendária Mãe Aninha, na estrada 

velha de São Gonçalo do Retiro, no bairro do Cabula, em uma fazenda 

que se tornou, com o passar dos anos e o abnegado trabalho de seus 

veneráveis, num verdadeiro sítio ecológico, local de preservação da 

natureza no culto ao sagrado e às crenças de seus antepassados. 

No dia 25 de dezembro de 1937, ainda adolescente, Maria Stella foi 

apresentada a Mãe Aninha que a entregou aos cuidados de Maria 

Bibiana do Espírito Santo, Mãe Senhora, para que a instruísse nos 

segredos e mistérios do candomblé. 

Com morte de Mãe Aninha, em1938, após um breve intervalo em que o 

Terreiro esteve sob o comando de Mãe Bada de Oxalá, uma das 

fundadoras do Axé, que já muito idosa e doente faleceria logo em 

seguida, Mãe Senhora, após o tempo regulamentar, assumiu o trono no 

Ilê Axé Opô Afonjá .  

No ano seguinte, aos 14 anos, Maria Stella começou sua iniciação 

orientada por Mãe Senhora, recebendo o nome de Stella de Oxossi -Odé 

Kaiodê, como era da tradição. Assim, ao tempo em que concluía seus 

estudos regulares, ia sendo introduzida no conhecimento de tudo que 

se relacionasse ao culto, aos rituais e as origens da crença dos 

ancestrais.  

Com a morte de Mãe Senhora em 22 de janeiro de 1967, esperava-se 

que por seus altos méritos e pela vontade expressa muitas vezes por 

sua antecessora, Mãe Stella fosse designada para sucedê-la. Mas feito o 

jogo dos búzios, contrariando as expectativas, a escolhida foi Ondina 

Valéria Pimentel, Mãe Ondina, também conhecida como Mãezinha, que 

passou a conduzir o Axé durante sete anos com muita dedicação.  Com 

a sua morte procedeu-se novamente o ritual de consulta ao Orixá, 

através dos búzios, e desta vez Stella de Oxossi foi eleita e confirmada, 

cumprindo-se finalmente o desejo de sua querida Mãe Senhora.  



Sobre estes fatos temos o testemunho de dois importantes documentos. 

A morte de Mãe Senhora e o ritual para escolha de sua sucessora foram 

narrados pelo escritor Jorge Amado, Ogâ do Axé Opô Afonjá, no livro 

Bahia de Todos os Santos, em páginas de muita emoção.  

No mesmo capítulo, narra também a escolha de Mãe Stella, a quem se 

refere como “minha irmã”, quando anos depois foi, finalmente, eleita 

para ocupar o trono de Xangô. 

Esses episódios, a morte e o enterro de Mãe Senhora, estão descritos no 

conto do mesmo autor intitulado O enterro da Iyalorixa, publicado no 

livro Cinco Histórias, pela Fundação Casa de Jorge Amado. 

O segundo documento a que nos referimos é a transcrição da ata 

registrada no dia 19 de março de 1976 do livro de Atas do Conselho 

Religioso, reunido sob a presidência de Hector Bernabó (Otun Obá 

Onasokum) mais conhecido como Carybé, mestre famoso das artes na 

Bahia, grande amigo e protetor do Ilê Axé Opô Afonjá. 

A consagração de Mãe Stella deu novos rumos à congregação. Passado o 

primeiro impacto, refeita da emoção de se ver como fiadora não só da 

continuidade e preservação de uma cultura, mas igualmente da 

administração de uma comunidade que dependia de cuidados materiais 

para sua sobrevivência, sentiu abater-se sobre seus ombros o peso da 

responsabilidade. 

Ainda jovem, teria de abdicar da liberdade pessoal, da simplicidade de 

uma vida sem maiores pretensões, das viagens que tanto apreciava, 

para dedicar-se inteiramente ao serviço e aos preceitos de uma crença 

que lhe cumpria resguardar fazendo retornar os dias de grandeza do 

Terreiro de Xangô, quando a fama da pureza de seu ritual e da 

imponência de suas festas atraiam para a Bahia estudiosos e adeptos 

do mundo inteiro. 

Porque a administração de um Terreiro com a importância e a extensão 

do que lhe fora dado a dirigir, não só espiritualmente, mas com todas as 



prerrogativas de administração de bens e haveres daí decorrentes, com 

a função de exercer políticas de convivência não apenas com a 

comunidade que o freqüenta, mas igualmente com o entorno que o 

cerca; de prover as necessidades básicas que garantam a continuidade 

dos rituais e a presença do sagrado que é a força que alimenta as almas 

e assegura sua permanência, exige dedicação constante e doação 

integral. 

Mas não se deixou intimidar porque para isso fora feita e preparada. 

Anos de estudo e de permanente convívio com Mãe Senhora que desde o 

princípio se encarregara de conduzi-la para o que adivinhava ser o seu 

verdadeiro caminho rumo ao Axé. 

A tarefa era árdua. Com a força do comando e a clarividência adquirida 

na convivência com as regras e os ensinamentos dos preceitos, Mãe 

Stella sentia-se confiante para iniciar a grande empreitada de recuperar 

a energia que nos últimos anos, com a saúde delicada de Mãe Ondina, 

parecia ter arrefecido. Para isso, além de contar com a dedicação de 

seus filhos e filhas de santo, a colaboração dos familiares, teve ainda a 

confiança e a amizade de Mãe Menininha e de suas filhas Cleusa, já 

falecida, e Carmem, atualmente Iylorixá do afamado terreiro do Gantois. 

Deste modo, com muita firmeza, sempre procurando ser justa sem ser 

intolerante, Mãe Stella começava a pavimentar a longa estrada que a 

conduziria ao respeito e à veneração que vem desfrutando não só por 

parte dos filhos e filhas de sua comunidade, mas igualmente de todos 

que reconhecem a sua seriedade não apenas no trato das coisas da 

religião, mas igualmente no esforço pelo fortalecimento da imagem do 

local como um centro de referência da cultura de raízes africanas e no 

amparo dispensado a tantos que a procuram em busca de um conselho, 

de um ensinamento, de um consolo em suas aflições.  

Ao mesmo tempo, contando com o total apoio dos Obás, na 

administração da Casa e nas reformas que aos poucos foi realizando, 

tratava da parte material, cuidando das edificações, construindo novas 



casas para os Orixás, murando os limites da roça, na preservação de 

um espaço de quase quarenta mil metros quadrados, melhorando a 

rede elétrica e o acesso ao centro do Terreiro. 

Em 1981, após uma viagem à Nigéria, onde visitou templos e casas de 

orixás, sendo acolhida com grande emoção, apesar das barreiras 

lingüísticas, fazendo amigos e recebendo homenagens, voltou disposta a 

montar um museu onde ficassem expostos objetos de valor que faziam 

parte da memória do Axé. Assim foi criado o Ilê Ohun Lailai . 

Sua visita deixou tão boa impressão que em 1983 o professor Wande 

Abimbola, à época reitor da Universidade de Ile-Ifé, fez questão que a II 

Conferência da Tradição dos Orixá e Cultura, que se realizou de 17 a 23 

de julho de 1983,  acontecesse em Salvador. 

Foi nessa ocasião que Mãe Stella fez seu primeiro pronunciamento 

público defendendo idéias originais sobre o sincretismo religioso, 

assunto que a absorvia e ao qual dedicava suas atenções. Ela também 

teve participação destacada na III Conferência da Tradição dos Orixá e 

Cultura, em 1986, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. 

Sempre procurando divulgar e difundir o trabalho realizado em favor da 

história, da crença e da importância dos Orixá  na cultura brasileira, no 

ano seguinte,  Mãe Stella integrou a comitiva organizada por Pierre 

Verger para as comemorações durante a  Semana Brasileira na 

República do Benin, onde foi recebida com honras de líder religiosa. 

Enquanto isso, sempre preocupada com a educação, principalmente de 

crianças e adolescentes, dedicava-se à criação de oficinas 

complementares ao ensino básico, buscando principalmente manter 

uma ocupação que os afastasse das tentações e dos desvios de conduta. 

Essas oficinas, que já receberam centenas de alunos, complementam as 

atividades da Escola Fundamental Eugênia Anna dos Santos, 

considerada referência pela Prefeitura Municipal de Salvador. 



Coroando seu trabalho como gestora de um espaço que abriga tantas 

atividades, nação diferenciada em seus segmentos, exemplo de 

organização e de eficiência em seu propósito de criar um território onde 

a convivência com o mistério e com o sagrado não sofram interferências 

que possam perturbar a paz tão necessária a seus propósitos, em 1999, 

Mãe Stella conseguiu o tombamento do Ilê Axé Opô Afonjá pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) órgão ligado ao 

Ministério da Cultura.  

Tantas e tão significativas realizações vem atraindo a admiração e o 

respeito, não só de sua comunidade, mas do povo da Bahia que, pela 

mão de seus representantes, a tem cumulado de prêmios e honrarias 

pelo muito realizado e pela imagem que construiu ao longo dos anos e 

que a credencia como uma das mais distinguidas lideranças de sua 

terra.  

Desde 2001, quando ganhou o prêmio jornalístico “Estadão”, pelo jornal 

Estado do São Paulo, na condição de fomentadora da cultura, seguiu-se 

uma significativa lista de prêmios e honrarias: Medalha Maria Quitéria, 

pela Comuna de Salvador; Ordem do Mérito da Bahia, no Grau de 

Cavaleiro, pelo governo do Estado; Comenda do Mérito Cultural, pelo 

Ministério da Cultura. 

Acrescentem-se os doutorados Honoris Causa, pela Universidade 

Federal da Bahia, em 2005, e pela Universidade Estadual do Estado da 

Bahia, em 2009, títulos que atestam sua qualificação e seu 

reconhecimento pela comunidade intelectual que a acolhe neste 

momento como um expoente da cultura baiana.  

Convencida de que religião é cultura, procurava manter viva a chama 

do conhecimento através de palestras, debates, oficinas e outros 

eventos que pudessem, segundo ela, “sacudir” o povo do candomblé 

fazendo-os compreender que a sobrevivência de sua crença dependia de 

reflexão, estudos e entrosamento com as novas formas de convivência 

demandados pelos costumes dos novos tempos. 



Compreendendo que apenas a tradição oral não poderia atender à 

demanda de orientação e à necessidade de agregar novos 

conhecimentos ao seu povo, decidiu-se a superar a tradicional oralidade 

africana passando a registrar através de seus escritos o conhecimento 

que herdara de seus ancestrais iniciando uma série de publicações que, 

por sua importância e objetividade, veio a tornar-se uma referência nos 

estudos e na pesquisa de quantos se interessem pelo conhecimento das 

práticas, dos ritos e, principalmente, dos mitos referentes à religião dos 

Orixá. 

Entre suas várias publicações destacamos dois livros que consideramos 

da maior importância em sua bibliografia: “Meu tempo é agora”, já em 

segunda edição, pela Assembléia Legislativa, e “Oxossi, o caçador de 

alegrias”, editado pela Fundação Pedro Calmon, sob a presidência do 

saudoso confrade Ubiratan Castro, a quem viria a suceder numa 

merecida coincidência, ocupando seu lugar na cadeira de número 33, 

que por outra feliz coincidência tem como patrono o poeta Castro Alves. 

Fundamental sob vários aspectos, “Meu tempo é agora” reúne 

informações preciosas sobre vários aspectos ligados à organização do 

Candomblé: não apenas os espaços físicos, mas as obrigações e 

preceitos que envolvem os ocupantes dos cargos, o calendário das festas 

e dos rituais,  

Contem ainda esclarecimentos sobre os mitos mais significativos, uma 

descrição detalhada sobre os modos e costumes, a hierarquia nas 

relações, vestuários e alimentação apropriados, atribuições e 

características principais de cada Orixá, entre outros assuntos de 

relevância para a compreensão dos costumes da Casa, o que o 

credencia como um verdadeiro guia das atividades aí exercidas. 

Sempre enfatizando a importância de suas antecessoras na preservação 

dos espaços sagrados e na observância das tradições, não se esquiva, 

todavia, de abordar alguns assuntos polêmicos na formulação de novas 



formas de relacionamento com a sociedade e novas políticas de 

divulgação de seus ensinamentos.  

“Oxossi, o caçador de alegrias é um livro encantador. Nele Mãe Stella, 

ao tempo em que narra itans, ou histórias de Oxossi, orixá de sua 

cabeça, divulga seu pensamento em relação à religiosidade negra, 

criando um texto de grande beleza onde, a par dos conceitos e 

referências aos dogmas e às revelações que formam o complexo mundo 

de relações entre o Orum e o Ayê, entre o sagrado e o humano, aborda 

importantes questões referentes aos mitos yorubás e ao valor dos 

símbolos como expressões do inconsciente. 

Os mitos da criação do mundo, ligados ao Gênese, nos quais estão 

presentes, Olorum, o pai supremo, que delegou a Orisanlá, o grande 

orixá da criação, a tarefa de criar o planeta Terra e todos os viventes 

que o habitam —homens, animais, plantas—além de Iya mi àgba—a 

“grande mãe ancestral, única divindade feminina envolvida nas 

narrativas de origem, que ao receber de Olorum o poder da gestação, 

tornou-se a “Mãe de todas as criaturas da Terra”, responsável pela 

criação das leis da natureza e por manter o equilíbrio ecológico que 

garantisse a continuidade da vida em nosso planeta. 

É impressionante a riqueza dos símbolos e das metáforas ligadas à vida 

humana, à morte e à ressurreição. Assim quando Olorum deixa a cargo 

de Orisanlá a criação do corpo físico dos seres humanos a partir da 

lama fornecida pelo orixá Nana, este só permite o emprego do material 

sob a condição de que lhe seria devolvido após certo tempo de uso, 

estabelecendo a regra básica da existência: tudo que vive, nasce e 

morre, um dia regressará à sua essência. 

Inúmeros são os ensinamentos encontrados neste livro mágico, mas 

certamente uma das mais belas passagens é quando é descrito o ritual 

da caça e seu significado mítico na trilogia; Exú/ Ogun/ Oxossi.  Exú 

simboliza o movimento; Ogun, a busca e Oxossi o encontro final. 



Assim, com rara sensibilidade é recriado o momento inicial da 

humanidade, a aurora do conhecimento. 

Neste momento não posso resistir à tentação de reproduzir um pequeno 

trecho sobre este tema num parágrafo que me parece extremamente 

instigante:  “Durante a caçada, Exú é o instinto de sobrevivência, Ogun, 

o caminho percorrido pela caça em fuga, pelo caçador na perseguição, 

assim como o projétil ao encontro do alvo; Oxossi é o animal que foge, o 

caçador que persegue, a flecha, o projétil lançado, assim como é o 

resultado final do ato”.  

Sabendo-se que a arte da caça é uma das mais antigas da humanidade, 

guardando uma estreita relação com as atividades inerentes à 

sobrevivência do grupo nas comunidades primitivas ao alvorecer da 

humanidade, quando as dificuldades enfrentadas e a precariedade da 

vida faziam da existência uma perigosa travessia, é preciso reconhecer 

que é nos mitos que se encontra a chave desse momento de 

compreensão de um universo que vai se desvelando aos poucos, na 

revelação de seus mistérios. 

Contar histórias talvez tenha sido um das primeiras tentativas da 

humanidade na busca pela preservação do passado através da 

memória. Da experiência compartilhada à fantasia de aventuras 

inventadas pela imaginação teceram-se as mais mirabolantes narrativas 

marcando os roteiros percorridos pelos habitantes deste planeta 

misterioso que se chama Terra. 

E assim fomos tecendo nossa história, processando e inventando 

sonhos, realidades e experiências que nos confortam com a ilusão da 

imortalidade. Mas apenas alguns espíritos privilegiados, marcados pelo 

destino, ─ a moira, os fados, o odu ─ recebem de seus ancestrais esta 

dádiva, este privilégio de fazer da palavra o pão da sabedoria: são os 

mestres, os sacerdotes, os videntes, os que aceitam o peso dessa 

responsabilidade como  uma verdadeira missão.  



Das muitas contribuições ao conhecimento e à divulgação da sabedoria 

de seus ancestrais que devemos a Mãe Stella, à veneranda Stella de 

Oxossi, soma-se o livro que reúne as crônicas publicadas 

semanalmente  no jornal A Tarde, sob o título de Opinião, onde 

generosamente ela divide com o público parte de seu conhecimento e de 

sua vivência adquiridos através de uma longa e devotada  existência à 

missão para a qual foi um dia destinada.  

Conheci Stella de Oxossi através de Jorge Amado nos idos de 1968, 

quando então se implantava no Pelourinho esse outro templo de 

saberes, a Fundação Casa de Jorge Amado que, segundo o desejo do 

escritor,  deveria ser uma casa do povo e da cultura da Bahia.  

E assim, antes dos papeis e das cerimônias, das obras e adaptações que 

se fizeram no grande sobrado do Largo do Pelourinho, para que nele 

ficassem eternizados os livros, os escritos e os documentos, preservados 

para o futuro, foi implantada, bem em frente da Casa, no alto das 

escadarias em frente ao Largo, com a benção e a autoridade de Mãe 

Stella, a imagem de Exu, como guardião da memória sagrada desta 

cidade tantas vezes proclamada de Oxum, pelos seus artistas e 

admiradores.  

Muitas coisas eu aprendi com Jorge Amado; uma delas, das que mais 

prezo é o respeito e a amizade dedicados a Stella de Oxossi, Mãe Stella, 

por ele proclamada como uma irmã a quem devotou sempre um afeto e 

uma admiração partilhados por quantos, como ele, tiveram o privilégio 

da convivência com esta verdadeira guardiã dos mistérios da cidade da 

Bahia.  

Na lembrança de Jorge Amado, Obá de Xangô, Ogã do Ilê Axé Opô 

Afonjá, eu vos saúdo, Maria Stella de Azevedo Santos, Mãe Stella de 

Oxossi-Odé Kaiodé, à estrela brilhante na preservação das crenças de 

seu povo, intelectual atenta na guarda dos mistérios e na renovação da 

cultura. 



Em nome dos confrades que, neste dia exponencial de vossa biografia, 

me outorgaram a honra de saudá-la, eu vos recebo com alegria: sede 

bem vinda, a Casa é vossa. Axé. Assim seja. 
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