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Essa é uma iniciativa pioneira da Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de
Janeiro/Superintendência de Promoção da Saúde,
em parceria com a Rede Nacional de Religiões
Afro-Brasileiras e Saúde e a Secretaria Municipal
de Cultura do Rio de Janeiro, tendo como base as
recomendações da Política Nacional de Promoção
da Saúde, a Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra e o Plano Nacional de Promoção
de Igualdade Racial.

Formando uma estrutura que marca de forma 
significativa a cultura brasileira, atualmente temos
mais de 60 mil terreiros espalhados pelo país, 
constituindo as diversas expressões das religiões
de matrizes africanas no Brasil. Os terreiros são
espaços de resistência cultural negra, funcionando
também como pólos de difusão de informações 
e trocas de saberes. 

A participação de lideranças dos terreiros 
no contexto histórico do Rio de Janeiro está 
em constante processo de transformação, e se 
no passado tínhamos a figura de Hilária Batista 
de Almeida, mais conhecida como Tia Ciata, 
a famosa baiana da Pequena África no Rio de
Janeiro e do mundo do samba, hoje temos várias

sucessoras e sucessores que preservam a força 
e o carisma dessa tradição religiosa, declarada
como patrimônio imaterial do Estado do Rio de
Janeiro (projeto de lei 2303/2009 – Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). 

O projeto Caravana do Axé tem como objetivo 
o reconhecimento dos terreiros como espaços 
promotores de saúde, a realização de atividades 
de promoção da saúde valorizando a visão 
de mundo dos terreiros e o fortalecimento do 
controle social de políticas públicas de saúde 
pelo “povo de santo”. Reconhecendo que na 
cultura dos terreiros, o corpo é a morada dos
deuses e deusas, e por isso deve estar sempre 
bem cuidado, pretende-se ampliar a integração 
dos terreiros com os serviços de saúde locais, 
na perspectiva do acesso e da garantia do direito
humano à saúde. 

A Caravana do Axé desenvolverá ações de 
promoção da saúde em diversos terreiros do
município do Rio de Janeiro aproveitando os 
conhecimentos da tradição religiosa afro-brasileira
relacionados as folhas, as lendas, a culinária, 
a preservação do meio ambiente, a diversidade 
sexual, a escuta e ao acolhimento. 

TERREIROS DE PORTAS ABERTAS 
PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, CULTURA E CIDADANIA
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